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 قرآن

  ؟نيستمعني كدام كلمه درست  -1
     :  آيا نه اَال د)  : مگر            اِّال  ج)   : بر           َعلیب)   : به سوي  اِلی )الف

  معني كدام كلمه درست است ؟ -2
     : مردم ِملَّةد)   : لطف         فَضل ج)  : خواهر         اَخ  )ب  : رفت جاَء  )الف

  كدام گزينه است ؟»  اََفالتَعِقلونَ « ترجمه درست عبارت قرآني  -3
    ب) پس آيا انديشه نمي كنيد ؟     پس چرا تالش نمي كنيد ؟ )الف
   د) پس آيا عمل نمي كنيد ؟     پس چرا شكر نمي كنيد ؟ج)

  ؟نشده استكدام تركيب قرآني به درستي معني  -4
  : شب و روز  النَّهار اَللّیُل وَ ب)    : پاداش نيكوكاران  املُحِسنینَ  جرَ اَ  )الف
مواِت ج)       : پس عبادت كردند اورا فَاعبُدهُ د)    : آفريد آسمان ها را  َخلََق السَّ

  »ولي بيشتر مردم نمي انديشند « ؟نشده استكدام  كلمه درست معنا » الیَشکُرونَ َولِکنَّ اَکرَثَ الّناَس «در ترجمه عبارت قرآني  -5
    اَکرَث  ب)     ولِکن )الف

   الیَشُکرونَ د)      الّناس) ج
  به ترتيب كدام گزينه است؟»  تَعَملونَ  – اُعُبد – تََوکَّل« معني كلمات  -6

  انجام مي دهيد –عبادت كن  –ب) توكل كن   انجام داديد –عبادت كن  –توكل كن  )الف
     انجام مي دهند –عبادت كرد  –د) توكل كن   انجام داد –عبادت كرد  –ج) توكل كرد 

  كدام گزينه است؟»  قاَل یا َقومِ « ترجمه عبارت قرآني -7
    ب) بگو اي قوم     گفت اي قوم  )الف

     د) گفت اي قوم من    ج) بگو اي قوم من 
  است؟ نرفتهبه كار » ي«دركدام گزينه كسره آخر به جاي  -8

     فَاعبُدونِ د)    َواتَّقونِ ج)     َزوَجینِ ب)      اَطیعونِ  )الف
  كدام گزينه است؟»  َوُهَوَعلی کُلِّ َشیٍء َقدیرٍ « ترجمه عبارت  -9

    ب) و تو بر همه چيز دانا هستي    و او بر همه چيز دانا است  )الف
   د) و تو بر همه چيز توانا هستي    ج) و او بر هر چيز توانا است 

  ترجمه كدام عبارت درست است؟ -10
  : گفت من يوسف هستم واين برادر من است . قاَل اَنَا یوسَف َو هذا اَخی )الف
  : گفت اي مردم قُل یا اَیَّهاالّناسب) 
  ه مهربان است .: قطعاً پروردگارت آمرزند اِنَّ َربّی َغفوُر رَحیمٌ ج) 
     : ولي بيشتر مردم نمي فهمند. َولِکن اَکرَثَالّناِس الیَعلَمونَ د) 

 هاي آسمانپيام

 علّت اين كه عده اي از مردم از حمايت فرشتگان وحفاظت خداوند محروم مي شوند چيست ؟ -11
  ب) اشتباهات و گناهاني كه مرتكب مي شوند     دور شدن از علم وانديشه )الف
     د) بي سوادي و تن پروري     تنبلي و سستي در كارهاج) 

  ؟نيستكدام يك از گزينه هاي زير از شرايط بهره مندي از ياري خدا  -12
     د) دعا   ج) بداخالقي              ب) نماز                صبر             )الف

  كدام يك از آيات زير به ياري خواستن از خداوند اشاره دارد؟ -13
    ُهَو َمَعُکم اَیَن ما کُنتُم) ب    لَِنئ َشَکرتُم َالَزیَدنَُّکم )الف
  ایّاَک نَعبُُد َوایّاَک نَستَعینَ د)     اِذ یَتََوفَی الَّذیَن کََفرواج) 
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  را برطرف مي كند ؟» مرگ بد و دشواريهاي آن« بنا به فرموده امام صادق (ع) كدام گزينه  -14
  خوش اخالقي –ب) محكم كردن پيوند با خويشان     خوش رفتاري –صدقه  )الف

      محكم كردن پيوند با خويشان  –د) صدقه      صدقه  –ج) خوش اخالقي 
  علت فشار قبر سعد بن معاذ  چه بود ؟ -15

    ب) خيانت در امانت    بداخالقي )الف
     د) صدقه ندادن    ج) نماز نخواندن

  ود را براي مرگ آماده كرده بود ؟حضرت علي (ع) با كدام يك از موارد زير خ -16
    ب) عمل به واجبات    پرهيز از گناهان )الف

     د) همه موارد    ج) اخالق نيكو
  براي چه كساني است ؟»  یَِرضبوَن ُوجوَهُهم َو اَدبارَهم« آيه  -17

    ب) مومنان    كافران )الف
     د) مشركان    ج) مسلمانان

  اش را ازديگران بخواهد نشان دهنده كدام ويژگي ايشان است ؟ اينكه پيامبراكرم (ص)حاضرنبود كارشخصي -18
    ب) عزت نفس    بزرگواري و محبت )الف

     د) ساده زيستي    ج) امانت داري
  نتيجه بي توجهي به نعمت پيامبران و سپاسگزار نبودن اين نعمت چيست ؟ -19

    ب) محروميت از نعمت هاي دنيا    فقر و تنگدستي در دنيا )الف
   د) محروميت از بهشت و رحمت الهي    نرسيدن به مال و ثروتج) 

  صدقه دادن فقط ....... نيست وهرنوع ....... در راه خدا را شامل مي شود . -20
     ياد دادن به ديگران –ب)زباني     كمك به ديگران –جاني  )الف

   ياد دادن به ديگران –د) جاني     كمك به ديگران–ج)مالي

 ادبيات فارسي

  اين مصراع با كدام گزينه ارتباط مفهومي بيشتري دارد؟ "جهان جمله فروغ روي حق دان" -21
    منتظران بهار فصل شكفتن رسيدب)    تياي هست كن اساس هس )الف
   اي خداي بي نهايت جز تو كيست؟د)  معرفت كردگار ديدن اين عالم استج)

   به چه معنايي مي باشد؟ "هم قصه نانموده داني" -22
    خداوند از قصه ها و داستان هاي نويسندگان مطلع است )الف
  خداوند داستانهاي نمايان نشده را نمايان مي كند ب)
    اي خدا تو از شكايتي كه مردم در سينه دارند آگاه هستي ج)
  اي خدا قصه هايي را كه از تو پنهان ميكنند تو آنها را فاش مي كني د)

  به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ »گالش، بصيرت فارغ، ،توفيق ظلمت،«معني كلمات  -23
    تاريك, موفق بودن، راحتي،كفش الستيكي، بينا )الف
  تيرگي، سازگاري، آسوده،نوعي كفش،بينشب)
      شب،موافقت،آسايش،گيوه،چشمج)
  سياهي،پيروزي،جدا شدن،نام قبيله اي است،روشناييد)

   در عبارت زير چند غلط اماليي ديده مي شود؟ -24
اسكندر در اثناي سفر به شهري رسيد و از گورستان عبور كرد، سنگ مزار ها را خواند و به حيرت فرو رفت زيرا مدت حيات صاحبان «

 »قبور كه بر روي سنگ ها هك شده بود ...
  غلط 4د)   غلط 3ج)  غلط 2)ب  غلط 1 )الف
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  كدام عبارت از نظر نگارشي( درست نويسي) صحيح است؟ -25
    را تغيير ندي نمي تواني موجب تغيير ديگران بشي.تا خودت  )الف
  پس دلمان را سرشار از نور ايمان و لبالب از حضور دوستان كنيم. ب)
    بچه ها در كالس جنگل سبز               جم بودند گرد هم خوشحال ج)
 گاه گاه سر بر مي گردوند و پشت سرش را نگاه مي كرد تا ببينه.      د)

  "شاخك بي بن برومند         ز تو سعي و عمل بايد زمن پندنگردد " -26
  ...........به جز گزينه يبا توجه به اين بيت همه ي توضيحات درست هستند 

  حال است. "نگردد"صفت است.زمان فعل  "بي بن ")ب  اين بيت دو جمله است، جمله ها خبري هستند. )الف
  نهاد هستند. "سعي و عمل و پند")د  مسند است.تو و من متمم هستند. "برومند ")ج

  بجز گزينه....نويسنده همه ي آثار درست مي باشد  -27
    اقبال آشتياني: وزراي سالجقه )ب    قيصر امين پور: به قول پرستو )الف

  گلشن ادبد)شيخ محمود شبستري:    اي براي شبج)نادرابراهيمي:خانه 
  در بيت زير چه آرايه اي به كار رفته است؟ -28

  »سبز شو ، تازه شو، بهاري شو     با بهاري كه مي رسد از راه        «
   تكرارد)  ضرب المثلج)   تضادب)  سجع )الف

ترتيب به خانواده كلمات مشخص شده هم »شد مستجابمن  حقي مادرم در دعا« با توجه به كلمات مشـخص شـده در عبارت   -29
 در كدام گزينه آمده است؟

    مدعي، حقيقت، استخارهب)     دعوت،تحقيق، جواب )الف
  ادعا، حدائق، اجابتد)    عيادت، حقوق، مجابج)

  مفهوم كنايه اي كدام گزينه درست است؟ -30
  زندگي بر تو مي زند لبخند: مسخره كردن ب)  به كه در پوستين خلق افتي: تهمت زدن )الف
  بر باد مكن: تلف نكردن زندگي حالي خوش باش و عمرد)  تو را توش هنر مي بايد اندوخت: جمع كردن مالج)

 عربي

  ؟ مده استآترجمه واژه هاي مشخص شده در كدام گزينه  -31
  ) کَالم کَالُحسام ُربَّ – خیٌر ِمن َذَهبه املرءأدُب  - اوَسِطها اَالُمورَخیُر (

    پروردگار -مرد  -ب) كارها    چه بسا -انسان -دستورها )الف
  چه بسا –انسان  -د)دستور    چه بسا –انسان  –ج)كارها 

  ؟) كدام گزينه استهوالء الالعباُت، الفائزاُت ترجمه صحيح (  -32
    ب)اين، دو بازيكن برنده هستند    اينان بازيكناني، برنده هستند الف)

  ن بازيكنان برنده هستندآ د)    ج)اين بازيكنان، برنده هستند
  كدام پرسش و پاسخ درست است؟ -33

    ماذا علی  اَملِنَضَدة؟ َجّواُل اُّمیب)    أنا مرصی ِمن أیَن أنِت؟ )الف
  هل هذا طالٌِب؟ ال، هذا طالٌب د)   َمن هَو ُمدیُر املَدرَِسة؟ َسِیَدُة صادقیج)

  مفهوم كدام جمله بر اساس واقعيت درست است؟ -34
    َرأٌی واحٌد َخیٌر ِمن َرأیانِ ب)     اَلخیُر قَلیٌل و فاِعلُُه کَثیرٌ  )الف
  أَدُب اَملَرِء َخیٌر ِمن َذَهِبهِ د)   الجاهُل َخیٌر ِمن َصداقَِة العاِقٌل َعداَوُة ج)

  كدام عبارت از نظر رعايت نكات جمله سازي صحيح است؟ -35
   هوالء البنات فی تلک املدرسةب)  هذان بنتان فی هذه املَدرُسة )الف
  هاتان بیتان کبیرتاند)    اولئک املعلمون ناجحاتج)
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  ؟نگه دار كه اندازه نكوست) با كدام گزينه مفهوم يكساني داردعبارت ( اندازه  -36
حة واالمان )الف   خیُر االُمور اُوسِطهاب)   نعمتان مجهولتان ، الصِّ
هُر یومان، یوُم لَک و یوُم علیکَ ج)   الجهُل موت االَحیاءد)  الدَّ

   .مرسورتانِ ......................هاتان  /فائزٌ ...................ذلکَ «به ترتيب كدام گزينه مناسب جاي خالي است؟ -37
  طِّفلٌة / طّالبتینِ د)   طِّفلٌة / طّالبتانج)   طّالٌب /مرأتینِ ب)   طّالٌب /مرأتانِ  )الف

  است؟ نرفتهدر كدام گزينه واژه متضاد به كار  -38
     َمرء≠ رجلد)  جاهل≠عاج)   َصداقة≠عداَوةب)   جالس≠واقف )الف

  زير جمع سالم است؟كدام گروه از كلمات  -39
ت  )الف ت -حدائقب)  ُمَعلِّمینَ  -ُمَعلِّ تج)  معل      ناجحون -اوالدد)  جالسینِ -ُمسل

  است؟ نادرستترجمه كدام عبارت  -40
    »فرزند نيكوكار افتخار پدر و مادر است «الولُد الّصالح، فَخُر لِلوالَِدیِن. )الف
  »او بايد فكر كند «علیَک بالتََفکُّر:ب) 
  »اين مرد، دو خواهر كوچك دارد« لِهذا اَلرَُّجِل ، اُختان صغیرتاِن:ج) 
  »تنهايي بهتر از همنشين بد است« الوحدُة َخیرٌِمن جلیِس الّسوءد) 

  مطالعات اجتماعي

  ها چيست؟ي انسانمهمترين حق همه -41
    حق آزاد بودن)ب    حق ازدواج )الف
     يا زندگيحق حيات )د    هاي الهي)حق برخورداري از نعمتج

  كند استعدادهاي خود را بشناسد و آن ها را شكوفا كند نسبت به كدام يك از گزينه هاي زير مسئول است؟وفتي فردي تالش مي -42
     نسبت به خداوند)ب    نسبت به ديگران )الف
   نسبت به محيط زندگي)د     نسبت به خودج)

  بطور كلي چرا قوانين و مقررات بوجود آمده است ؟ -43
    حفظ حقوق افراد و برقراري نظمب)    جلوگيري از بي نظمي )الف
  حقوق خود و آزادي مطلقد)استفاده از    احترام به حقوق ديگرانج)

  پس از پيروزي انقالب اسالمي ......................براي نوشتن قانون اساسي جمهوري اسالمي تشكيل شد؟ -44
      قوه مقننهد)    شوراي نگهبانج)   مجلس شوراي اسالميب)   مجلس خبرگان )لفا

  ؟ نيست كدام يك از گزينه هاي زير جزو فعاليت هاي جمعيت هالل احمر -54
    مك به حادثه ديدگانب)ك    آموزش بيسوادان )الف
     حفظ محيط زيستد)    تالش براي صلح و دوستيج)

  از انواع بيمه به ترتيب كدام يك اجباري و كدام يك اختياري است ؟  -46
  بيمه بدنه اتومبيل-بيمه وسايل نقليه موتوريب)  كارگرانبيمه حوادث ناشي ازكار براي –بيمه حوادث دانش آموزي)الف
  بيمه بهداشت و درمان -بيمه عمرد)  بيمه آتش سوزي-بيمه منازل مسكونيج)

  كدام يك از عوامل زير در توليد كاال نقش مهم دارند ؟ -47
  سرمايه  د)  نيروي انسانيج)  منابع طبيعيب)  توزيع )الف

  اطالعات و ويژگي هاي آن را بنويسند ؟ چه كساني موظفند روي برچسب كاال، -48
  توليد كنندگاند)  موسسه استانداردج)  توزيع كنندگانب)  مصرف كنندگان )الف

سانتي متر باشد  4از هم سـانتي متر اسـت اگر در اين نقشه فاصله ي دو مكان     1متر    200مقياس خطي نقشـه اي به ازاي هر   -49
  فاصله ي واقعي چقدر است ؟

  متر  800د)  متر 2400 ج)  متر 1600ب)  متر 1200 )الف
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   جهت رشته كوه زاگرس چگونه است؟ -50
    شرق به غرب)ب    جنوب غربي به شمال غربي )الف

  جنوب به شمال د)    ج)شمال غربي به جنوب شرقي

 علوم تجربي

  ؟شوندنمياز بين مواد زير، چند ماده در آب حل  -15
  »آلياژ برنج -جيوه -سديم كلريد -تنف -اتانول -گوگرد -جوهر نمك«

  5د)   4ج)   3ب)   2 )الف
  ؟دهدنميكدام گزينه مهارت هاي يادگيري علوم تجربي را نشان  -25

  الً واكنش پذيري مس كم تر از آهن است.نرگس مي گويد: با توجه به مقايسه زنگ زدن ظروف آهني و مسي، احتما )الف
  ميثم مي گويد: حدس مي زنم نفوذپذيري آب در خاك بيابان نسبت به خاك يك مرتع بيش تر است.ب) 
  علي بر اساس آزمايشات انجام داده مي گويد: مي توان نتيجه گرفت كمبود نور، سبب زرد رنگ شدن برگ گلدان شده است.ج) 
     تخمين مي زنم. m 4است، فاصله ميز تا انتهاي كالس را حدود  cm 40فرشته مي گويد: از آن جا كه يك قدم من د) 

  كدام گزينه حجم كم تري از آب را نشان مي دهد؟ -53
  آب 2Lد)   آب ml 100ج)   آب m 31ب)   آب dm 30/2 )الف

  است؟ نادرستكدام گزينه  -45
  تقريب همراه هستند.اندازه گيري ها همواره با  )الف
  استاندارد در واقع ميزان، معيار و شاخصي براي سنجش و اندازه گيري است.ب) 
  مقدار كشيدگي فنر داخل نيروسنج به ميزان دقت نيروسنج بستگي دارد.ج) 
     يكاي متداول اندازه گيري حجم مايعات، ليتر و ميلي ليتر است.د) 

متر درست كنيم. چند كيلوگرم سانتي 10هاي كيلوگرم بر مترمكعب، مكعبي توپر به ضلع 9000مي خواهيم از ماده اي به چگالي  -55
  از اين ماده مصرف مي شود؟

  9000د)   90ج)   9ب)   9/0 )الف
عنصـري جامد با سطحي براق و درخشان در يك مدار الكتريكي قرار مي گيرد، جريان برقرار شده و المپ روشن مي شود. كدام   -65

  ؟باشدويژگي اين ماده  تواندنمييك از موارد زير 
  بر اثر ضربه چكش، شكل مي گيرد.ب)    چگالي آن بيش تر از چگالي آب است. )الف
   ميزان انبساط آن بر اثر گرما، نسبت به مايعات بيش تر است.د)      است.ذرات سازنده آن فقط اتم ج) 

كم تر بوده و قابليت فشـرده شدن در يك سرنگ پالستيكي را دارد. ماده   Cو Bنسـبت به ماده  Aنيروي ربايش بين ذرات ماده  -57
B  بر اثر ميعان تشكيل شده و مادهC  برخالف عنصرD واند به ترتيب شكننده نيست. كدام گزينه مي تA ،B  وC باشد؟  

    سرب -الكل -نيتروژنب)     گوگرد -الكل -متان )الف
     طال -جيوه -الكلد)     كربن -آب -كلرج) 

   با افزودن مقداري ............ به كربن سبب بيشترشدن ............ آن مي شود. -58
     سختي -خاك رس )د    سختي -آهكج)   استحكام -آهك) ب  انعطاف پذيري -خاك رس )الف

𝟐 تعداد الكترون هاي اتمي -59
𝟓

ــت. اگر اين اتم داراي    ــته آن اتم اس ــكيل دهنده هس ــد، تعداد  90برابر تعداد ذرات تش نوترون باش
  پروتون هايش چقدر است؟

  36د)   45ج)   60ب)   18 )الف
فلز آهن در صنايع مختلف نسبت به ساير فلزات، به ترتيب علت اسـتفاده از فوالد در سـاخت اغلب پل ها و اسـكله هاي فلزي و     -60

  بيش تر به دليل كدام ويژگي است؟
    خاصيت چكش خواري -سختي) ب    ارزان تر بودن -استحكام )الف
   ارزان تر بودن -د) چگالي كم    ويژگي هاي فيزيكي -استحكامج) 
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  كدام گزينه صحيح است؟ -61
  .دست مي آيندهمه آلياژها از مخلوط دو يا چند فلز به  )الف
  .علت استفاده از طال در ساخت وسايل زينتي، درخشندگي، ضد زنگ بودن و چگالي پايين آن استب) 
  .انعطاف پذيري مس سبب شده، صنايع دستي اين فلز از دير باز در ايران رونق داشته باشدج) 
   گوگرد، سديم كلريد و الماس به طور مستقيم از طبيعت به دست مي آيندد) 

گرم بر سـانتي متر مكعب را درون اسـتوانه مدرج داراي آب مي اندازيم، سطح آب به    8/7كيلوگرمي با چگالي 117/0جسـمي   -62
  ميلي ليتر مي رسد. حجم آب اوليه درون استوانه مدرج چند ميلي ليتر بوده است؟ 82

    61 د)   67ج)   76ب)   15 )الف

 رياضي

  ينه است؟كدام گز -4و 6مجموع عدد هاي صحيح بين  -63
  2د)   9ج)  -5)ب   11 )الف

بزرگسال سوارقايق شده باشندحداكثرچند خردسال مي توانند با آن ها  6بزرگسال است.اگر 8خردسال يا  12ظرفيت يك قايق  -64
  همراه شوند؟
   5د)   4ج)   3ب)  2 )الف

                               3،   7 ، 11،  15.. ،  باتوجه به الگوي مقابل اختالف جمله هاي چهاردهم وبيستم چنداست؟ -65
     79ب)    55 )الف
   134 د)     24ج)

  قرارگيرد؟    تواند در     و        عددهاي صحيح باشند چندعدد مي اگراعداد داخل          -66
     3ب)    12 )الف
   6د)    4ج) 

𝟓−          حاصل عبارت روبروكدام گزينه است؟    -67 + 𝟒[𝟐 × (−𝟑) + 𝟗] =                         
   43د)   11ج)   -7ب)  7 )الف

  چند تا ازعبارت هاي زيرصحيح است؟ -68
 است. -1برابر  3و -5ميانگين *
 حاصل ضرب هرعدد صحيح درخودش همواره عددي مثبت است.*

 حاصل جمع هرعددباقرينه اش صفرمي شود.* 
xصورت جبريبه  "كنيمواحد كم مي 6ازدوبرابرعددي "عبارت كالمي * 2  است. 6

     2ب)    1 )الف
   4د)     3ج)

درتساوي مقابل چه عددي بايد نوشت؟                                 -96     14 9             
     -5ب)    5 )الف
   -23د)     23ج)

ساده شده عبارت  -07 x y x y  2 4   گزينه است؟كدام  3
x )الف y5 xب)     2 y    
xج) y5 yد)     5 x   

   مثلث رسم كرد؟ تواننميبا كدام دسته ازاعداد زير  -17
8 )الف ، 8، 5ب)     8 ،13 ،13    
5ج)  ،6 ، 6د)     13 ،8 ،10  

www.DarsYad.ir

w
w

w
.D

ar
sY

ad
.ir



 مرحله اول، پايه هفتم، 1396 - 97تحصيلي ، سال استان اصفهان مدارس نمونه دولتي علمي آزمون پيمايش  7

 

 14 هديه اگر و هزارتومان اضافه مي آورد . 2هزارتوماني بخرد 12هديه  اگر خواهد براي دوسـتانش هديه تهيه كند. حسـين مي  -27
  چند نفراند؟ حسينآورد. دوستان هزارتومان كم مي 6توماني تهيه كند  هزار

    5ب)     4 )الف
   3د)     6ج)

x يمعادلهجواب  -37 x x x     2 3 ... 10 22   كدام است؟ 77
     2ب)    1 )الف
   0د)     3ج)

   ؟نيستي پاره خط هاي كوچك برابرند.كدام گزينه درست درشكل روبرو همه -47

A )الف D C E
2
3

    

Aب) B D E C D 2  

Aج)  B C E
1
2

    

Aد) D A E
3
4

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  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

  را مشاهده كنيد! 

 شماره
 داوطلبي
 رمز 
 كارنامه
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