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 هفتمي آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان، پايهزدهمين دوره مسابقات علمى دانششان  1

 قرآن

  در كدام گزينه هر دو معني كلمه صحيح است؟ -1
  هستم  –: بودم کُنُت ب)             د    عب جمع –: پرستش  باَدةعِ  الف)
      ياور   -: سرپرست  َمولی د)                       فرزندان  –: نسل  ُذّریَّةج) 

  زير صحيح است؟ ي ناي كدام يك از تركيب هامع -2
    قطعا بخشيديم به             د ءاتینآ:قَ لَ الف) 
  عذابي سخت َعذاٌب ُمهیٌن:ب) 
کاةَ  ج)     : پرداخت زكات را ءاتُوا الزَّ
  : در آنها راه هايي را فیها ُسُبالًد) 

  در كدام يك از گزينه هاي زير ، رابطه اي كه بين دو كلمه وجود دارد ، با ساير گزينه ها متفاوت است؟  -3
            عالِم –جاِهل ب)           کََفروا –ءاَمنوا  الف)
  ِرصاط -َسبیلد)             ُمبین –َغیب ج) 

   ؟  را كامل مي كند زيربا توجه به ترجمه ، كدام واژه، عبارت قرآني  -4
یطاَن کاَن لِالِنساِن ......................ُمبیًنا«   »اِنَّ الشَّ

    َعَمالًب)     اً     َعُدوّ الف) 
  َعَذاباً د)     ةً زینَ  ج)

  معني شده است؟نادرست عبارات زير  چه تعداد از تركيب ها و -5
  را تسبيح گوي او :ُسبحانَهُ  -: در تاريكي  فی َضاللٍ  -پروردگارت وحي كرد : اَوحی َربُّکَ 

  : ديدار پروردگارشلِقآَء َربِِّه   -: عبادت كردند پروردگارتان را َواعُبدوا َربَّکُم 
    سهب)       يك الف)

  چهارد)       دو ج)
  است؟ متفاوتپيام كدام يك از عبارت هاي قرآني زير ، با ساير عبارات  -6

       ذیَن ءآَمُنوا ارکَعوا َواسُجدوایآ اَیَُّها الَّ الف) 
  ی ما یَقولونَ َفاصِرب َعلَ ب) 
لو ج)              ةَفاَقیُموا الصَّ
مِس َوَقبَل ُغروِبها د)    َو َسبِّح ِبَحمِد َربَِّک َقبَل طُلوعِ الشَّ

  است ؟  نادرستدر كدام يك از گزينه هاي زير ، جمع كلمه  -7
               خالِق : خالِقونَ  الف)
    َعین : ُعُیونب) 
             : ُمؤِمُنون ِمَنةُمؤ ج) 
  ُمحِسن : ُمحِسنینَ د) 
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 2  هفتمي آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان، پايهنزدهمين دوره مسابقات علمى دانششا

مواِت َو َمن ِفی االَرِض «كدام يك از ابيات زير با عبارت  -8 ُد لَُه َمن ِفی الســـَّ هم مفهوم  »اَلَم تََر اَنَّ َهللا یَســـجـُ
  است؟

  هر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كرد  بس توحيد گوي او نه بني آدمند والف) 
  يا نگويم كه تو خود مطّلعي بر اسرار  درد پنهان به تو گويم كه خداوند مني               ب)
  زآنجا كه عشقي بر دلم جا كرده بودم          بر دل ندادم مهر هرجنبنده اي را        ج) 
    عذر به در گاه خدا آورد               بنده همان به كه ز تقصير خويش       د)

  هاي آسمانيپيام

  خداوند به مسلمانان با چه شرايطي وعده داده كه با پنج هزار فرشته، آن ها را ياري مي رساند؟ -9
          صبر و نـمازب)      صبر و تقوا الف)

  دعا و تقواد)       تقوا و نـماز ج)
  پيامبر(ص)،چه بود؟ بستر هدف حضرت علي(ع) از خوابيدن در باتوجه به آيه زير، -10

  »یَرشی نَفَسُه اِبتغاَء َمرضاِت ِهللا َو ُهللا َرئوٌف ِبالِعبادِ  َو ِمَن الّناِس َمن« 
      (ص)سالـم ماندن پيامبر الف)
        جلب خشنودي خداوندب) 
     نـمايش قدرت حضرت علي(ع) ج)
  اسوه بودن حضرت علي(ع)د) 

  است؟ نيامدهدركدام مورد از اذكار نـماز ، ذكري براي استعانت از خداوند،  -11
    سورهب)       حمد الف)
  تشهدد)     قنوتج) 

  دركدام مورد، بعد از برطرف شدن عين نجاست، يك مرتبه آب كشيدن و شستن، كافي است؟ -12
                 تطهير ظرفي كه با خون نجس شده به كمك آب پارچالف) 
                             ظرفي را كه سگ از آن آب خورده،بخواهيم با آب رودخانه تطهيركنيم.  ب) 
  تطهير لباسي كه به واسطه ادرار نجس شده، با آب قليل                                ج) 
  فرشي را كه خون آلود شده باشد، با آب لوله كشي، تطهير كنيم.د) 

  كدام ويژگي و صفت، نسبت به ديگر ويژگي ها موجب اعتماد بيشتر مي شود؟ -13
    خوش اخالقي      ب)     راستگوييالف) 

    نيكي به ديگران د)    وفاي به عهد       ج) 
  تشبيه كنيم.   . . . . . . يك اقدام عاقالنه است كه آن را مي توانيم به موضوع، .» پرچين«استفاده از  -14

               حفظ پوشش مناسبب)                        حفظ نـماز اول وقت الف)
  محدود كردن شخصد)     رعايت حقوق ديگرانج) 
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ه زير زميني ك دارد،قدمي كه برمي هر با باشــد، . . . . . . . باتوجه به فرمايش پيامبر(ص)،كســي كه به دنبال -15
  طلبد.خداوند برايش آمرزش مي پايش است از

    كسب و كار حاللب)     جهاد در راه خداالف) 
  فراگيري دانشد)       انفاق به ديگران ج)

  دهد؟هايي روي ميهمواره در چه زمان دركنار توجه جدي به كسب دانش، موفقيت هاي علمي مسلمانان، -16
  تبليغ و ترويج دين اسالمب)   عمل به احكام وتعاليم اسالميالف) 

  شركت در مجالس مذهبي برپايي ود)   توجه به مراحل كسب دانشج) 
  امام صادق (ع) به كدام يك از ويژگي هاي دوست خوب، تاكيد بيشتري داشتند؟ -17

  وفاي به عهد و نيكي به ديگران ب)    وفاي به عهد و امانت داري الف)
  راستگويي و كمك به ديگراند)   اهل نـماز و نيكي به ديگرانج) 

  كدام عبارت قرآني، به حدود مجاز نـمايان بودن بدن، اشاره دارد ؟ -18
    »َو ال یُبدیَن زیَنَتُهنَّ «ب)     »ذلَِک اَزکی لَُهم«الف) 

  »یَُغّضوا ِمن اَبصارِِهم« د)     »ما ظََهَر ِمنهااِّال « ج)

  عربي

َبکَة«با واژه ي  ها واژه تمامي گزينه كدام در -19   دارند؟ مفهومي ارتباط »اَلشَّ
ء -َصّيادب)     َحزين -أَْصوات -َقَذفَ الف)  ك -اَلْ       اَْألَْس

َمکَة -َمْملوءد)     بَْحر -َوَجدَ  -إِبِْتسامج)    َسَمحَ  -اَلسَّ
  است؟ درست ترجمه شده، هر سه واژه ي مشخّص شده در كدام گزينه -20

    تنها) -زيرا -ترسان.(َوحيداً ُه کاَن ِألَنَّ اَلطِّْفُل ،  خافَ  الف)
َ سَ  َوَجَدْت  ب)   سيب) -هفتاد -(يافتم يف الُْغرَْفِة. ِمْفتاحاً  ْبع
ةٌ مُ  کاتَِبةٌ : ٰهِذِه اْألََخواُت أَيَُّتَها ج)     خوبي)-نويسنده-(برادران.  ِجدَّ
ّ ماذا أَکَلِْت د)    انار) -آنجا-(هنگامي كه . رُّّمانَ ؟ الُهناكَ َوَصلِْت  لَ

  است؟ واژه هاي مترادف به كار رفته كدام عبارت در  -21
.الف)  ٌ ، َقص ِ : لِساُن الُْمَقرصِّ ٍ     َقَرأُْت يف ِکتاٍب َصغ

  الُْخْرساَن.َمْن َزَرَع الُْعْدواَن َحَصَد  ب)
.ج)  اً؛ ُشکْراً َجزيالً     قاَل: أَنَْت َفَعلَْت کَث
     هَو َصِعَد الَْجَبَل ثُمَّ َرَفَع َعلََم ايران.د) 

  كدام گزينه بر اساس واقعيت درست است؟ -22
، َفُهَو غائٌِب.الف)  فِّ ٌد يف الصَّ   اَلَْقْريَُة أَکَْربُ ِمَن الَْمديَنِة.ب)   ماکاَن ُمَحمَّ

ُ الْکَالِم َقليُل الَْعَملِ ج)     َصَنَع اَلَْفّالُح ناِفَذًة َجميلًَة لَِبْيِتنا. د)  .اَلُْمْؤِمُن کَث
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 4  هفتمي آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان، پايهنزدهمين دوره مسابقات علمى دانششا

   ؟استزير متناسب با مفاهيم عبارات كدام گزينه هاي واژه -23
  »أُمُّ اْألَِب  -کََتْبُتها لَِصديَقتي -َحَسَنٌة يف الّناس ِ«

خاَوُة  الف) ةُ  -رِسالًَة  -اَلَْعداَوةُ ب)      اَلَْجدُّ  -ِعْربًَة  -اَلسَّ        اَلَْجدَّ
خاَوةُ ج)  ةُ  -رِسالَةً  -اَلسَّ ةً  -اَلَْعَجلَةُ د)        اَلَْجدَّ   اَلِْبْنُت  -ِقصَّ

  است؟ترجمه ي كدام عبارت درست  -24
ها ثُمَّ َذَهَبْت ِالْسِتقباِل ُضيوِفها:الف)              ها رفت.مهمانبراي استقبالسپس ،كردگفتگو با مادرششروع به بََدأَْت ِبالِْحواِر َمَع أُمِّ
           زيرا براي كمك به پدرش رفته بود.   ،هديه اي گران به او داد أَْعطاُه َهديًَّة غالَيًة ِألَنَُّه کاَن ذاِهباً لُِمساَعَدِة أَخيِه:ب) 
          پشت اين كوه كارخانه اي نيست بلكه باغي زيباست. َجميٌل:لَْيَس َخلَْف تِلَْک الِْجباِل َمْصَنٌع بَْل بُْستاٌن ج) 
    حميد انگور را نشست و آن را خورد ولي بسيار پشيمان شد. ، لِکْن نَِدَم ِجّداً:أَکَلَهُ ما َغَسَل َحميٌد الِْعَنَب َو  د)

  پاسخ درست است؟ و كدام پرسش -25
      َمْن جاَء إِلَی بَْيِتکُم؟ ُمَدرِّيس. الف)
    أَيَْن ُفْنُدُقُهْم؟ ُفْنُدُقنا يف شاِرعِ جاِبر. ب)
    ِمْن أَيَْن اْشَرتَيَْت َقلََمَك؟ اِْشَرتَيُْتُه َرخيصاً.ج) 
   کَْم يَْوماً يف اْألُْسبوعِ؟ تِْسَعُة أَيّاٍم. د)

  ؟در كدام گزينه فعل درست ترجمه شده است -26
    كرديدحفظ الُْقرْآَن: َحِفظَتااَلطّالَِبتاِن الف) 
ذا ب)    ايستاديد؟ َوَقْفُتمأَيَُّها الطُّّالُب لِ
    باز كردند الْباَب: ماَفَتْحنَ ُهنَّ ج) 
َّ يا بَناُت َهْل د)  ُ   كوبيدندالْباَب؟  طَرَْق

   را كامل مي كند؟زير ، جاهاي خالي عبارت به ترتيبواژه هاي كدام گزينه  -72
  ».......نََرصْناُه.اَلَْولَُد.......َعلَی اْألَْرِض َو « 

  أنَا –َوَقَع د)   نَْحنُ  –َوَقْعَت ج)      أَنُْتم –َوَقْعَت ب)         أنَا َو أَ –َوَقَع ) الف
  استفاده مي شود؟ اول شخص جمع فارسيمعموالً از فعل معادل  ،در پاسخ كدام سؤال -82

    الّسوِق؟ ماذا أََخْذِت ِمنَ ب)   فاِطَمُة واِجباتِها؟أَيَْن کََتَبْت الف) 
َفِر؟ج)  ّياَرَة؟د)     کَْيَف َرَجْعُت ِمَن السَّ   َهِل الرِّجاُل َغَسلوا السَّ

  ادبيات فارسي

   ؟ندارد وجود اماليي غلط گزينه كدام در -29
  داشت. نگاهبرافراشته راستم وظلم بامبارزهپرچم كتاب،تأليف ونجفعلمية حوضة درتدريس برعالوه) ره(خمينيامام الف)
  ند.ا داده آرايش احسن به نهو فارسي نثر و شعر زيباي جامة با را اسالمي حقايق ايراني، سخنوران و عرفا و ادبا ب)
  گويند.مي سخن جوان نسلانحراف از هارسانه و مطبوعات در كه را كساني هايتهليل و هاحرف كنمنمي قبول منج) 
   يست.ن شدهتلفاوقاترديف در شود،مي مصرف تفريحي هايبازي براي يا گذردمي دوستانمصاحبت در كهساعاتي د)
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   :از عبارتند ترتيب به»  اعتصامي پروين ،) ره(خميني امام نيما،«  هاي كتاب نويسندگان -30
    فردي حسين امير حسيني، حسن محمد ناصري، محمد الف)
  بهمن مهناز فردي، حسين امير حسيني، حسن محمدب) 
    آشتيانياقبال عباس فردي، اميرحسين كاتب، محمدرضا ج)
 فردي حسين امير كاتب، رضا محمد بهمن، مهناز د)

 گزينة...  به جزها به درستي بيان شده مترادف ها در همة گزينه -13
    خداشناس:عارف -سخندان: اديب - نويستاريخ: مورخالف) 
  هراسپروا :  - كفاش: دوز پاره - كشاورز: برزگرب) 
    كوچك: خُرد - پيشوا: مقتدا - غمگين: محزونج) 
  خوي: خصلت - توانايي: استعداد - سايه: ظاللد) 

  كدام گزينه از نظر نگارشي صحيح است؟ -32
  »همه به خواب رفتند.« از بس كه مجلس طوالني شد به قول معروف الف)
  انديشه اش را. ،كرد و مدرسهدل آن را آرام مي ،حرمب) 
  معلم با دانش آموزان در راهپيمايي سيزده آبان شركت كرد.ج) 
    سفره هفت سين را چيدم و منتظر لحظه تحويل سال مي مانم. د)

  هم خانواده واژه ها در كدام گزينه به درستي آمده است؟   -33
    نقاط منطقه، نقطه،ب)       معجزه، اعجاز، مجوز الف)
  متمدنتمدن، مدينه، د)     خصال مخلص، اخالص،ج) 

 برايم شــعرهايت از خواهد مي دلم: گفت نيما به گرمش لحن همان با معلم«  عبارت در ضــميرها مرجع -34
  است؟      شده بيان درستي به گزينه كدام در.» بخواني

      نيما – معلم ب)    شعر – نيماالف) 
    لحن – معلم د)    شعر – لحنج) 

  است؟ كدام ترتيب به »رويد مي«  فعل در شناسه و بن -35
    د رو،ب)     يد رو،الف) 

  يد رو، ميد)     يد رفت،ج) 
  ؟ندارد وجود فعل بن گزينه كدام در -63

        حال خوشب)     پيامبرالف) 
  آفرين جاند)       خنده ج)

 گزينه... جز به است درست شده مشخص هاي واژه همة دستوري نقش -73
 )متمم( .بود دشوار مبراي مادر خواهش با مخالفتب)   )مفعول( .گردان اوليا درجة شدرجتالف) 

  )مسند(  .بشنويم را تو ترجمة يممشتاق همه ماد)   )نهاد( .در حق من مستجاب شد مادرمدعاي ج) 
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     دارد؟ وجود تشبيه آراية گزينه كدام در -38
      نيست نظيرش كنون تا ها شاعره ميان/  است ادب نوابغ از يكي كه راستي به الف)
 بودم ناچيز گلي من بگفتا/  شنودم و گفت اين بشنيد گل چوب) 

 را خاك ايمان و بخشيد جان كه آن/  را پاك آفرين جان آفرينج) 

  خاكدان از اند بركرده ها دست/  خاكيان همچون درختانند ايند) 
  است؟ معني چه به»  دان حق روي فروغ جمله جهان«  عبارت در »جمله«  كلمه -39

    يكيب)     همهالف) 
   كالم د)    سخنج) 

   ت؟اس نادرست گزينهكدام» محمد اعتدالبه نباشد سرو /) ص(محمدجمال از فرو ماند ماه« بيتبه توجه با -04
  .است آمدن شگفت به و كردن تعجب از كنايه فروماندن الف)
  است. پاكي نماد»  ماه«  آزادگي و نماد و رمز»  سرو« ب) 
    است. زيباتر هم ماه از) ص( محمد چهرة حضرتج) 
  است. تر موزون و تر متناسب سرو، درخت از) ص( محمد حضرت قامت و قدد) 

  سعدي در بيت زير چه كاري را سفارش مي كند؟ -41
  »به جان زنده دالن سعديا كه ملك وجود / نيرزد آن كه دلي را زخود بيازاري « 

    كوشش كردنب)     بي توجهي به دنياالف) 
  دوستي با مردم د)     آزاريپرهيز از مردم ج) 

  در كدام گزينه آمده است؟» قلب مهمان خانه نيست.« صحيح ترين مفهوم از جملة  -42
      قلب مثل مهمان خانه كوچك نيست. الف)
  قلب نبايد مثل مهمان خانه خالي بماند.ب) 
    قلب مثل مهمان خانه جاي ناپايدار دوستي نيست.ج) 
  افراد متفاوت نيست.قلب همانند مهمان خانه جاي د) 

  مطالعات اجتماعي

  مجلس شوراي اسالمي توسط چه كساني انتخاب مي شود؟ رئيس -43
    رئيس قوه قضاييهب)     نگهبان شورايعضاي االف) 

  جمهور رئيسد)   شوراي اسالمي نمايندگان مجلس ج)
  كدام يك از جمله هاي زير درباره مسئوليت  صحيح مي باشد؟ -44

    .دارند تريمهم يا يشترب هايمسئوليت جامعه افرادبعضيالف) 
  برخي افراد در جامعه هيچ مسئوليتي ندارند.ب) 
    .هستم مسئول جهانمسلمانان ومن فقط در برابر كشورمج) 
  .دارند يكسان هاي مسئوليت مختلف، هاي نقش در افرادد) 
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سفر  ،هاي معتدل و خشك استبه شـهري از ايران كه داراي تابستان  ،خانواده آقاي احمدي تصـميم دارند  -45
ه با توجه ب مند گردند.هاي طبيعت بهرهچادر بزنند تا از زيبايي ،نمايند و بعد از بازديد از شـــهر در محدوده آن

  كنيد؟متن باال، شما كدام شهر را به اين خانواده پيشنهاد مي
    كرمانب)       رشت الف)
  بندرعباسد)     تبريزج) 

   خورد؟ورتي تعادل طبيعت به هم ميدر چه ص -46
      شكار بيش از حد و توليد زباله الف)
  نابودي درختان جنگلي و جانورانب) 
    اي و حمل و نقلهاي كارخانهفعاليتج) 
  ها و شهرهاسازي و ساختن خانهراهد) 

تراكم  اســت. داشــته جمعيتنفر ميليون  8كيلومتر  40مســاحت شــهري به 1390ســال طبق ســرشــماري -47
  جمعيت اين شهر چقدر بوده است؟

    5/0ب)       5 الف)
  2/0د)     2ج) 

  تر است؟براي جلوگيري از كاهش يا به خطر افتادن منابع، كدام راه حل مناسب -48
      هاي بعدذخيره كردن منابع براي نسل الف)
  صرفه جويي و عدم استفاده كافي از منابع                ب) 
    منابع مورد نياز از كشورهاي ديگروارد نمودن ج) 
  هاي استفاده صحيح از منابعيادگيري راهد) 

  باشد؟مي صحيح زير هايگزينه از يك كدام ارتباط -49
      كوروش  فتح بابل و آشور الف)
  مهرداد دوم  شكست دادن والريانوسب) 
      اردشيربابكان  قيام عليه اشكانيان ج)
  شاپور اول  بيرون كردن سلوكياند) 

  بود؟ برخورداراز چه امتيازاتياين دوره، مانيدر دوره ساساني بازرگان بود؛ با توجه به هرم طبقاتيپدر ماني -50
  معافيت از پرداخت ماليات                            )1  
 عضويت درسپاه پياده نظام) 2  
  ازدواج با بزرگان                                            ) 3  
 داشتن آتشكده جداگانه )4  

      3و1ب)     3و2 الف)
   4و2 د)      4و3 ج)
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 8  هفتمي آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان، پايهنزدهمين دوره مسابقات علمى دانششا

  باستان كدام گزينه درست است؟ ايران در اقتصادي در ارتباط با اوضاع -51
    بود. باستان ايران در معيشت وسيله و پيشه ترينمهم دامداريالف) 
  رونق گرفت. دريايي تجارت دوران اشكانيان، درب) 
       .پيدا كرد گسترش صنعت ايران، مناطق از بسياري درج) 
  بود. دوره، تجارت آن مهم اقتصادي فعاليتد) 

هاي اشكاني، هخامنشي و ساساني داشته باشد. علي مي خواهد به ترتيب سفري تاريخي به پايتخت حكومت -52
  هاي مذكور  راهنمايي نماييد.هاي حكومتاو را در انتخاب پايتخت

      گور -صد دروازه-شوش الف)
    صددروازه –شوش  -گورب) 
    گور -شوش -صد دروازهج) 
  شوش -صددروازه -گورد) 

 رياضي

 اگر -53    A B      18 2 3 7 B باشد ، حاصل  97 A چند است ؟  
    -7ب)     7الف) 

  97د)     -97ج) 
دانيم مي -54 ,a b    چند شمارنده مشترك دارند؟  bو  aدر اين صورت  36

    9ب)     8الف) 
   6د)     12ج)

از باال، سمت راست و روبرو به  كهايم ايم و جسـمي سـاخته  واحد را به هم چسـبانده  1مكعب هايي به طول -55
   شود. حجم اين جسم برابر است با : ديده ميزير هاي صورت

     18الف)
     16ب)
    14ج) 
  12د) 

  رسم شده است .  A نمودار درختي رو به رو براي تجزيه عدد  -56
  باشد ؟ Aبرابر  تواندنميكدام يك از اعداد زير 

    150الف) 
    180ب) 
    90ج) 
  84د)
  

 باال

 روبروراست

A
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cmها دور يك مربع كنند. يكي از مورچهبا ســـرعت يكســـان حركت مي Aمورچه از نقطه  دو -57 cm4 و 4
cmديگري دور مســتطيل  cm6 روند حداقل مســافتي كه هر كدام بايد طي كنند تا دوباره به يكديگر راه مي4

 برسند چند سانتي متر است ؟
    24الف) 
    32ب) 
    80ج) 
   96 د)

  هاي زير درست است؟ كدام يك از تساوي زيربا توجه به شكل  -58
ˆالف)  ˆA B 2     
ˆب)  ˆˆ ˆH C B A  1     
ˆ ج)  ˆA C    
ˆد) ˆB B1 2     
  

AB(كدام رابطه درست است؟مقابل در شكل  -59 CD EF (  
ABالف)  BC CD DE      
FDب)  CB   

ABج)  CD
AC DB

     

ECFDد)  
2

   

نقطه كه هر كدام نمايش يك شهر است وجود دارد كه هيچ سه تايي اين نقاط  10در نقشـه كشـور ايران    -60
به هم وصــل كنيم چند جاده بوجود  نيســتند. اگر بخواهيم دو به دو اين شــهرها را با جادهراســت روي يك خط 

  آيد؟مي
    25ب)     35الف)
  40د)     45ج) 

باشد، متر  3 آن متر و ارتفاع 1تنه درخت اگر قطر قاعده  ،شكل به كاغذ ايتبديل تنه درختي استوانه يارب -61
كرد؟(هيه توان تسانتي متر مي1و 20و25چند كتاب رياضي هفتم به ابعاد  تقريباً 3 (  

     1500ب)    2500الف) 
  3000د)     4500ج) 

?      حاصل عبارت روبرو كدام گزينه است ؟       -62   8 85 3 22 3  
    133 ب)     103الف)

  113د)   123 ج)

A 

  

  
 

1 2

H

B

A C

A B C
A

D E F
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aاگر  -63 4 وb  1 كدام است؟زير باشد ، مقدار عددي عبارت                               
     ?a b a b a b a b    4 3 5  

    65ب)      215الف) 
ج)  33   43د)     5

هرگاه  -64 ,a b 4 و ,a b 24  وa b 20 باشد با فرض a b   حاصلa b3 : برابر است با  
    36ب)     20الف) 

  48د)     44ج) 
Aنقطـه ي  -65    

2
Vدرپي با بردار را چهـار بـار پي    3    

5
2

 ي ايم تا به نقطهانتقال دادهB  ايم رســـيده
ABمختصات 

كدام گزينه است ؟  
الف)  

 
18

5      
ب)  

 
20

8    
ج)  

 
20

8      
د)  

 
18

5  
  چند درجه است؟ Xزاويه االضالع است.مثلثي متساوي AMBيك مربع و  ABCDرو شكل روبه در -66

   درجه 40الف) 

   درجه 30ب) 

   درجه 15ج) 

  درجه 20د) 

 علوم تجربي

  براي حفاظت از منابع طبيعي ، به روش بازيافت اشاره دارد؟ ،جوييهاي صرفهكدام مورد از روش -67
  بطري نوشابه را پر از آب كرده و داخل يخچال گذاشته اند. الف)
  هاي باطله، مقوا يا شانه تخم مرغ مي سازند.از روزنامهب) 
  هاي سفيد دفتر سال قبل استفاده مي كند. زهرا از صفحهج) 
  اي براي خريد استفاده مي كنند.هاي پارچهاز كيسهد) 

 صورته خصوص در كشور ما و از جمله استان اصفهان، بهدانيم امروزه كم آبي در جهان و بهمانطور كه مي -68
  برخوردار است؟ كمترييك مشكل اساسي مطرح است. كدام يك از موارد زير، در اين خصوص از اهميت 

     استفاده درست از منابع آبي الف)
  مهار آب هاي سطحيب) 
    صرفه جويي در مصرف آبج) 
  حفر چاه هاي بيشترد) 

A B 

C D 

X 

M 
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علي ويژگي هاي مواد زير را براي سـاخت بطري نوشـابه مقايسه مي كرد. با توجه به ويژگي ها، در جدول    -69
  به ترتيب از راست به چپ كدام ماده مي باشند؟  Cو   A   ،B زير

 AB C ويژگي
  -  مقاومت در برابر ضربه

 - -  انعطاف پذيري
    - مقاومت در برابر حرارت

  -  سبك بودن
    آلومينيوم، شيشه، پالستيك الف)
  شيشه، پالستيك، آلومينيوم ب)
    پالستيك ، شيشه، آلومينيومج) 
    آلومينيوم،  شيشهپالستيك،  د)

  ت؟شده، اندازه گرفبنديليتر درجهميليكه برحسبمدرجيبا استوانه تواننميهاي زير را يك از حجمكدام -70
      ليتر 02/0 الف)
             سي سي 12ب) 
      ميلي ليتر     5/15ج) 
    سانتي متر مكعب  31 د)

  ؟مي باشند صحيح زير چه تعداد از جمالت -71
 .فلزات در حالت عادي جامدند* تمام   
 .كرد توليد اتومبيل الستيك توان مي خام نفت از*   
  صورت تركيب وجود دارند.ه * اكثر عنصرها در طبيعت ب  
 .مي كنند استفاده باال عمر طول با هاييمجسمه توليد براي مرمر سنگ * از  

      2 ب)    1الف) 
    4 د)      3 ج)

  است؟ درست يا عبارت ها، عبارت كدام ها، ياخته با ارتباط در -72
 A( شكل ياخته ها، عموماً متناسب با نوع فعاليت آنهاست. 
 B( باشند پهن و دراز است الزم عصبي، پيام انتقال براي عصبي هاي ياخته. 
 C.مجموعه ياخته هاي همشكل و همكار،  اندام را تشكيل مي دهند ( 
 D( دهد ادامه خود يحيات فعاليت به تواند مي تنهايي به ياخته يك ها، كلني در.  

        Dو   Aالف) 
    B              و  Aب) 
      Dو   Cج) 
  Aفقط د) 
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 سانتي  75  با مدرج ةاستوان داخل را جسم اين. دهدمي نشـان  نيوتون 25/1  را جسـمي  وزن، نيروسـنجي  -73

در استوانه مدرج  آب سطح باشد، مترمكعب سـانتي  بر گرم 5 جسـم  اين چگالي اگر. اندازيممي آب مكعب متر
   گيرد؟ مي قرار عددي چه روي

    100ب)       25الف)
     5/77 د)    80ج) 

 تخم محتويات برابر دو يجرم نظر از مصرفي ي گوجه ميزان كه كند مي درست املت فاطمه به اين روش -74

ــرف مرغِ ــده مص ــد ش ــتفاده گرمي  60با دو عدد تخم مرغ  نباتي روغن رمگ 20 همواره او ؛ باش  .كند مي اس
دقيقه باشــد او با مصــرف كامل اين املت، چند دقيقه  در كيلوژول 16روي  پياده براي انرژي مصــرف اگرآهنگ

  مي تواند پياده روي كند؟
 برگرم) انرژي(كيلوژول خوراكي

  33  روغن نباتي
  5/6  تخم مرغ

  1  گوجه فرنگي

      240ب)    105الف) 
    1680د)    660ج) 

 كامالً كهو شيشه( مس ،آلومينيوم آهن، هاي جنس از ميله چهار بين گرما انتقال سرعتة مقايس زيرنمودار  -75

اند چسبيده هايي كه با پارافين شـمع به سر ديگر ميله ها  زمان افتادن چوب كبريت و گرم شـده)  اندازه به يك
  باشد؟مربوط به آهن مي  مورد كدام ،نشان مي دهد را

      Aالف) 
    Bب)
        Cج)
   Dد)

  ؟نيستدر استان اصفهان، كدام يك از منابع انرژي ، قابل استفاده  -76
     هسته اي ب)    خورشيدالف) 

  زمين گرماييد)     برق آبيج) 
  كدام گزينه جمله زير را تكميل مي كند؟ -77

معلم علوم به او گفت : شما احتماالً دچار  .احمد در كالس درس احسـاس خستگي مي كرد و رنگش پريده بود «
 »در برنامه  غذايي خود استفاده كنيد. . . . . . شما بايد از . .داريد . . . . . . ايد و شايد كمبود عنصرخوني شدهكم

      آهن ـ گوشت گوسفندالف) 
  يد ـ ماهي و ميگوب) 
      كلسيم ـ اسفناجج) 
    ميوه ها –كلسيم و آهن  د)
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  نمودار در رابطه با عمق سطح ايستابي صحيح مي باشد؟كدام  -78
  

    ب)      الف)  
  
  
  

     د)    ج)  
  

  
متر روي زمين صــاف افقي به طور يكنواخت  5 ،نيوتني  60كيلو گرمي را ابتدا با نيروي  15علي يك جعبه  -79

دهد، مقدار كار انجام شده توسط متري قرار مي 5/1مي كشـد ، سـپس آن را بلند كرده و روي ميزي به ارتفاع   
 ، بر روي جعبه چند ژول است؟او

      300 ب)    صفرالف) 
  5/322د)       525ج)

  در كدام گزينه، شيره گوارشي با محتواي ترشح شده، همخواني دارد؟ -80
    شيره گوارشي معده / صفرا، آنزيمالف) 
  بزاق دهان / آنزيم ، آبب) 
      شيره روده / اسيد ، آنزيمج) 
  شيره لوزالمعده/ آب، اسيدد) 

 زبان انگليسي

  به نظر شما كدام گزينه مكالمه بين علي و رضا را كامل كند. -81
Ali: I’m ……………….. .     
Reza: Let’s have something to drink. 

a) hungry  
b) drinking 
c) thirsty           
d) cooking 
 

  باشد؟صحيح ميدر كدام گزينه گفتگوي مينا و سارا  -82
A) Mina: What’s your favorite fruit? Sara: Rice and kebab. 
B) Mina: What time are they leaving? Sara: 39 Kargar street. 
C) Mina: What’s he doing?     Sara: Wash your hands and come for lunch.  
D) Mina: How do you say it in English? Sara : coconut 

 
a)A b) B c)C  d) D 
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 83-به نظر شما شيرين كدام گزينه را در جواب مبينا نمي تواند انتخاب كند ؟
Mobina: Which one is Maryam? 
Shirin: ……………………………….. . 

a) She’s the young girl  
b) She’s my sister  
c) She’s wearing a gray manteaux  
d) She’s in a gray scarf 
 

  84- بچه هاي خوب به علي كمك كنيد تا كلمات را به ترتيب در خانه مناسب قرار دهد .
 
 

 
 
a) cook- glasses- old- short- son  
b) uncle- tall- sweater-driver- young 
c) wife- short-baker- belt-old 
d) aunt- waiter- socks- tall-young                                                        
 

كدام گزينه متن صبا را به درستي كامل مي كند؟ ،هاي عزيز با توجه به تصاويربچه -85 
Today is Friday. We are at home. My father is ……… 
a newspaper in the………….. . 
My………….. , Milad, is playing…………..in his room. 

a) reading- kitchen- sister- studying 
b) studying- living room- sister- computer games 
c) reading- living room- brother- computer games 
d) reading- bed room- brother- computer games 
 

مي تواند فرم عضويت كتابخانه خود را كامل كند؟ به نظر شما مهدي با انتخاب كدام گزينه -86  

 
 
                                                                                   
 
 
 
 

a) D- C- A- B  b) C- B- A- D  
c) A- B- C- D  d) C- D- B- A 
 

Family Height Clothes Job Age 

Library form  

Name: Mahdi Rad 
Address: ..…(1)…… 
 E-mail: ….(2)….  
Time: … (3)..     
Mobile:...(4)... 

3:30 p.m 
10: 00 p.m 09152512260 

Mehdi@Gmail.com
25kamali Street, 

kaveh 

A B

C D
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نها را با كامران آكند را به دقت بخوانيد و سپس مصاحبه قاي هجري را معرفي ميآبچه هاي عزيزم متن زير كه خانواده 
 .كامل كنيد

 
Hello. I’m Hossein Hejri. I am a mechanic and I’m forty two. My wife is a 
florist. She’s thirty nine. Her name is Mina, Her birthday is in Tir. This is my 
son .His name is Pooyan. He’s twelve and his birthday is in Aban. He’s a good 
student, too. His favorite food is spaghetti, but I like rice and kebab. 
 
87. Kamran: Who is that boy?       Hossein: He is my …………. 

a) boy  b) brother 
c) son  d) father 
 

88. Kamran: What’s your mother’s job?    Pooyan: She’s a …………….. 
a) student  b) nurse  
c) florist  d) worker  
 

89. Kamran: What is your favorite food?       Pooyan: ………………………… . 
a) Twenty years old  b) He is a good student 
c) He is my son                  d) Spaghetti 
 

90. Kamran: Who is Mina?         Hossein: She is my…………. 
a) husband  b) wife  
c) son     d) daughter 

  
  دانش آموز عزيز! *

  نيد!يادداشت كرو روبهپاسخنامه ببينيد و در جدولخود را از روييداوطلبي و رمز كارنامهيشماره
ي آزمون خود نتيجه www.natije.irي اينترنتي توانيد با داشتن اين دو كد، و مراجعه به سامانهشما مي

همچنين دريافت دفترچه سواالت و كليد آزمون از امشب بر روي همين سامانه بوده را مشاهده كنيد! 
 باشد.ير ميپذامكان modir@isfedu.irو اعالم نظر پيرامون سواالت و كليد از طريق ايميل 

 شماره
 داوطلبي
 رمز 
 كارنامه
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