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)نوبت عصر(  پايه هفتم

(20/9/97)  1397-98سال تحصیلی  اول ۀمرحل

دفترچۀ سؤاالت

آزمون پيشرفت تحصيلی
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گیرد.مین تعّلق منفی ۀنمر ،نادرستهای به پاسخ
 ستین، مجاز حسابنیماشاستفاده از.
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5 تعداد سؤال:قرآن نام درس :

معناي كدام كلمه قرآني درست است؟ -1

 هاءايات: نشانه (4 خبشندهقَدير: (3 واِحد : تنها (2 َويل : اما (1
است؟ شده ترجمهكدام تركيب قرآني، درست  -2

ِل َو انليهاِر : آسمان و زمني (1  برايشان يمآورد قطعا  قَد جاَءُكم :  (2 اَّلي
 ِمليَة ءاباءي : دين پدرمان (4 لََعليُكم تَعِقلوَن: تا شما انديشه كنيد (3

برد؟خداوند پاداش چه كساني را از بين نمي« َوال نُضيُع اَجَر الُمحسنيَ » با تدبر در آيه  -3

نيكوكاران (4 مؤمنان(3 شكرگزاران (2 تقوا پيشگان(1

كند؟كدام گزينه ترجمه آيه زير را كامل مي  -4

 اغفل    ...    ...   ...  .َوما َربَُّك بَغافٍِل َعّما تَعَملوَن .  و نيست   ...    ...       
كنيد.نچه عمل مياز آ -پروردگارتان (2دهيد.از آنچه انجام مي –پروردگارت  (1

 دهيد.چرا انجام مي –پروردگارت  (4 كنيد.پس چرا عمل نمي –خدايتان  (3

كند؟در كدام عبارت قرآني، حضرت ابراهيم )ع( آمرزش خود و پدر و مادرش را از خداوند درخواست مي  -5

الة (1 يي  (2 رَبِّ اجَعلين ُمقيَم الصي اعءِ  (4 َربينا َو َتَقبيل ُداعءِ (3 َربينا اغِفريل َو لِواِِلَ  ِاني َرّبي لََسميُع اِلُّ

7 تعداد سؤال:پيامهاي آسمان نام درس :

كند. به نظر شما او به كدام آية قرآن كريم عمل نموده است؟علي از انجام كار ناشايست حتي به صورت پنهاني دوري مي -6

اِِحنَي  (1  ادعوين اَستَِجب لَُكم (2 َوُهَو اَرَحُم الري
 ما ُكنتُم اَينَ َو ُهَو َمَعُكم  (4 َو ما اَرَسلناَك ِاّلي رََِحة  لِلعاَلنَيَ  (3

كنيد؟چه پيامي دريافت مي «اِيّاَك نَعُبُد و اِيّاَك نسَتعي» از آيه  -7

مند شد.توان از ياري خداوند بهرهبا صبر و تقوي، مي(2ها براي رفع مشكالت به يكديگر نياز دارند.همه انسان(1

انجام واجبات، نوعي ياري دادن به خدا است.  (4بايست طلب ياري كرد.فقط ازخداوند مي (3

؟شودنميهاي صدقه محسوب كدام گزينه از نمونه -8

آموزد.محمد به خواهرش قرآن مي(2برد.غذا ميعلي با پدرش براي نيازمندان، آذوقه و (1

كند.زينب در نظافت منزل به مادرش كمك مي(4رود.مريم با خانواده براي اقامه نماز به مسجد مي(3

موافقيد؟ چرا؟« ها هنگام رفتن از اين دنيا با يكديگر متفاوت است.وضعيت انسان» آيا با جملة  -9

فتار و اعمال انسان تعيين كننده حالت مرگ است.ر -بله(2ها به معناي پايان زندگي است.مرگ براي همه انسان –خير  (1

است. يكسانمرگ مؤمنان و گناهكاران، و مكان زمان  –بله  (4در هر شرايطي وحشتناك است. هامرگ براي انسان –خير  (3

بزرگواري و محبت پيامبر اكرم)ص( است؟دهندة يك از رفتارهاي زير، نشانكدام -10

سفارش پيامبر)ص( به چوپان يهودي براي بازگرداندن گوسفندان به صاحبان خود (1

 دادعيادت از مرد ناداني كه پيامبر)ص( را مورد آزار و اذيت قرار مي (2

 آسياب كردن گندم و جو ازجملهانجام كارهاي شخصي  (3

 حضرت علي)ع( در شب هجرت از مكه به مدينهدرخواست ياري از  (4

آيه زير در ستايش كدام ويژگي حضرت علي )ع( نازل شد؟ -11

 َو ِمَن انلّاِس َمن يرَشي نَفَسُه اِبتِغاَء َمرضاِت اهللِ َواهلُل َرئوٌف بِالِعباِد.
نسبت به بنداگنش مهربان است.دست آورند، و خدا فروشند تا خشنودي خدا را بهو از مردم كساين جان خود را يم

فداكاري(4يطلبعدالت(3يزيستظلم(2جنگجويي(1

آمده است؟ يدرستبهبهترين حالت استجابت دعا و دليل آن در كدام گزينه  -12

بيشتري به خداوند دارد.ر اين حال، انسان توجه د -نماز (2 ت.          ترين راه براي تشكر از خداوند اسساده -شكر زباني (1

 كنيم.يرا در هر موقعيتي از گناه دوري ميز -تقوي  (4 دين خداست. دادنياريزيرا  -جهاد در راه خدا (3
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8 تعداد سؤال:عربي نام درس :

 ي مشخص شده در كدام گزينه درست ترجمه شده است؟كلمه -13
اِِلاُت،  (1  «شمشري»  سامِ ْلُ رُبي لََكٍم كَ  (2«دوست».  ناِجحاٌت هؤّلِء الطي
3)  َ َوراُن إََل اَّْلَ  (4 «دانا»ِعباَدٌة .  ُعلَماءِ الْ َسُة ُُمال  «چپ»نوٌع.  َممْ  منيِ اِلي

  كدام است؟« َذَهبِِه  ءِ َخرٌی ِمن  َمر  أَدُب ال   » يي صحيح جملهترجمه -14
 .است به ادب او مرد ارزش (2   .است بهرت از طالی اوادب انسان  (1
 .است طالی انسان بهرت از ادب او (4 خري فرزند، در ادب او است. (3

 ي كدام جمله صحيح است؟ترجمه -15
 هاي ايمان خوش اخاليق است.يماِن.  از نشانهَعالئِِم اْل  ِد ِمنْ َعهْ ُن الْ ُحسْ  (1
2)  ْ  هاي مسافران در هتل دوري است.ُمسافِريَن يف فُنُدٍق قَريٍب. كيفَحقائُِب ال
3)  ْ اِلُح، فَخٌر لِلْ ال يِن. پرس صالح مايهَوَِلُ الصي  ي افتخار پدر است.واِِلَ
 ُل َموْ هْ اْلَ  (4

َ
 ياِء. ناداين مرگ زنداگن است.حْ ُت اْل

 است؟ نادرستمتضاد كدام گزينه  -16
 ََجاَعة ≠َدة وَحْ  (4 سوء ≠ ليقل (3 َصداقَة       ≠َعداَوة    (2 ريَكب≠ريَصغ (1

 ؟با كدام حكمت زير ارتباط بيشتري دارد« ها ياري دهدها را عقلمشورت ادراك و هوشياري دهد/ عقل» بيت  -17
ٍي واِحٍد. (1

ْ
ياِن َخرٌي ِمْن َرأ

ْ
كوُت. (2 َرأ نَفُع انلياِس.َخرْيُ  (3 رُبي لََكٍم َجوابُُه السُّ

َ
ِم النِّسياُن. ِعلْ آفَُة الْ  (4  انلياِس أ

كدام كلمات به ترتيب، جمع مؤنث سالم و جمع مكسر است؟ -18

 َمَعلِّمنَي  -َمدينَة  (4 َمرسورون -ِعََب  (3 قَِصص -صابِرات  (2 ِعنَب -َطبيبات  (1
 توجه به تصاوير كدام جمله درست است؟با  -19

1)  ْ فِّ هاتاِن ال  نُْت، نَظيَفٌة.هَذا اِْلِ  (2 .َوَِلاِن، يف الصي

3)  . ْ  (4 تِلَك،ُكريسٌّ َخَشيبٌّ  َورَدةُ، ََجيلٌَة.هِذهِ ال

 چيست؟ «َمدَرَسِة.ِِهَ ُمَعلَِّمُة ال  » ي پرسش مناسب براي جمله -20
ْ َهْل  (1 ْ  (4 ؟َمْن ِهَ  (3 أنَت؟َمْن  (2 ؟ َمدرََسِة، ُمَعلَِّمةٌ يف ال  ؟َمدرََسةُ لَِمْن هِذهِ ال

15 تعداد سؤال:رياضي نام درس :

حاصل عبارت  -21   50 برابر است با :  30

1) 20-2) 20+3) 80+4) 80-

كدام مقايسه درست است ؟ -22

1)  0 10  2)   7 17  3)  1 10  4)  10 10
5و  9و  13با توجه به الگوي مقابل جمله هفتم آن كدام است ؟        ... و  -23

1) 252) 293) 334) 37

هواز برابر است با :دماي هواي ا درجه باشد ، -4است . اگر دماي هواي مشهد  ترگرمدرجه از دماي هواي مشهد  10دماي هواي اهواز ،  -24

1) 10+2) 14+3) 4+4) 6+
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حاصل عبارت  -25     10 4 برابر است با :  9

1) 
10
13

2)10
13

3) 2+4) 2-

؟دهديمكدام گزينه محيط مستطيل مقابل را به درستي نشان  -26

1) a b
2) 2a b
3)  2 a b 

4)  2a b

را درست « دهد تعداد صفحاتي كه علي در يك هفته تمرين انجام مي»؛ كدام گزينه عبارت جبري  دهديمصفحه تمرين انجام  𝒏 هرروزعلي  -27

؟ دهديمنشان 
1) 7n  2) 7 n  3) 6 1n  4) 7 7n

؟ دهديمرا درست نشان « ي هر عدد برابر خود عدد است ي قرينهقرينه» كدام گزينه جمله  -28

1)    7 7 0  2)   7 7 0 

3)     7 74)       7 7

 «برابر يك عدد  3بيشتر از  تاپنج »        كدام گزينه است ؟ مقابل، عبارت جبري جمله -29

1) 5 3x  2)  3 5x  3) 3 5x  4)  5 3x

در عبارت  -30   10 قرار داد ؟ توانيمكدام گزينه را   به جاي    6
1) 4-2) 4+3) 6-4) 16-

را نشان داد ؟ 2عدد  توانيمبا انگشتان يك دست ، به چند صورت  -31

1) 5

2) 10

3) 12

4) 15

ساده شده عبارت  -32     3 6 1 7 2 1x x  : برابر است با

1) 4 10x  2) 4 4x  3) 11 4x  4) 11 10x
 

عبارت  مقدار عدديِ -33 3 5 1x y  به ازاي 1x    و 1y    : برابر است با

1) 3-2) 3+3) 2+4) 2-

-3و  0و  – 7+ و 10و  -(-11)    برابر كدام گزينه است ؟ مقابل، يعددهاعدد از  نيتركوچكو  نيتربزرگحاصل جمع  -34

1) 32) 43) 74) 10-

چه كسري از شکل مقابل رنگي است ؟ -35

1)1
2

2)3
5

3)8
15

4)7
15
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15 تعداد سؤال:فارسي نام درس :

معناي كدام گزينه درست است؟ -36

 )آرزو(همراه كنيد  تأملنيروي نوجواني را با  (2فرياد )ناتواني(   عجزفتاد از پاي، كرد از  (1

)دوستي(هاي اوست و پاكدامني از ويژگي صالح (4)خندۀ بلند(  شد بسمآسمان مثل يك ت (3

است؟ نادرستمعناي كدام واژه در درون كمانك   -37

 كوته ز درت درازدستي )ستمگري( (2كننده( حرم باشيم )زيارتئر زاروز و شب  (1

ش چشم تاريك )ميدان(يبه پ گيتيشدش  (4 زد )سيرسيرك( زنجرهزنگ تفريح را كه  (3

رود(شمار نميدر كدام گزينه نادرستي اماليي وجود دارد؟ )تشديد جزو غلط اماليي به -38

همه جوان، ماية افتخار براي ماست.وجود اين (2من مستجاب شد و مرا بدين جاي رسانيد. دعاي مادر در حقّ(1

خواست. زد و كمك ميكژال يكسره جيغ مي(4اي بگذارد.دارد كه دوگانهاز اينان يكي سر برنمي(3

رود(شمار نمي)تشديد جزو غلط اماليي به ؟شودنميام گزينه، غلط اماليي ديده در كد -39

جويبار باسفا –از آفرينش ر -هاي زندگي لحظه (2عاليق ما  –هاي گوناگون جلوه –هاي دلنشين محارت (1

شبيه به رؤيا  –دورۀ نوجواني  –شكوه الهي  (4هاي محبتشوكوفه –مطالب آموختني  – بيهوده رابطة (3

پور است؟كدام اثر از قيصر امين -40

مثنوي معنوي (4 شناسي        اسالم(3به هواي گل سرخ  (2 در كوچة آفتاب              (1

؟نيستند خانوادههم هاواژه تمامي گزينه، كدام در -41

منظور انتظار، منتظر، (4          مقصود قاصد، قصد،(3 نقاط مناطق، منطقه، (2  معلم، علم، عالم      (1

خواني دارد؟اجزاي جمله در كدام گزينه، با اجزاي جملة زيرهم -42

«يك هيأت جهاني به ايران آمد.»
خوانند. مطالب آموختني، ما را به سوي خود مي (2 ناگهان لنگة گالش كژال افتاد. (1

 زنگ تفريح را آقاي ناظم زد. (4يك دست بر دست مادر نهادم.  (3

كدام گزينه، زباني است؟ -43

لرزيد. تن كژال، مثل علفي در باد مي (2 دشت، يكپارچه صدا شده بود. (1

ايمان خود را حفظ كنيد.          (4تنگمغنچه هم گفت گرچه دل (3

در كدام گزينه، آراية ادبي تشخيص وجود دارد؟ -44

گفتند.ها در گوش نسيم، آمين ميبوتهكودكان پرنشاط گل(2ها و اندرزهاست.كتاب پر رمزوراز طبيعت، سرشار از درس(1

در قلب كوچكم، رازهاي بزرگي نهفته است.(4همه جوان، بر خود ببالد. اين ملت بايد به وجود اين(3

اگر نيروي جواني را با ....... همراه سازيم به شکوفايي خواهيم رسيد. -45

تفكر و بصيرت (4 آراستگي و پاكدلي(3چاالكي و باهوشي (2 تميزي و پاكيزگي(1

آيد؟اگر بيت زير را به نثر روان برگردانيم، كدام واژه در پايان جمله مي -46

«پريد از شاخکي بر شاخساري/ گذشت از بامکي بر جوكناري»
بامكي (4 گذشت(3جوكناري (2 شاخكي(1

؟اشاره ندارد« قلب كوچکم را به چه كسي هديه بدهم؟»هاي درس كدام بيت به يکي از مفهوم -47

 شوداز محبت خارها گل مي (2تر از صداي سخن عشق نديدم خوش (1

پيوسته استهمهاي بهزندگي، گرمي دل (4اي همه هستي ز تو پيدا شده  (3

... جزبه، دنتناسب دار« تالش و كوشش و حركت»فهوم با م هاگزينه همة -48

 آسودگي ما عدم ماست هموجيم ك /آنيم كه آرام نگيريمما زنده به  (1

 كه سلطان و درويش بيني يكي /قناعت كن اي نفس بر اندكي (2

 سار جاري شومثل يك شاخه گل جوانه بزن/ مثل يك چشمه (3

دريا شود آن رود كه پيوسته روان است /كه برآسود زمينش بخورد زود آبي (4
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است؟در كدام گزينه آمدهمعني درست بيت زير  -49

  «كار بسيار خواهد كه ز نوكاران دشوار/ و است زود بس پرواز را تو»
 كني و كار بسيار، انجام دهي. تمرين توانينمي خوب كه است دشوار تو براي پرواز دليل اين به (1

.ندارد زياد كار انتظاركسي  كار،و تازه تجربهافراد بي از و است مشكل و زود بسيار تو براي پرواز (2

كني. پرواز توانينمي سبب اين به ندارند، را بزرگ كارهاي جرأت تجربه،بي افراد (3

 است؛ نبايد پرواز كني. زود كه جاهل است، كسي براي پرواز هنوز (4

؟رده استنک ، شاعر يا نويسنده از ادبيات استفادهدر كدام گزينه -50

 .گز و چاي گذاشتم جلوم و جماعتي را دور خودم جمع كردم به خانه كه رسيدم، (1

.ها بيايند دو سه ساعت يا دو سه روز توي آن بمانندخانه نيست كه آدمقلب، مهمان (2

 .هاي معرفت از درون من سر باز خواهند كردكردم هم اكنون چشمهاحساس مي (3

 شده بود. آن دست كه زير سر مادرم بود، خون اندر آن خشك (4

15 تعداد سؤال:علوم تجربي نام درس :

درست است؟ يو فناوركدام ارتباط بين علم  -51

 علم نتيجه استفاده از فناوري است . (2 فناوري نتيجه استفاده از علم است . (1

علم و فناوري هر كدام نتيجه ديگري هستند. (4فناوري بدون علم نيز قابل دسترسي است . (3

. رديگيمقرار  تريليليم 80، سطح آب روي مياندازيم يآرامبهدارد،  آب تريليليم 60 گرمي  را درون استوانه مدرجي كه  50يك كليد فلزي  -52

 مکعب.  متريسانتچگالي اين كليد فلزي برابر است با ..................... گرم بر 
1) 25 2) 5/2 3) 25/04) 05/2

را به دماي   هاآنيم و ( را سرد كنc˚ 100) دماهمو  حجمهمكه ميزان انبساط مس از آهن بيشتر است ، اگر دو قطعه فلز مس و آهن  ميدانيم -53

(c˚ 10 برسانيم،  كدام عبارت درباره )درست است ؟ هاآن
 .شوديمآهن بيشتر منقبض  (2 .شوديممس بيشتر منقبض  (1

.شوديمهر دو به يك اندازه منبسط  (4 .شوديمهر دو به يك اندازه منقبض  (3

انجام آزمايش براي ...................................   است. -54

مختلف آزمايشگاهي ابزارآالتكسب مهارت براي استفاده از  (1

 اطالعات  و ثبت يبردارادداشتيكسب مهارت براي  (2

 ارائه شده  يهاهيفرضاثبات درستي يا نادرستي فرضيه يا   (3

 ي علميكسب مهارت در رسم نمودارها (4

هر مولکول عنصر گوگرد،  چند اتم دارد؟  -55

1) 22) 43) 64) 8

در  كدام حالت زير، امکان تشکيل آبشار وجود دارد ؟ -56

1)2)

3)4)

ده ، شاينکه بتن ساخته  است . براي و آب. بتن مخلوطي از سيمان ، ماسه كننديماز بتن استفاده  هاو تونل هاپلامروزه براي ساختن  ميدانيم -57

است ؟ ترمناسباستحکام بيشتري داشته باشد ، استفاده از كدام مورد 
 ماسه بيشتر  (2آهك بيشتر (1

آهني بيشتر گردليم (4رس بيشتر  (3
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؟شوديماز عوامل زير ايجاد  كيكدام ريتأثجزر مد درياها ، بيشتر تحت  -58

اختالف دما (2 دريايي يهافشانآتش (1

لرزهنيزم (4ديو خورشنيروي گرانش ماه  (3

؟استزير براي اين ترازو مناسب  يهايريگاندازهاز  كيكدامگرم است .  5اندازه بين دو درجه متوالي در يك ترازو  -59

گرم 341(2گرم 340(1

گرم 344(4گرم 343(3

زير به مصرف دوباره يهاعبارتاز  كيكداممصرف دوباره است. هاآنگوناگوني وجود دارد كه يکي از  يهاراهبراي محافظت از منابع طبيعي  -60

 ؟كنديماشاره 
ترشي براي نگهداري از حبوبات  ياشهيش يهاظرفاستفاده از  (1

 براي خريد ميوه ياپارچه يسهيكاستفاده از  (2

به شمش  هاآن ليو تبدذوب كردن ظرف فلزي خراب  (3

 بارمصرفكيكمتر استفاده كردن از ظروف  (4

را درون يك بشر ريخته و با آهكآب، اگر مقداري شوديمو... استفاده  هايو گاودار استخرهادر ورودي  يكنندهيضدعفون عنوانبه آهكاز آب -61

 ؟استرا مشخص كنيم،كدام گزينه صحيح  نآقدرت اسيدي يا بازي  pHكاغذ 

1)pH = 0  2آهكآب)pH = 7  آهكآب

3)pH = 11  4آهكآب)pH = 4  آهكآب

به  از مراحل زير مربوط كيكدام.  شوديمو از  آن براي تهيه ظروف سفالي استفاده  شوديمخاک رس يکي از مواد طبيعي كه به فراواني يافت  -62

  ؟استتهيه اين ظروف 
لعاب دادن –شكل دادن به خمير  –پختن   -  يگركوزهتهيه گل  (1

پختن -خمير  شكل دادن به -لعاب دادن   - يگركوزهتهيه گل  (2

 عاب دادنل -پختن  –شكل دادن به خمير  - يگركوزهتهيه گل  (3

 خمير شكل دادن به -لعاب دادن  -پختن  – يگركوزهتهيه گل  (4

.شوديمبديل هواي سرد، عبور كند به ...................... ت يهاتودهباران در مسير پايين آمدن به سطح زمين از  يهاقطرهاگر  -63

مه (4برف (3تگرگ (2باران (1

؟ستينصحيح  هاتيكماز  كيكدامحجم مواد  يريگاندازهبراي  -64

ليتر (4 مكعب متريسانت(3 مترمربع (2 مترمكعب(1

؟رديگيمدر واكنش مقابل به جاي الف وب  )به ترتيب از راست به چپ( چه موادي قرار  -65

كربن  + اكسيد آهن ب + الف          
و آهك ديمونواكسكربن  (2و آهك دياكسيدكربن  (1

 و آهن  دياكسيدكربن  (4و آهن ديمونواكسكربن  (3

10 سؤال: تعدادمطالعات اجتماعي نام درس :

؟شونديماز چه زماني داراي حقوق طبيعي  هاانسان -66

بعد از رفتن به مدرسه  (4بعد از ازدواج(3از ابتداي خلقت  (2از سن بلوغ شرعي (1

؟شوديمو درک احساس و شرايط او، چه ناميده  دهيدحادثهگذاشتن )قرار دادن( خود به جاي فرد  -67

همدلي (4يزبانهم(3احساس (2همياري(1

اقتصادي است؟ يهاتيفعالجزء كدام بخش از مشاغل و « آموزش» -68

صنعت (4تجهيزات(3خدمات (2كشاورزي(1

اين جمله در تعريف كدام يك از گزينه هاي زير است؟« تصويري افقي از سطح زمين است كه به نسبت مورد نياز كوچك شده است» -69

اطلس (4 مقياس (3 نقشه (2      كره جغرافيايي                     (1

؟اندقرارگرفتهزاگرس  كوهرشتهدر  هاقلّهكدام  -70

تَفتاناُشترانكوه،  (4دِنا، زردكوه(3كوهدماوند، عَلَم (2سَبَالن، سهند(1
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چيست؟ كنندهمصرفدر رابطه با مصرف، مسئوليت  -71

 مصرف كم (2مصرف درست  (1

مصرف زياد جهت كمك به توليد ملي (4 ييگرامصرف (3

؟شوديمكدام گزينه موجب پايمال شدن حقوق ديگران  -72

قرمزچراغتوقف رانندگان پشت  (2 ومرجهرججلوگيري از  (1

 رعايت نكردن قوانين و مقررات (4ايجاد نظم و امنيت      (3

؟نيستكدام گزينه از وظايف شوراي نگهبان  -73

 نظارت بر انتخابات كشور   (1

 انتخاب رئيس مجلس شوراي اسالمي (2

تأييد صالحيت نامزدهاي انتخابات          (3

تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي و اصول و احكام دين اسالم (4

است؟« تردرست»كدام گزينه در مورد بيمه  -74

 .است گذارمهيببيمه يك قرارداد بين بيمه شونده و  (1

 .كننديمهمه مؤسسات بيمه زير نظر بيمه ايران فعاليت  (2

 است. آمدهمالي و جاني به وجود  يهاانيزمؤسسه بيمه براي جبران  (3

.است آمدهمالي در تصادفات به وجود  يهاانيزمؤسسه بيمه براي جبران  (4

؟نمي باشددرست  تيمسئولكدام گزينه در رابطه با  -75

 .نيست كه مسئوليتي نداشته باشدهيچ فردي  (1

 .دارند يترمهمبيشتر يا  يهاتيمسئولبعضي از افراد  (2

 مختلفي دارند. يهاتيمسئولمختلف،  يهانقشافراد در  (3

را دارد. هاآن، شايستگي داشتن اشيانسانمسئوليت چيزهايي است كه يك انسان به دليل مقام  (4
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اصالح کلید/توضیحگزينه صحیحموضوع سؤالكد و نام درس شماره سؤالعنوان دفترچه

4ترجمه كلمه قرآني٢٣۵٠١ - قرآن۴1) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3ترجمه تركیب قرآني٢٣۵٠١ - قرآن۴2) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4تدبر در آيات قرآن٢٣۵٠١ - قرآن۴3) پایه ھفتم (نوبت عصر)

1ترجمه عبارت قرآني٢٣۵٠١ - قرآن۴4) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2تدبر در آيه٢٣۵٠١ - قرآن۴5) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4مفھوم آيه٢٣۵٠٢ - پیامھاي آسمان۴6) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3مفھوم آيه٢٣۵٠٢ - پیامھاي آسمان۴7) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3مفھوم صدقه٢٣۵٠٢ - پیامھاي آسمان۴8) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2حالت انسان ھا ھنگام مرگ٢٣۵٠٢ - پیامھاي آسمان۴9) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2ويژگي پیامبر (ص)٢٣۵٠٢ - پیامھاي آسمان۴10) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4ويژگي حضرت علي (ع)٢٣۵٠٢ - پیامھاي آسمان۴11) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2استجابت دعا در نماز٢٣۵٠٢ - پیامھاي آسمان۴12) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2درک و فھم٢٣۵٠٧ - عربي۴13) پایه ھفتم (نوبت عصر)

1ترجمه عبارت٢٣۵٠٧ - عربي۴14) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4ترجمه٢٣۵٠٧ - عربي۴15) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3واژه شناسي٢٣۵٠٧ - عربي۴16) پایه ھفتم (نوبت عصر)

1درک و فھم٢٣۵٠٧ - عربي۴17) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2قواعد٢٣۵٠٧ - عربي۴18) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4درک و فھم٢٣۵٠٧ - عربي۴19) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3مکالمه٢٣۵٠٧ - عربي۴20) پایه ھفتم (نوبت عصر)

1جمع عددھای صحیح٢٣۵١٠ - رياضي۴21) پایه ھفتم (نوبت عصر)

1مقایسه اعداد عالمت دار٢٣۵١٠ - رياضي۴22) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2الگویابی عددی٢٣۵١٠ - رياضي۴23) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4حل مسئله اعداد صحیح٢٣۵١٠ - رياضي۴24) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3اعمال روی اعداد صحیح٢٣۵١٠ - رياضي۴25) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3ساده کردن عبارت ھای جبری٢٣۵١٠ - رياضي۴26) پایه ھفتم (نوبت عصر)

1عبارت ھای جبری٢٣۵١٠ - رياضي۴27) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4پیدا کردن قرینه یک عدد صحیح٢٣۵١٠ - رياضي۴28) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3عبارت ھای کالمی٢٣۵١٠ - رياضي۴29) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4جمع عدد ھای صحیح٢٣۵١٠ - رياضي۴30) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2الگو سازی٢٣۵١٠ - رياضي۴31) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2ساده کردن عبارت ھای جبری٢٣۵١٠ - رياضي۴32) پایه ھفتم (نوبت عصر)

1مقدار عددی عبارت ھای جبری٢٣۵١٠ - رياضي۴33) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2جمع اعداد صحیح٢٣۵١٠ - رياضي۴34) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3الگویابی٢٣۵١٠ - رياضي۴35) پایه ھفتم (نوبت عصر)

1معنای واژگان٢٣۵٠۴ - فارسي۴36) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4معنای واژگان٢٣۵٠۴ - فارسي۴37) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3امالی واژگان٢٣۵٠۴ - فارسي۴38) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3امالی واژگان٢٣۵٠۴ - فارسي۴39) پایه ھفتم (نوبت عصر)

1تاریخ ادبیات٢٣۵٠۴ - فارسي۴40) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2دستور زبان٢٣۵٠۴ - فارسي۴41) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3دستور زبان٢٣۵٠۴ - فارسي۴42) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4دستور زبان٢٣۵٠۴ - فارسي۴43) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2آرایه ھای ادبی ٢٣۵٠۴ - فارسي۴44) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4درک و دریافت متن٢٣۵٠۴ - فارسي۴45) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3درک و دریافت متن٢٣۵٠۴ - فارسي۴46) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3درک و دریافت متن٢٣۵٠۴ - فارسي۴47) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2درک و دریافت متن٢٣۵٠۴ - فارسي۴48) پایه ھفتم (نوبت عصر)

www.DarsYad.ir

w
w

w
.D

ar
sY

ad
.ir



2درک و دریافت متن٢٣۵٠۴ - فارسي۴49) پایه ھفتم (نوبت عصر)

1درک و دریافت متن٢٣۵٠۴ - فارسي۴50) پایه ھفتم (نوبت عصر)

1شناخت فناوری٢٣۵٠٩ - علوم تجربي۴51) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2چگالی٢٣۵٠٩ - علوم تجربي۴52) پایه ھفتم (نوبت عصر)

1افزایش طولی فلزات٢٣۵٠٩ - علوم تجربي۴53) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3آزمایش٢٣۵٠٩ - علوم تجربي۴54) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4عناصر مولکولی٢٣۵٠٩ - علوم تجربي۴55) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2تشکیل آبشار٢٣۵٠٩ - علوم تجربي۴56) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4ساخت بتن٢٣۵٠٩ - علوم تجربي۴57) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3جذر ومد٢٣۵٠٩ - علوم تجربي۴58) پایه ھفتم (نوبت عصر)

1دقت اندازه گیری٢٣۵٠٩ - علوم تجربي۴59) پایه ھفتم (نوبت عصر)

1محافظت از منابع طبیعی ٢٣۵٠٩ - علوم تجربي۴60) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3ویژگی ھای آب آھک٢٣۵٠٩ - علوم تجربي۴61) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3به دنبال سر پناھی ایمن٢٣۵٠٩ - علوم تجربي۴62) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2تشکیل باران٢٣۵٠٩ - علوم تجربي۴63) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2اندازه گیری٢٣۵٠٩ - علوم تجربي۴64) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4استخراج آھن٢٣۵٠٩ - علوم تجربي۴65) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2حقوق طبیعی٢٣۵١٢ - مطالعات اجتماعي۴66) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4اھمیت ھمدلی٢٣۵١٢ - مطالعات اجتماعي۴67) پایه ھفتم (نوبت عصر)

1شناخت فعالیتھای اقتصادی٢٣۵١٢ - مطالعات اجتماعي۴68) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2شناخت وسایل مطالعه جغرافیا٢٣۵١٢ - مطالعات اجتماعي۴69) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3شناخت قله ھای زاگرس٢٣۵١٢ - مطالعات اجتماعي۴70) پایه ھفتم (نوبت عصر)

1مسئولیت مصرف کننده٢٣۵١٢ - مطالعات اجتماعي۴71) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4رعایت حقوق دیگران٢٣۵١٢ - مطالعات اجتماعي۴72) پایه ھفتم (نوبت عصر)

2آشنایی با وظایف شورای نگھبان٢٣۵١٢ - مطالعات اجتماعي۴73) پایه ھفتم (نوبت عصر)

3اھمیت بیمه٢٣۵١٢ - مطالعات اجتماعي۴74) پایه ھفتم (نوبت عصر)

4مسئولیت و حقوق متقابل٢٣۵١٢ - مطالعات اجتماعي۴75) پایه ھفتم (نوبت عصر)
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