
 »كُنْتُمْ مَا أَيْنَ مَعَكُمْ وَهُوَ«پرسد : چرا با توجه به آية: حامد از مادرش مي

  خداوند پيوسته با ماست؟

  تر ست ؟تر و جامعجواب كدام گزينه كامل

  

   فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا )١

  هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ )٢

    إِيَّاكَ نَعْبُدُ )٣

  إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ )٤

   



  كدام گزينه مفهوم شكرِ عمليِ نعمتِ توانمندي و هوش باال را داراست ؟

  

توان از كمك دوستان ان آن الين فكر كنيم كه چگونه ميدر امتح )١

  و هم كالس هايمان بهره ببريم.

  بگيريم.هاي برخورد با معلمان را ياد باالتر، روشبراي گرفتن نمرة  )٢

جهت ارائة دروس در كالس، شيوة جستجوي سريع در رايانه را  )٣

  ياد بگيريم.

افزاري براي يافتن پاسخ سؤاالت آزمون، در حين ساختن نرم)٤

  امتحان. 

   



،كدام گزينه با آيه قرآن (ره)سليماني  نامه حاج قاسمبا توجه به وصيت

  مطابقت بيشتري دارد؟

! مرا بپذير، پاكيزه بپذير ،آن چنان بپذير كه شايسته أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَيا ««

  »»ديدارت شوم

  

   طَيِّبِينَ الْمَلَائِكَةُ تَتَوَفَّاهُمُ الَّذِينَ)١

  عَلَيْكُمُ سَلَامٌ)٢

  الْجَنَّةَ أدْخُلُوا )٣

  تَعْمَلُونَ  كُنْتُمْ بِمَا )٤

   



  مطابقت دارد؟ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْبا مفهوم آيه ي أ كدام گزينه

  

خداوند بهتر از هركس از سود و زيان ما آگاه است، گاهي اوقات  )١

تر است به ما ي ما چيزي كه مفيدتر و مناسببه جاي خواسته

  دهدمي

  ي ياري داده استه كساني كه او را ياري كنند وعدهخداوند ب  )٢

  ما بندگان، ياري دين اوست ياري خدا توسط )٣

اگر ما در هر موقعيتي از گناه دوري كنيم خداوند بيش از پيش  )٤

  ياري خود را نسيب ما خواهد كرد

   



كه فرمودند: هيچگاه انجام كارهاي شخصي  (ص) از سخن پيامبر اكرم

  فهميم...خود را از ديگران نخواهيد، مي

  

  پيامبر رحمت بخوانند همين رفتارها بود كه باعث شد او را)١

  عزت نفس پيامبر بسيار باال بود)٢

  مردم در دشواري ها و مشكالت به او پناه ميبردند)٣

محبت آميز بود كه مردم در ميفهميم رفتار پيامبر آنقدر )٤

  ها به او پناه ميبردنددشواري

   



 نام و تو مقدس منا به سالم اهللا عليهافاطمة الزهرا!  اي مادر بزرگوار ما! يا

 من بر ،صلّ اهللا عليه و آله سيد مان رسول اهللا محمد مصطفي بزرگوارت، پدر

كن اي  نگاه من به. شود تازه حقّت، نفسِ از جانم شايد تا بيفكن نظري

 توانمنمي و خورممي تاب و پيچ زندگي، شلوغيِ ميان در چطور كه مادر!

  .بيابم را خود راه

 به نياز به كه مرا ياري دست …و حيرانم سرگشته من، اي بانوي

 كه امبسته آن به اميد! بخش نجاتم گمراهي از و بگير شده، دراز سمتت

. بتاباني امزندگي بر آسمان از نوري و نموده من حق در دعايي شب يك

  بيفكن! قرارمبي حال به اي مادر بزرگوار ما! نظري

  

اشاره  سالم اهللا عليهابا توجه به متن باال به كدام ويژگيِ بارز حضرت فاطمه 

  شده است؟

  

  محبت و مهرباني )١

  ايثار و از خود گذشتگي)٢

  عزت نفس)٣

  حضور در اجتماع)٤



، خداوند از چه كسي پس از صلّ اهللا عليه و آلهطبق فرمايش پيامبر مهرباني 

  ت؟مرگش هنگام مالقات با او، خشمگين اس

  

  كسي كه با خانواده اش بداخالق بوده است.)١

  كسي كه در امانت خيانت نموده است. )٢

  كسي كه با آشنايان رفت و آمدي نداشته است. )٣

  كسي كه خشم خود را كنترل نمي كرده است. )٤

   



 گذارد،نماز جماعت مي صل اهللا عليه و آلهبرخي اوقات كه پيامبر 

 سوار پيغمبر پشت بود بر سالي خرد كودك كه)عليه السالم(حسين

 بردارد، او سجده از سر خواستمي پيغمبر وقتي .كردمي بازي شد ومي

و ... تا پايان نماز همين گونه  .گذاردمي زمين به خود پهلوي. گرفتمي را

 عرض حضرت به نماز از پس بود، جريان اين ناظر يهودي كه نفر يك.بود 

 چنين هرگز ما كه كنيدمي رفتار طوري خود كودكان با شما :كرد

 ايمان خدا و رسول خدا به شما اگر«:فرمود درجواب پيامبر.كنيمنمي

رفتار محبت آميز پيامبر  ».بوديد مهربان و عطوف خود كودكان به داشتيد

  بپذيرد. را مرد يهودي آيين اسالم موجب شد تا

  دارد؟متن باال با كدام يك از آيات، مطابقت بيشتري 

  

  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ... )١

  عَظيمٍ  خُلُقٍ لَعَلى وَإِنَّكَ)٢

  أَنْفُسِكُمْ  مِنْ رَسُولٌ جَاءَكُمْ لَقَدْ)٣

  عَنِتُّمْ مَا عَلَيْهِ عَزِيزٌ)٤

   



  ؟نمي باشدكدام گزينه در مورد تكليف و تقليد درست 

  

  تر باشدجتهدان با سابقهد يعني از ساير ماعلم باشمرجع تقليد )١

وقتي انسان به سن بلوغ ميرسد انجام تكاليف شرعي بر او واجب )٢

  ميشود 

  به افراد متخصص در دين مجتهد يا فقيه ميگويند)٣

مجتهد عادل باشد يعني به واجبات دين عمل كند و از گناهان  )٤

  دوري نمايد

   



گردنبندي كه براي ايشان سالم اهللا عليها  حضرت فاطمه((با توجه به داستان 

منانه مؤعمل  هآيدام ))،كبسيار ارزشمند بود را به فقيري هديه دادند

  دهد؟ايشان را نشان مي

  

  مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا )١

  لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ  )٢

   يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ َخصَاصَةٌ )٣

  عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا )٤

    



پاسخ تشریحی پایه هفتم پیام های آسمان ک  

کتاب ایه را   16:درس یک در مورد ناظریت خداست که این ویژگی از نشانه مهربانی اوست،.صفحه سوال یک 

به این امر اشاره ندارد  4و3گزینه  اورده و بعداز ان دلیل ناظریت را مهربانی ایشان میداند.  

کتاب .که سوال به   20شکرعملی دوری از خطاهاس ،طبق حدیث امام صادق علیه السالم صفحه :سوال دو

 صورت کاربری امده است  

  :در وصیت نامه به مرا پاکیزه گردان اشاره شده و در ایه هم ویژگی بهشتیان را پاکیزه قرار داده است سوال سوم

. 43صفخه   

ن گزینه به عامل دعا برای جلب یاری خداوند اشاره دارد :گزینه یک پاسخ صحیح هست زیرا ایسوال چهارم   

گزینه دو پاسخ صحیح میباشدکه عزت نفس پیامبر را بیان میکند   :  سوال پنجم  

یکی از ویژگی های حضرت فاطمه سالم علیها محبت و مهربانی است که  عالوه بر متن کلمه مادر  سوال ششم:

 که منبع مهر و محبت است. جواب گزینه یک می باشد  

را خیانت در امانت ذکر کرده است. خداعین حدیث ذکر شده و عامل خشم  65: صفحه  سوال هقتم  

گزینه یک مربوط به حضرت علی   معنی ایه اشاره دارد  که به   66صفحه هست  2:جواب گزینه   سوال هشتم

 علیه السالم است. 

گزینه یک زیرا اعلم بودن یعنی از سایر مجتهدان داناتر باشد سوال نهم   

کتاب به این نکته اشاره کرد و تمام موارد قسمتی از پاسخ هستند ولی جامع و کامل تر  92صفحه  :سوال دهم

هرگز به نیکی دست نمی یابید مگر انکه از انچه دوست دارید انفاق کنید.)معنی ایه  می باشد  2گزینه   



 اماليي وجود دارد؟ نادرستي ،در كدام گزينه

  

 ر حرم باشيمئزا ،هاي يك گنبد/ روز و شبتوي گلدسته) ١

آزاد زيست كرده و آزاد  /اين زندگي، هالل كساني كه همچو سرو) ٢

  روندمي

  با تو ياد هيچ كس نبود روا حاجت روا/اي خدا! اي فضل تو ) ٣

است  پيدايي اندر وي ز دان/ حق جهان، جمله فروغ روي حق) ٤

  پنهان

    



  شده در بيت زير در كدام گزينه آمده است؟معناي بخش مشخص

 »بار/ بگفتم كه دستم ز دامن مدار آخرت چند چشمشوخكه اي «

  

اكنون شدم به گيري بودم چو چشم مستت/ و در عين گوشه) ١

  مستان چون ابروي تو مايل

كُشي سِحرآفرين بر آن چشم سيه صد آفرين باد/ كه در عاشق) ٢

  است

  هيچ آشنا نگاه ندارد سيه كه تو داري/ جانبِدل ديدم و آن چشمِ) ٣

  گستاخ مكن تو ناكسان را/ در چشم ميار اين خسان را) ٤

    



بايد  ،هاي زيريك از بيت كدام درست خوانش، لحنِآهنگ و  به با توجه

 رسد؟ببا صداي زير به پايان 

  

  دانه آرام بر زمين غلتيد/ رفت و انشاي كوچكش را خواند) ١

 اول سال روزهاي زصبح يك روز نوبهاري بود/ روزي ا) ٢

 آيندهدر  شما آرزويِ /داريم ايموضوع تازه باز) ٣

  غوغا شد در كالس زنگ تفريح را كه زنجره زد/ باز هم) ٤

    



  ؟نشده استدرستي مشخص به »مسند«در كدام گزينه 

 

  هر چه بستند كليدچه هستند/ نام تو  اي كارگشاي هر) ١

  بودم/ وليكن مدتي با گل نشستم ناچيزبگفتا من گلي ) ٢

  از هر چه هست در دنيا/ با خدا راز گفتنت امروز بهتر) ٣

  باش و عمر بر باد مكن خوشبرنامده و گذشته، بنياد مكن/ حالي ) ٤

    



 ؟نشده استبه درستي مشخص  »بهمشبه«در كدام گزينه 

  

 هاي معرفت از درون من سركردم هم اكنون چشمهاحساس مي) ١

ي فهم و دانايي در من هاي زالل و سرد و گواراآبخواهند كرد و  باز

 خواهد جوشيد.

آفرينش و زيبايي طبيعت، عظمت  كالس شگفتيقين دارم كه در ) ٢

 كردم.وجودم لمس مي هو جالل و جاذبه خالق درس را با هم

نفس، جوان، زالل و نيرومند با تازه روح مذاب اميدآب، اين ) ٣

 .رفتهاي استوار و اميدوار شتابان ميگام

هاي خويش باغ و صحرا را ديدم كه شاخه دست درختان سرسبز) ٤

كردند و كودكان پرنشاط برافراشته بودند و دعا ميرا به آسمان 

  گفتند.ها در گوش نسيم، آمين ميو نوجوانان اميدوار ذرّت هابوتهگل

    



 تر است؟كدام گزينه نزديك همفهوم بيت زير ب

 »نوابي يست اي خدا/ ما چو مرغان حريصا صد هزاران دام و دانه«

 

(مقيد: اسير)/ اين دانه هر كه ديد  تنها نه من به دانه خالت مقيدم) ١

 گرفتار دام شد

ست/ كه ما را كُشتي از ناز اين بار اين چه دامست و چه دانه دگر) ٢

 ستچه شيوه

(كه او) را هواي دام تو  برخاست مرغ همتم از تنگناي خاك/ كو) ٣

 تو بود هو دان

فرياد كه در رهگذر آدم خاكي/ بس دانه فشاندند و بسي دام ) ٤

  دندتني

    



 ها متفاوت است؟كدام پرسش با بقيه پرسش

  

 كه اي نفس، من درخور آتشم/ به خاكستري روي درهم كشم؟) ١

بخت/ كه چون (چگونه) سهل شد بر تو بگفتا حكايت كن اي نيك )٢

 اين كارِ سخت؟

 نام تو نامه كي كنم باز؟اي نام تو بهترين سرآغاز/ بي) ٣

  به بودن چه داري تو چندين اميد؟پيام است از مرگ، موي سپيد/ ) ٤

    



  تكرار متن زير در كدام گزينه آمده است؟پر هآراي

هق هق  /ابرها خشك و خسيس /بادها بيكارند /آسمان تعطيل است«

دستمالي خيس روي پيشاني  /خواهدمن دلم مي /خود را خوردند هگري

در تصرف  /نان ماشيني /دستمالم را اما افسوس /دار بيابان بكشمتب

 »دارد

  

 اي عشق، همه بهانه از توست/ من خامشم، اين ترانه از توست) ١

 با تو ياد هيچ كس نبود روا /اي خدا اي فضل تو حاجت روا) ٢

اي دوست بيا تا غمِ فردا نخوريم/ وين يك دمِ عمر را غنيمت ) ٣

  شمريم

  اي آن كه غمگني و سزاواري/ وندر نهان سرشك همي باري) ٤

    



به ترتيب در كدام گزينه آمده » اَبد، توفيق، عنايت، فارغ«هاي واژهمعني 

 است؟

  

 جاودان، موافقت، لطف، آسوده) ١

  جاودان، سازگاري، رحمت، روشنايي) ٢

 هميشگي، پيروزي، احسان، راحت) ٣

  هميشگي، موافقت، توجه، نور) ٤

    



 ؟نداردابيات ارتباط معنايي  سايركدام بيت با 

  

سبز در نظر هوشيار/ هر ورقش دفتري است معرفت برگ درختان ) ١

 كردگار

مري چه بلبل و قُ /كندهر گُل و برگي كه هست، ياد خدا مي) ٢

 ياد خداوندگار خواند؟

خواني و كس به زباني صفت و حمدِ تو گويد/ بلبل به غزل هر) ٣

 قُمري به ترانه

هر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار  /آدمند و بسگوي او نه بنيتوحيد) ٤

  كرد

    



  ؟شودديده نمياز كدام شخصيت، هيچ اثري از بين آثار زير 

شناسي، نامه، دور از خانه، به قول پرستو، اي داد ازين امال، اسالمالهي«

 »شناسيآبگينه، تماشاگه راز، خُمره، سبك پري در

  

 هوشنگ مرادي كرماني) ١

 پورقيصر امين) ٢

 محبت محمدجواد) ٣

  محمدتقي بهار) ٤

    



  اي در ابيات زير يافت؟خانوادهن همتواميبراي كدام واژه ن

  معجزه بنمود ياران را نخست /اي اندر اين راه درستالف) هرنبي

  تكبّر  به  خاك  اندر  اندازدت تواضع سر رفعت افرازدت/ب ) 

  جهان روشن از تاج محمود باد/ همه روزگارانش مسعود باد) پ

 معصوم خداي بين شمارش آن كس كو نيست خويشتن بين/)  ت

  

  ) اعجاز٢          ) سعادت١

  ) معرفت٤          ) عصمت٣

    



  تر است؟مفهوم بيت زير به كدام گزينه نزديك

 »گر هزاران دام باشد در قدم/ چون تو با مايي نباشد هيچ غم«
  

كنند قصد هالك/ گرم تو دوستي از دشمنان هزار دشمنم ار مي) ١

 باك ندارم

تو را چنان كه تويي هر نظر كجا بيند/ به قدر دانش خود هر كسي ) ٢

 كند ادراك

نفس نفس اگر از باد نشنوم بويش/ زمان زمان چو گل از غم كنم ) ٣

 گريبان چاك

به مژگان سيه كردي هزاران رخنه در دينم/ بيا كز چشم بيمارت ) ٤

  هزاران درد برچينم

    



شود، با كار هوشمندانه ساخته ساخته نميآينده با حرف «مضمون عبارت 

 كند؟كدام بيت را تاييد مي» شودمي

  

  علم چندان كه بيشتر خواني/ چون عمل در تو نيست ناداني) ١

سعديا گرچه سخندان و مصالح گويي/ به عمل كار برآيد به ) ٢

  سخنداني نيست

 دانشت هست كار بستن كو؟/ خنجرت هست صف شكستن كو؟) ٣

  بينديشد آنگه بگويد سخن /پرورده پير كهنسخندان ) ٤

    

    



 جز ... .شود، بهجايي ضمير ديده ميها جابهگزينه ههم در

  

گهي از گربه ترسيدم، گه از  /نگشت آسايشم يك لحظه دمساز) ١

 باز

 گوش بماليد خروش/ پدر ناگهانم قراريبي از برآوردم) ٢

  امروز گفتنت راز با خدا /دنيا در هست چه هر از بهتر) ٣

گيتي به پيش چشم  شدش /نمودش بس كه دور آن راه نزديك) ٤

  تاريك



  )١٤٠٠ سال اّول مرحل حتصيلی پيشرفت( فتم ي فارسی ادبيات ایپرسش تشرحيی سخنام

  »دو« نگزي_١١

 است. شکل صحيح واژ» حالل«

ار«گزين  _١٢   »چ

 چشم: گستاخ معنای شوخ

  »س« گزين  _١٣

فتم  ۱۵طبق توضيح صفح  ن می ،کتاب فارسی تکميلی  نی مه  لمج. رسد و مجالت پرسشی  صدای زيرمجالت خربی  صدای مب ب 
  ين شکل است؟ آرزوی مشا در آيند چيست؟بد» ٣«. در حقيقت مصراع دوم گزين خربی است »٣«ب جز گزين  اگزين

  »دو« نگزي  _١٤

   است.» مسند«ا کلم مشخص شد صفت است، ولی در بقي گزين» چيز« ٢ در گزين

ار« نگزي  _١٥   »چ

ن اميدوار در گوش نسيم، آمني میا مانند کودکان پر نشاط و ذّرتبوتا، يعنی گلکودکان پرنشاط گل بوت« ۴در گزين  »  گفتندا مانند نوجوا
 است.» بمشّب«ا قسمت مشخص شد است در بقي گزين» مشب«ا بوتک گل

ار« _گزين١٦   »چ

وم بيت مورد سوال ب  ت و اسارت انسان در دام اين جذابّيتمف وم فقط در بيت گزين  ا اشار دارد،جذابّيت و ماد آمد است در  ۴اين مف
  سازد.زيبايی معشوق است ک عاشق را اسري خود می» دام و دان«ا بقي گزين

  »دو« گزين_١٧

ام اگزين  مه   . ٢ کاری است ب جز گزينان استف

  »يک« گزين  _١٨

يعنی، خماطب قرار دادن و منادا ساخنت غري انسان ب » ای عشق« آمد است.» ١«ن ک فقط در گزياست  » تشخيص يآرا«آراي پرتکرار سوال 
  بيت آراي تشخيص داد است.

  »يک« گزين  _١٩

م   معنای واژگان ب ترتيب عبارتند از: کتاب درسی،   توج ب واژ 

، لطف،: عنايت /سازگاری، موافقت: توفيق /مهيشگی جاودان،: َابد ، راحت :فارغ /احسان توّج   آسود



  »يک« گزين  _٢٠

موجودات  ا ب محد و ثنای و تسبيح خدا توسط مهساير گزين ای طبيعت اشار دارد ولی درب شناخت پروردگار توسط پديد »١« بيت گزين 
  اشار شد است.

  »س« گزين  _٢١

 ، ر ذکر شد وشنگ مرادی کرمانی،  »ُمخر«در بني آ يچ  »شناسیسبک«از قيصر امني پور و  »ب قول پرستو«از  ار است ولی  از حمّمدتقی 
ر ديد منی   شود.اثری از حمّمدجواد حمّبت در بني آ

ار« گزين  _٢٢   »چ

) و عصمت ۀخانوادم  »ب«در بيت  »رفعت«  »معرفت« ٤ گزين  شود ولی درابيات ديد می(معصوم) در  سعادت (مسعود)، اعجاز (معجز
ممنی شد.تواند    خانواد 

  »يک« گزين  _٢٣

ری خداوند در برابر مه مشکالت و دشواری وم بيت ب کفايت  وم در گزين مف   م آمد است. ۱ا اشار دارد مهني مف

  »                دو« گزين  _٢٤

ا را ب نتيج دو ب اين اشار دارند ک  حرف زدن کاری اجنام منی ر ٢ بيت گزين عبارت سوال و شود بلک اين عمل و اقدام است ک کار
ب اين اشار  »٤« ب علم بدون عمل اشار شد است و بيت گزين »٣«و » ١«ای گزين  (برتری کار و عمل بر حرف زدن) ولی در. رساندمی

يد بينديشد، بعد حرف بزند.دارد ک انسان    ابتدا 

  »            س« گزين  _٢٥

رتجاب ٣ در گزين ر جايی ضمري رخ نداد است:  ست در دنيا/  خدا راز گفتنت امروز (امروز  خدا راز گفِنت تو از  رچ  چ در دنيا  از 
رت است   شود.جايی ضمري ديد میا جابولی در ساير گزين ).ست، 

  : نگشت آسايشم يک حلظ دمساز (آسايش يک حلظ دمسازم نگشت)١ين گز 

امن٢گزين  گ ان پدر گوشم را مباليد)  گوش  مباليد : پدر  گ )  

ريک شد)٤گزين  ريک ( گيتی ب پيش چشمش   : شدش گيتی ب پيش چشم 



 ؟شودترمجه منی« هی» های زیر،در کدام یک از مجهل
 
؟    (1 ف ِ  َأ ِهَی طاِلَبٌة يف الصَّ
ِل. (2 ف ِ اأَلوَّ  ِهَی طاِلَبٌة انِجَحٌة يف الصَّ
َُّغِة الَعَربیَّةِ َمن ِهَی م   (3 َِسة  الل  ؟َدر 
ت ِب؟ (4  َهل ِهَی ابئَعة  الک 



 است؟درست  ی حکامینهی رشیفه ای مجهلترمجه کدام أ یه
 

ه م لِلن اِس: برترین مردم سودمندترین برای مردم أ فضَ  (1 ل  الن اِس أ نَفع 
 است.

ها: هبرتین اکر، میانه روی است. َخی   (2  األ موِر أ وَسط 
تَِّة أ ایٍم: او خداوندی  (3 مواِت َو األ رَض يف س ِ ی َخلََق السَّ َهَو اّل 

 ها و زمنی را در شش روز أ فرید.است که أ سامن
ر چزی اچه«: الَفقر  و الَوَجع  و الَعداَوة  و الن ار  : » قَلیل ها کَثیٌ  أ ربََعةٌ  (4

 «هتیدس یت و درد و دمشین و أ تش» اندکش زاید است:



 است؟ درستترمجه کدام یک از عبارات زیر 
 
، فائزاتٌ  (1 ِعبات  الِء الّل   ها ابزیکناین برنده هستند.: اینهؤ 
 تلَک احلَدیَقة  مَجیََلٌ: أ ن ابغی بزرگ است. (2
، َمعروٌف: این نویس نده، معروف است.هذا الاکتِ  (3    ب 
، مؤمنوَن: أ ن (4 ِجال       ها مرداین مؤمن هستند.اولئَک الر 



 در کدام گزینه متامی لکامت مفرد هستند؟
 
 َمیادین، َمضمون، قَواننی (1
 خ رسان، غ فران، ع دوان (2
َعل ِمنی، ِجبال، حامد (3  م 
 الوادلیِن، البَساتنی، واقفون (4



 ی لکامت مجع مؤنث سامل هستند؟در کدام گزینه متام
 
 أ بیات، مؤمنات، أ وقات (1
 تلمیذات، َمحرومات، أ موات (2
 َمظلومات،أ َخوات، أ صوات (3
هات (4  مرمیات، مسلامت، أ مَّ



 هستند؟ درستها، در کدام گزینه مهگی مرتادف
 
اِلبات ) َالت ِلمیذات( _ َهل ) َأ ( م  أ   (1 ة( _ الط   ) وادِلَ
مَرَاَء( _ ِهَی ) ها( _ األ والِد ) الَبنات(  (2 مَرأ ة )ا   ا 
 َأخ ) أ خت( _ َوحَدة ) َجامعَة( _ ِلسان ) ل َغة( (3
َّيت (نََظَر) شاَهَد( _ ََنایَة ) ِبدایَة ( _  (4 ي ) َال  اّلَّ



چند غلط دس توری « املسجد» و « املؤمنة » در عبارت زیر اب توجه به 
 وجود دارد؟

 «و َصدیقاتِه يف تلَک املسجدِ  َهل هذا املؤمنة  » 
 

 غلط 3 (1
 غلط 4 (2
 غلط 2 (3
 غلط1 (4



 ؟نیستکدام یک از احادیث زیر اب رضب املثل داده شده منطبق 
 

 
 رسد، اکری بکن.األ نسان  َعبد  اال حساِن: ای که دستت می (1
ت، اب دمشنان مدارا (2  َسّلَمة  الَعیِش يف امل داراِة : اب دوس تان مرو 
راخلَی  کَثٌی و فاِعهل    (3   قَلیٌل: گ  گوی و گزیده گوی چون د 
بَّلء  اال نساِن يف ِلسانِه : جان است و زابن است، زابن دمشن  (4

 جان است.



 « مفاتیح» ............. امس اشاره مناسب انتخاب کنید: 
 
 هذا (1
الءِ  (2  هؤ 
 هذه (3
 هذانِ  (4



 است؟ درستکدام گزینه از نظر قواعد نگارش 
 
، انِجحوَن ! (1  اولئَک البنات 
 الِء العاِلموَن، انحجوَن!هؤ   (2
ِعباِن، فائزوَن! (3  هذاِن الّل 
، يف املَدرسِة!هااتِن امل عَ  (4  ل ِامت 



 
1400_ 1401 سال حتصیل  پایه هفت  حتصیل عریب آ زمون پیرشفت  الا ت  ؤ ترشحیی س  ی پاخسنامه   

 

   ی شود. ن ، مضری »هی« تزمجه  ی بیاید اس  ی« ه   ن ی پرسشی » م  بعد از لکمه   هرگاه   حصیح است؛ زیرا  3ی  گزینه  . 1

  یح ترمجه حص   2ت. در گزینه  تزمجه نشده اس   « نفعهم آ  » ک مضری» مه« در  ؛ زیرا در گزینه ی حصیح است  4ی  گزینه  . 2
 ي« ابید کیس که ترمجه شود. » اّل   3ی  در گزینه  « است. ها ، میانه ترین آ ن ه ر هبرتین ک »   :  ت از عبارت اس 

  ه شود ابید مفرد ترمج   امس اشاره   ، مشاٌرالیه » ال« دارد   به این دلیل که   4و   1گزینه  ا در  ؛ زیر حصیح است  3گزینه   . 3
نه    حصیح است   « ابغ   آ ن »   یعن معرفه است و نباید نکره ترمجه شود.   « ال »   اشت یل ده دل ب   « ة احلدیق»    2و در گزینه  

   « آ ن ابغی » 

  ؛ در مکرس است   ع مجو » قواننی«    ادین« »می   1گزینه    به ترتیب   ی دیگر ؛ زیرا در گزینه ها حصیح است 2گزینه     . 4
« مث » الوال   4؛ در گزینه  » جبال« مجع مکرس است سامل و  » معلّمنی« مجع مذکر    3گزینه   البساتنی«  » ر و  ن مذک ین 

 است. » واقفون« مجع مذکر سامل   مجع مکرس و 

ست؛ در  ا مجع مکرس    بیات« و » آ وقات« آ  »    1؛ زیرا در گزینه های دیگربه ترتیب گزینه  حصیح است  4  نه گزی  . 5
وا   3؛ در گزینه  » آ موات« مجع مکرس است   2گزینه    « مجع مکرس است. ت« و » آ صوات » آ خ 

مر ة« ب آ  » آ مر   2در گزینه    ؛ زیرا یح است حص  1گزینه   . 6 « به م ا  ه معنای زن و » ا      3؛ در گزینه  د است ر عنای مء 
ایة« به معنای پااین و » بدایة« به  » هن  4؛ در گزینه  ت اس   « به معنای جامعت نهایی و » جامعة معنای ت   وحدة« به » 

 . ؤنث است برای مفرد م (  ) امس موصول   « ت و » ال    برای مفرد مذکر   ( ) امس موصول   » اّلی« و    ز است امعنای آ غ 

بیاید و نزی    « هذه » ابید امس اشاره    است،   ؤنث م که مفرد   « منة ؤ ال »ی  ه به لکمه اب توج   حصیح است، زیرا  1گزینه   . 7
مذکر است ابید امس    مفرد   ی » السجد" که ؛ و نزی اب توجه به لکمه  ی صدیقات ابید » ها« ابشدلکمه  مضری متصل  

 . ک« ابشد » ذل   اره اش

  منظور ی آ ن اندک است و ر خری فراوان است که اجنام دهنده ک  داشت   ا خسن از وجود . زیر حصیح است  3گزینه   . 8
 مک خسن گفت نیست. 

 ود. انتخاب ش نث ؤ مفرد م ت و ابید امس اشاره  مجع مکرس غریعاقل اس حصیح است؛ زیرا » مفاتیح«   3گزینه   . 9

است   « بنت » که مجع مکرس  « بنات  »ی  لکمه  1گزینه    تیب ی دیگر به تر ا در گزینه ه؛ زیرا  حصیح است  2گزینه   . 10
  » الّّلعبان« مثن مذکر است   3؛ در گزینه  شدمی اب  سامل   و انحجون مناسب مجع مذکر   است ؤنث برای م 
ر  د   نث است ؤ برای مثن م   مناسب   ی امس اشاره  « هااتن  »   4؛ در گزینه  است  سامل   فائزون« مناسب مجع مذکر و» 
     مؤنث سامل است.  مجع «  امت لّ العیل که » حا 



و  ،  تا مجموع اعداد سطر دوم    .  چه عددي قرار دهيم  x  به جاي قرينه 

  نصف مجموع اعداد سطر اول باشند؟ 

٢  ٤  ٦  ٨  ١٠٠  

x ١  ٢  - ٣  -٤-  

  

٦٦  )٢            -  ٥٤  )١ -  

٥٦  )٤            ٥٦  )٣-  

    



كل    ٦و    ٤،    ٣ميز     ١٢رستوراني   در  اگر رستوران   . دارد  نفر    ٥٨نفره 

روي   و  باشد  داشته  كه  ظرفيت  ميزهايي  به    ٤يا    ٣هم  هستند  نفره 

نفره وجود  ٣نفر جا داشته باشند. در اين رستوران چند ميز    ٢٢ياندازه

 دارد؟

  

٣  )٢            ٢  )١  

٥  )٤            ٤  )٣  

    



  عبارت زير كدام است؟ حاصل  چهاربرابر

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٧ ٧ ١٢ ٥  

  

١( 
١

١٢
          ٢(  

٢٤

٥
 

 

٣(   
١

٣
          ٤(  

٢٤

٥
    



كند . اگر خرگوش  خرگوشي روي محور اعداد صحيح شروع به پريدن مي

بعد    سمت چپ بپرد .واحد به    ٥واحد به سمت راست و    ٣دقيقه    ٢در هر  

قرار مي گيرد . ابتداي حركت خرگوش كدام    -٥٠ساعت روي نقطه    ٢/١از  

  باشد؟نقطه مي 

  

٣٠  )٢            -١٢٢  )١    

٢٢  )٤            ٢٢  )٣-  

    



ها آموزي همه ي سوال اي پنج سوالي ، هيچ دانشآزمون دو گزينهدر يك  

آموزي يكسان نيست .  هاي هيچ دو دانشرا درست جواب نداده و جواب

 آموز دارد؟اين كالس حداكثر چند دانش

  

٣٠  ) ٢            ٢٠  )١  

٣١  )٤            ٢٩  )٣  

    



به چند    توان مي   اي شكل را با شش برش مستقيم حداكثردايره  يك كيك

 تكه تقسيم كرد؟

  

٢٣  )٢            ٢٢  )١  

١٨  )٤            ١٦  )٣  

    



بزند   به هدف  تير را  بازيكني  بار كه  تيراندازي هر   ٦در يك مسابقه ي 

نزند   هدف  به  اگر  و  گيرد  مي  اگر     ٤امتياز   . دهد  مي  دست  از  امتياز 

امتياز دريافت كرده باشد ، او چند تير به    ٣٠دور بازي    ١٠بازيكني بعد از  

  هدف نزده است؟

  

٤)٢       ٥)١    

 

٢)٤       ٣)٣ 

    



٢ر  اگ ٢    و    ٤ ٤    و    ٣ ١١   ،   باشد 

  كدام است؟   آنگاه حاصل 

  

٨  )٢            ٩  )١  

٦  )٤            ٧  )٣  

    



 "نصف تفاضل معكوس دو عدد و معكوس تفاضل دو عدد   "عبارت كالمي  

 به ترتيب از راست به چپ كدام است؟ 

  

  الف)
١

٢

١

٢
  ب)        

١

٢

١
    

  

 ج)
١

  د)          
١ ١

  

  

    د  – الف  )٢          ج – ب  )١

  ب  –الف   )٤          ج –الف   )٣

    



بر كدام يك از    Aده ضلعي  در شكل رو به رو به كمك استفاده از انتقال  

 ده ضلعي ها قابل انطباق است؟

  

  
    

    

١   (F , B , G , H 

٢   (F , G , D , B 
٣   (F , E , D , C 
٤   (F , H , G , C 



چهار برابر طول   ABطول  .  قرار دارند    ADروي پاره خط    Cو    Bنقاط  

BD  و طول . استAC  نه برابر طولCD  طول ،BC  چه كسري از طول

AB است؟  

  

١(  
١

٥
            ٢(  

١

١٠
    

٣(   
١

٨
            ٤(  

٥

٣٦
  

    



:     ABCدرمثلث   ٨داريم  ١٠ ١٢ 

هم طور  به  مورچه  رأس  دو  از  هم  جهت خالف  در  و  به    Aزمان  شروع 

هاي مثلث راه مي روند .  و با سرعت يكسان روي ضلع.  كنند  حركت مي

 CMطول  ،  اند  به هم رسيده  Mاين دو مورچه براي اولين بار در نقطه  

 چقدر است؟

  

٣  )٢            ٥  )١  

٥/٧  )٤            ٧  )٣  

    



چنددرجه    ADCاست ، اندازه زاويه    Aنيمساز زاويه    ADدر شكل مقابل  

  ٣٠است؟ 

  

  درجه ١٠٠  )١

  درجه   ١١٠  )٢

  درجه  ١١٥  )٣

  درجه  ١٢٠  )٤

  

A 

C B D 



d  , c  ,  b  , a    اگر   .دچهار عدد اول متفاوت هستن a + b   و b + c  

  تواند عددي اول باشد؟هاي زير مي دو عدد اول باشند ، كدام يك از گزينه

  

١(  b + a + c        ٧) ٢b + ٨a  

٨) ٣a +١٣ b + ٦c      ١١) ٤a + ٨c     

    



  دارد؟ ٥چند شمارنده طبيعي مضرب  ٣٦٠عدد 

  

  تا ١٢) ٢            تا ١١  )١

  ات ١٤  )٤            تا  ١٣) ٣



  

 1صفحه                       پاسخنامه تشریحی ریاضی هفتم

 قرینه و نصف مجموع اعداد سطر اول باشند؟  ،  چه عددی قرار دهیم تا مجموع اعداد سطر دوم  x به جای 36

100 8 6 4 2 

x 4- 3- 2 1- 

1)54  -                                                     2)66 -                                         3)56                                       4)56- 

۱− پاسخ + ۲ + (−3) + (−۴) + 𝑥 = −
۱
۲

(۲ + ۴ + 6 + ۸ + ۱۰۰) 

𝑥 − 6 = −
۱
۲

(۱۲۰) ⟹ 𝑥 − 6 = −6۰ ⟹ 𝑥 = −5۴ 

 صحیح می باشد.   1پس گزینة  

نفره   4یا   3نفر ظرفیت داشته باشد و روی هم میزهایی که    58دارد . اگر رستوران در کل    نفره  6  و 4،   3  میز   12رستورانی   37

 وجود دارد؟  نفره   3. در این رستوران چند میز  شته باشندنفر جا دا  22به اندازه ی  هستند

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

5۸  نفری اند پس   ۴و   3نفر آن ها متعلق به میزهای  ۲۲نفر جا دارد و  5۸چون رستوران در کل  پاسخ − ۲۲ = نفر هم متعلق به   36

36نفری برابر می شود با   6نفری هستند و نتیجه آن که تعداد میزهای  6میزهای  ÷ 6 = میز در رستوران   ۱۲تا . پس چون در کل   6

۱۲داریم می توانیم نتیجه بگیریم که از این تعداد   − 6 = نفره اند. حاال با استفاده از راهبرد حدس و آزمایش تعداد   ۴یا  3میز  6

 به دست می آید.  ۲نفره برابر  3نفره را تعیین می کنیم . پس با توجه به جدول زیر تعداد میزهای  ۴و  3میزهای 

 نفره  3میزهای  نفره  ۴میزهای  نفره  ۴و  3میزهای  ظرفیت

۰ × 3 + 6 × ۴ = ۲۴ 6 ۰ 

۱ × 3 + 5 × ۴ = ۲3 5 ۱ 

۲ × 3 + ۴ × ۴ = ۲۲ 4 2 

 صحیح می باشد.   1پس گزینة  

 عبارت زیر کدام است؟  چهار برابر حاصل 38

                                   A = ((((۱ − (۲ + 3)) ÷ ۴) − 5) ÷ 6 + ۷) ÷ (۷ − ۷ × ۱۲ + 5) 

1)− ۱

۱۲
                                               2)

۲۴

5
                                                3)− ۱

3
                                               4) − ۲۴

5
 

۲ابتدا داخلی ترین پرانتز   پاسخ + 3 = ۱بعد   5 − 5 = ۴−سپس   ۴− ÷ ۴ = ۱−بعد   ۱− − 5 = 6−پس   6− ÷ 6 = بعد   ۱−

−۱ + ۷ = ۷با توجه به جواب پرانتز  6 − ۸۴ + 5 = 6حاال   ۷۲− ÷ (−۷۲) = − ۱
۱۲

−و    ۱

۱۲
× ۴ = − ۱

3
 

 صحیح می باشد.   3پس گزینة  

واحد    5واحد به سمت راست و    3دقیقه    2خرگوشی روی محور اعداد صحیح شروع به پریدن می کند . اگر خرگوش در هر   39

 قرار می گیرد . ابتدای حرکت خرگوش کدام نقطه می باشد؟  - 50ساعت روی نقطه   2/1به سمت چپ بپرد .بعد از  

1)122 -                                          2)30                                            3)22                                        4)22 - 

 

۲دقیقه برابر   ۷۲ساعت یعنی  ۲/۱ پاسخ × 3+دقیقه   ۲بنابراین جابجایی در هر  36 + (−5) = ساعت   ۲/۱حال جابجایی بعد از  ۲−

36برابر  × (−۲) =  نقطة شروع باشد داریم :                      xاگر    ۷۲−
𝑥 + (−۷۲) = −5۰ ⟹ 𝑥 = −5۰ + ۷۲ =       صحیح می باشد.3پس گزینة                  ۲۲



 2صفحه

درست جواب نداده و جواب های هیچ دو را  در یک آزمون دو گزینه ای پنج سوالی ، هیچ دانش آموزی همه ی سوال ها   40

 کالس حداکثر چند دانش آموز دارد؟دانش آموزی یکسان نیست . این  

1)20                                             2  )30                                           3)29                                            4)  31 

   هر یک از سوال ها را به دو طریق می توان جواب داد بنابراین طبق اصل ضرب تعداد کل جواب ها ی متمایز برابر است با  پاسخ
۲ × ۲ × ۲ × ۲ × ۲ = −3۲جواب درست می باشد بنابراین   3۲فقط یکی از  3۲ ۱ = یب چون جواب های هیچ  تبه این تر 3۱

 د. نفرن 3۱دو نفری یکسان نیست دانش آموزان این کالس حداکثر 

 صحیح می باشد.   4پس گزینة  

 به چند تکه  تقسیم کرد؟می توان  دایره ای شکل را با شش برش مستقیم حداکثر   یک کیک 41

  1)۲۲ 

۲)۲3 

3)۱6 

۴)۱۸ 

+۱تقسیم می شود    تکه ۲اگر یک برش بزنیم کیک به  پاسخ ۱ 

 تکه تقسیم می شود  ۴اگر دو برش بزنیم کیک به 

 
۱+ ۱+ ۲ = ۴ 

ناحیه جدید ایجاد   3برش سوم باید دو خط قبلی را قطع کند و از محل برخورد آنها عبور نکند 

+۱می شود               ۱+ ۲+ 3 = ۷      

  

 برش چهارم باید سه خط قبلی را قطع کند و از محل برخورد آنها عبور نکند

+۱ناحیه جدید درست می شود                 ۴ ۱+ ۲+ 3+ ۴ = ۱۱ 

 

ناحیه جدید   5هار خط قبلی را قطع کند و از محل برخورد آنها عبور نکندبرش پنجم باید چ

+۱درست می شود                ۱+ ۲+ 3+ ۴+ 5 = ۱6 

ناحیه جدید درست   6برش ششم باید پنج خط قبلی را قطع کند و از محل برخورد آنها عبور نکند

+۱می شود                    ۱+ ۲+ 3+ ۴+ 5+ 6 = ۲۲         

 باشد.   صحیح می  1پس گزینة  

 

 

امتیاز از دست    4امتیاز می گیرد و اگر به هدف نزند   6در یک مسابقه ی تیراندازی هر بار که بازیکنی تیر را به هدف بزند   42

 امتیاز دریافت کرده باشد ، او چند تیر به هدف نزده است؟   30دور بازی    10می دهد . اگر بازیکنی بعد از 

 

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

۱۰اگر بازیکنی تمام تیرها را به هدف بزند حداکثر می تواند   پاسخ × 6 = امتیاز بگیرد . اکنون اگر فقط یک تیر را به هدف نزند در    6۰

 امتیاز منفی نیز می گیرد.  ۴امتیاز مثبت را که از دست می دهد عالوه بر آن   6امتیاز از دست می دهد زیرا  ۱۰مجموع 

−6۰امتیاز گرفته یعنی   3۰امتیاز می گیرد. اکنون که   5۰امتیاز   6۰نزده به جای بنابراین فقط با یک تیر به هدف  3۰ = 3۰   

÷3۰تاست    ۱۰تا چند تا  3۰امتیاز از دست داده است و باید ببینیم  ۱۰ =  تیر را به هدف نزده است. 3پس بازیکن   3

 صحیح می باشد.   3پس گزینة  



 3صفحه  

𝒙اگر  43 + ۲𝒛 = ۲𝒙و   ۴ − 𝒚 = ۴𝒚و   3 + 𝒛 = 𝒙باشد ، آنگاه حاصل    ۱۱ + 𝒚 + 𝒛   کدام است؟ 

 

1)9                                                       2)8                                              3)7                                          4)6 

3𝑥از جمع طرفین هر سه تساوی داریم:   پاسخ + 3𝑦 + 3𝑧 = ۱۸ ⟹ 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 6 

 صحیح می باشد.   4پس گزینة  
 

 به ترتیب از راست به چپ کدام است؟   "نصف تفاضل معکوس دو عدد و معکوس تفاضل دو عدد     "عبارت کالمی   44

𝟏الف(  
𝟐𝒙
− 𝟏

𝟐𝒚
𝟏ب(                                  

𝟐
× 𝟏

𝒙−𝒚
𝟏ج(                               

𝒙−𝒚
𝟏د(                           

𝒙
− 𝟏

𝒚
 

 

 ب  – (الف  4ج                                      –(الف  3د                                     - (الف2ج                                               - (ب1

y :)  ۱و    xنصف تفاضل معکوس دو عدد  پاسخ
۲
(۱
𝒙
− ۱

𝒚
که برابر است با   

۱
۲𝒙
− ۱

۲𝒚
 

و معکوس تفاضل دو عدد برابر 
۱

𝒙−𝒚
 

 صحیح می باشد.   3پس گزینة  

 

 Aدر شکل رو به رو به کمک استفاده از انتقال ، ده ضلعی  45
 بر کدام یک از ده ضلعی ها قابل انطباق است؟   

 

1)E , B , G , H  
2  )F , G , D , B  
3  )F , E , D , C  
4) E , H , G , C   

 

 

 صحیح می باشد.  2پس گزینة  در انتقال جهت شکل عوض نمی شود  پاسخ

 

 BC، طول   CDنه برابر طول   ACاست و طول   BDچهار برابر طول    ABقرار دارند طول    ADروی پاره خط   Cو    Bنقاط   46

 است؟   ABچه کسری از طول  

 

1)
۱

5
                                                    2 )

۱

۱۰
                                             3)

۱

۸
                                           4 )

5

36
 

 

  پاسخ
 
 

𝐵𝐶 =
۱
۸
𝐴𝐵 

  صحیح می باشد.  3پس گزینة  

 

D A B C 



 4صفحه   

𝐴𝐵داریم :   ABCدرمثلث  47 = ۸    ,   𝐴𝐶 = ۱۰   , 𝐵𝐶 = شروع  Aدو مورچه به طور هم زمان و در جهت خالف هم از رأس  ۱۲

به هم رسیده اند .   Mبه حرکت می کنند و با سرعت یکسان روی ضلع های مثلث راه می روند . این دو مورچه برای اولین بار در نقطه 

 چقدر است؟  CMطول 

۱)5                                                    ۲)3                                 3)۷                                 ۴)5/۷ 

۱۲محیط مثلث                پاسخ + ۱۰ + ۸ = 3۰ 

÷ 3۰مسافت طی شده توسط هر یک از مورچه ها                      ۲ = ۱5 

                                                            𝐴𝐵 + 𝐵𝑀 = ۱5 
                                                       𝐵𝑀 = ۱5 − ۸ = ۷ 

                                                         𝐶𝑀 = ۱۲ − ۷ = 5 
 صحیح می باشد.   1پس گزینة  

 

 چنددرجه است؟  ADCاست ، اندازه زاویه  Aنیمساز زاویه    ADدر شکل مقابل   48

 درجه  100(1

 درجه    110(2

 درجه    115(3

 درجه   120(4

 

𝑎 پاسخ = 3۰ + 𝑥 
(𝑥 + 3۰) + (𝑥 + 3۰) + 𝑥 = ۱۸۰ 
3𝑥 = ۱۲۰ ⟹ 𝑥 = ۴۰ 
𝐴𝐷�̂� = ۱۸۰ − (۴۰ + 3۰) = ۱۱۰° 

 صحیح می باشد.  2پس گزینة  

 :   دوم  راه حل

                                                                           �̂� = ۱۸۰−𝑥
۲

 

                              �̂� + �̂� + �̂� = ۱۸۰ ⇒ ۲𝑥 + ۱۸۰−𝑥
۲

+ 3۰ = ۱۸۰ ⇒ 𝑥 = ۴۰ 

  
𝐴𝐷�̂� = ۱۸۰ − (۴۰ + 3۰) = ۱۱۰° 

 

 

49 d  , c  ,  b  , a     اگر   .چهار عدد اول متفاوت هستند a + b     و b + c   دو عدد اول باشند ، کدام یک از گزینه های زیر

 می تواند عددی اول باشد؟ 

 

1)𝐛 + 𝐚 + 𝒄                           2  )۷𝐛 + ۸𝐚                             3 )۸a + ۱3b + 6c                          4  )۱۱𝐚 + ۸𝐜 

 
 ،  b = ۲یعنی عددی زوج است   bاولند پس  b+cو  a+bچون  پاسخ

 فرد است پس مجموعشان زوج است و اول نیست .  aزوج و   bفرد و   cداریم  3و  ۱در گزینة 

 زوج پس مجموعشان نیز زوج است و اول نیست.   a۸زوج و  b۷داریم:  ۲در گزینة 

𝑎ت : اگر  یک مثال می توان نوشقل حدا عددی فرد است که می تواند اول باشد .  ۴بنابراین فقط گزینة  = 3 , 𝑐 =   ۷3حاصل  5

 اول است. میشه که عددی 

 صحیح می باشد.   4پس گزینة  

A 

C B 
D 



 

 5صفحه  

 دارد؟  5چند شمارنده طبیعی مضرب    360عدد   50

 

 تا   14(4              تا                         13( 3تا                                            12(  2تا                                    11(1

۲برابر است با   36۰تجزیة  پاسخ × ۲ × ۲ × 3 × 3 × ۲که در آن تعداد شمارنده های   5 × ۲ × ( و تعداد  ۸،۴،۲،۱تاست )   ۴برابر  ۲

3شمارنده های   × باشد کافی است که بنابر اصل  5که مضرب  36۰( و برای این که شمارنده های طبیعی ۹،3،۱تاست ) 3برابر  3

۴ضرب بنویسیم :  × 3 = ۱۲   

 صحیح می باشد.  2پس گزینة  

 



كثر سينا يك فضانورد است و يك ترازوي ديجيتال (رقمي) دارد كه حدا

كيلوگرم است. سينا اين  ٤٠گيرد معادل جرمي كه روي مشتري اندازه مي

حداكثر جرمي كه اين ترازو  برد.ا بدون دستكاري با خود به ماه ميترازو ر

 ماهدر سطح گيرد چقدر است؟ (شتاب گرانش در ماه اندازه مي

  است) ٢٥ و در مشتري حدود  ٦/١ حدود 

 

  كيلوگرم  ٤٠ )١

  كيلوگرم  ٦٢٥ )٢

  كيلوگرم  ٥٦/٢ )٣

 كيلوگرم  ٦٤) ٤

 
 

    



كه داراي را   cو   bو   aسه مايع برابر از  حجم

داخل سه ظرف ، هستند ختلفمجرم هاي 

يكسان را  ايم و سه توپ كامالًمشابه ريخته

 اندازيم. كدام گزينه حتماً داخل آنها مي

 bو  b بيشتر از  a(جرم مايع درست است؟ 

  است.) cبيشتر از 

 

   .فرو نخواهد رفت   cو   b در فرو رود  aدر  توپاگر )١

   شود.غوطه ور مي  a و   b فرو رود حتما در   c اگر توپ در  )٢

  ورود فرو مي  b حتما در  غوطه ور شود  a اگر توپ در  )٣

  شود.شناور مي c  در 

  ممكن a رود ولي در هم فرو مي  c فرو رود در   b اگر گلوله در  )٤

  است فرو رود.

  

    

a b c 



هندوانه و به شدت كنجكاو، يك  موز سمپاديآدانش فرض كنيد يك

را به پشت بام منزلشان برده است و ناگهان يلدا متوسط مخصوص شب 

رها شده و از  دست اين دوست عزيزدليل نامعلومي اين هندوانه از ه ب

بقه است.) با توجه (خانه دو ط كند.پشت بام ساختمان به پايين سقوط مي

در  ، تخمين بزنيد مقدار انرژي جنبشي اين هندوانه دقيقاًبه اين اتفاق

  ه كدام گزينه نزديك خواهد بود ؟لحظه برخورد با زمين ب

  .هندوانه و ارتفاع هر طبقه را تخمين بزنيد رمج:  ١پي نوشت

  .گرم در نظر بگيريدنيوتون بر كيلو ١٠گرانش زمين را : شتاب  ٢پي نوشت 

 مي كنيم.نظر  ومت هوا صرفا: از مق ٣پي نوشت 

  

  ژول ٤٠٠تا  ٣٠٠) بين ١ 

  ژول١٠٠بين صفر تا  )٢

  ژول ١٢٠٠تا  ١٠٠٠بين  )٣

  ژول ٩٠٠تا  ٨٠٠بين  )٤

  

    



  خواهد بود ؟ صفر  ،جسمبر روي   حالت كار نيروي وزندر كدام 

 

روي او  سر خوردنكار نيروي وزن مهسا خوزستاني در هنگام  )١

  سرسره به سمت پايين 

  باال رفتن از كوه الوند كار نيروي وزن محمد همداني هنگام ) ٢

  چيده شده از درخت توسط آرشكار نيروي وزن خوشه خرماي  )٣

   سقوط خرما به پايين درختكرماني هنگام  

  كار نيروي وزن فاطمه تهراني هنگام دوچرخه سواري در زمين )٤

  افقي  

  

    



 ؟هاي زير درست استكدام گزينه دربارة عبارت
  الف: چگالي آب از يخ كمتر است.

  ها، چگالي آب و يخ متفاوت است.ب: احتماالً به دليل تفاوت نوع مولكول

سمنان) از آب چشمة فردوس (واقع در پ: آب چشمة علي (واقع در 

  خراسان) گواراتر است.

  

  عبارت الف يك واقعيت علمي است.  )١

  عبارت ب يك فرضية علمي است.  )٢

 عبارت پ يك واقعيت علمي است.  )٣
 شود.عبارت الف يك نظرية ردشدة علمي محسوب مي  )٤

  



ها باشند، با در نظر گرفتن اگر اَشكال هندسي مختلف نشانة نوع اتم

 است؟ نادرستتصويرهاي زير، كدام گزينه 

  
  مادّة الف

  
  مادّة ب

  
  مادّة پ

  

  هاي جدا از همدهد كه از اتمنشان ميمادّة الف يك عنصر را   )١

 ساخته شده است. 
هايش از دو مادّة ب يك مادّة مركّب (تركيب) است كه مولكول  )٢

 نوع اتم ساخته شده است.
  هايش حاويمادّة پ يك مادّة مركّب (تركيب) است كه مولكول  )٣

 دو اتم مشابه است. 
  ب (تركيب) ديدههاي باال هم عنصر و هم مادّة مركّدر ظرف  )٤

  شود.مي 

  



  ؟ها درست استكدام گزينه دربارة اتم

  

تفاوت يك اتم كربن و يك اتم اكسيژن در تعداد و نوع ذرات   )١

  درون آن ها است.

  اتم هر عنصر را كه در نظر بگيريم، تعداد ذرّات سازندة مختلف  )٢

 درون آن با هم برابر است. 
  اند.ها پي بردهبه وجود اتمدانشمندان با مشاهدة مستقيم   )٣

 ها ذرّاتي وجود دارند كه بار الكتريكي ندارند.درون اتم  )٤
  



دان فرانسوي گاو شيمي» غِغِم قُمقُمه«در يكي از روزهاي سرد پاييزي 

شدن هاي اطراف پاريس برد. او براي گرمخود را براي چرا به دامنة كوه

كه احساس گرمي مطبوعي در آنخود چاي زغالي آماده كرد و نوشيد. با 

شد، بر خالف هميشه كه هنگام خوردن چاي دهانش بدن او ايجاد مي

مايعات در «گيري كرد كه طور نشد. او نتيجهبار اينسوخت، اينمي

كدام ». جوشندتر در دماي كمتري ميارتفاعات نسبت به مناطق پَست

  گيري درست است؟گزينه دربارة اين نتيجه

 
  است نتيجة درستي نباشد چون تبادل گرماي چاي داغ با ممكن  )١

 هواي سرد بيشتر از تبادل گرماي چاي داغ و هواي گرم است. 
  حتماً درست است زيرا امروزه ثابت شده كه تغيير فشار هوا باعث  )٢

  شود.تغيير دماي جوش مايعات مي 

سوختن گيري غلط است زيرا دماي هوا روي حس حتماً اين نتيجه )٣

 ها مؤثّر است.بدن انسان
  گيرياگر غغم دماي چاي در حال جوشيدن را با دماسنج اندازه  )٤

دست كرد و دماي كمتري نسبت به آب جوش در منزلش بهمي 

  آمد، حتماً مطمئن بود كه حرف درستي زده است.مي



شكل زير بخشي از دستگاه گوارش انسان را 

دستگاه  دهد. اگر اين بخش ازنشان مي

كار خود را  نتواندگوارش انسان به هر دليلي 

به درستي انجام دهد، كدام يك از مشكالت 

زير ارتباطي به كاركرد نادرست اين بخش از 

  ؟ندارددستگاه گوارش 

  

 شود.بدن دچار كم آبي مي  )١
 شود.بدن با كمبود برخي مواد معدني مواجه مي  )٢
 ها در بدن اتفاق بيافتد.ويتامينممكن است كمبود برخي   )٣
  توانند جذب بدن شوند.مواد حاصل از گوارش نشاسته، نمي  )٤

  

    



اي هاي عفوني بسيار معروف، بيماري خطرناك و كشندهيكي از بيماري

باشد. عامل ايجاد كنندة اين بيماري يك باكتري به نام به نام كزاز مي

هست كه معموالً در  )Clostridium tetaniكلستريديوم تتاني (

هاي عميق وارد بدن انسان تواند از طريق زخمكند و ميخاك زندگي مي

شده و انسان را بيمار كند. به همين دليل تزريق واكسن كزاز به كودكان 

باشد. كدام يك از جزو برنامة واكسيناسيون عمومي در كشورمان مي

  ري درست است؟هاي زير در مورد عامل ايجاد كنندة اين بيماگزينه

  هاي بدن ما داراي غشايي است كه فقطاين باكتري همانند ياخته  )١

دهد ولي مواد درشت را از خود به مواد ريز اجازة عبور از خود را مي 

 دهد.عبور نمي

  كندچون قبل از اينكه وارد بدن انسان شود در خاك زندگي مي  )٢

الست) بوده و هاي گياهان داراي سبزديسه(كلروپمثل ياخته 

 كند.فتوسنتز مي

  ترينهاي بدن ما داراي غشايي است كه فراوانهمانند ياخته  )٣

 ها هستند.دهندة آن پروتئينهاي تشكيلمولكول 

  اين جاندار بخش مشخصي به نام هسته ندارد، اما داراي مولكولي  )٤

زا بودن آن را تعيين هاي اين ياخته مثل بيماريهست كه ويژگي 

 كند.مي



 هاي زير در مورد سلولز درست است؟چند مورد از عبارت
.A  (كربوهيدرات)با وجود اينكه مزة شيريني ندارد اما نوعي قند

 شود.محسوب مي

.B .در همة غذاهاي گياهي وجود دارد 

.C آن استفاده كند بهتر است كه از رژيم  تواند از انرژيچون بدن ما نمي

 غذايي انسان حذف شود.

.D  همانند نشاسته از به هم پيوستن تعداد زيادي مولكول گلوكز به وجود

 آيد.مي

 

٢) ٢       ١) ١  

٤) ٤      ٣) ٣  

  

    



پوكي استخوان يكي از عوارض پيري است و هر كسي با باال رفتن سن تا 

شود اما مادر علي خيلي زود و در سنين ميحدودي دچار پوكي استخوان 

جواني دچار پوكي استخوان شده است. علي هم نگران است كه مثل 

كند كارهايي مادرش زود دچار پوكي استخوان شود. براي همين سعي مي

انجام دهد تا اين اتفاق براي او رخ ندهد. انجام چند مورد از كارهاي زير 

ي استخوان در سنين جواني تا حدودي تواند از ابتالي علي به پوكمي

 جلوگيري كند؟
 .A داشتن يك رژيم غذايي مناسب كه به مقدار كافي لبنيات در آن وجود

 داشته باشد.

 .B.بازي كردن در برابر نور ماليم خورشيد 

 .Cمرغ در رژيم غذايي خود.قرار دادن غذاهايي مانند ماهي و تخم 

 .D.پرهيز از مصرف زياد نمك خوراكي 

 

٢) ٢       ١) ١  

٤) ٤      ٣) ٣  

  

    



با توجه به شناختي كه در مورد 

هاي عبور مواد از غشاي راه

اي داريد، شكل زير يكي از ياخته

هاي عبور مواد از غشاي ياخته را راه

در رابطه  گزينهدهد. كدام نشان مي

 با اين شكل درست است؟
  

  به Aهاي شكر با پديدة انتشار به سرعت از سمت لولة مولكول  )١

 كنند.حركت مي Bسمت لولة  

 شود.بيشتر مي Aپس از مدتي ارتفاع مايع موجود در لولة   )٢

 سرانجام غلظت شكر در هر دو لوله برابر خواهد شد.  )٣

  بيشتر خواهد شد. Aبا گذشت زمان غلظت شكر در لولة   )٤

  

    



اي كه از كه آب آشاميدني مردم روستايي از طريق رودخانهها بود سال

شد و مردم روستا هم هيچ مشكلي كرد تأمين ميروستا عبور مي

نداشتند. اما اخيراً تعداد زيادي از مردم روستا به يك بيماري عفوني 

اند. عامل بيماري وبا يك نوع باكتري اي به نام وبا مبتال شدهروده

ن بهداشتي بر اين است كه آب اين رودخانه آلوده باشد. نظر مسؤليمي

ها كه در زير ذكر شده كنندة رودخانهشده است. كدام يك عوامل آلوده

  تواند سبب بروز اين مشكل شود؟است مي

  

 فاضالب شهري يا گندآب  )١

 فاضالب تجاري و صنعتي  )٢

 هاي كشاورزيآالينده  )٣

 هاي فيزيكي و مواد پرتوزاآالينده  )٤

  

    



كنيد با توجه به شناختي در زير شكل دو رودخانة مختلف را مشاهده مي

هاي زير در مورد ها داريد كدام يك از عبارتكه در مورد انواع رودخانه

  مقايسة اين دو نوع رودخانه درست است؟

  

 گذرد.زمان كمتري مي Bنسبت به رودخانة  Aاز تشكيل رودخانة   )١

هاي رودخانه جاي فرسايش و تخريب ديواره Bدر رودخانة   )٢

 تخريب بستر را گرفته است.

  در آن جريان دارد شيب كمتري نسبت به Bزميني كه رودخانة   )٣

 دارد. Aرودخانة  

  كند.با گذشت زمان تغيير چنداني نمي Aعمق درة رودخانة   )٤



 بخش فیزیک 

با توجه به این نکته که ترازوهای رقمی بر مبنای فشردگی فنر کار می کنند پس مقدار وزن  /    2گزینه  .1
بنابراین وقتی در مشتری حداکثر جرمی که    مشخصی را باید روی این ترازو ها قرار داد تا آسیب نبینند.

 کیلوگرم است پس خواهیم داشت :   40می تواند اندازه بگیرد معادل 

N 1000 =  25  × 40     W=m ×g         

نیوتون در    1000حال ببینیم  نیوتون است.  1000می تواند تحمل کند   و بنابراین نهایت وزنی که این تراز
   است:گرم ماه معادل چند کیلو

Kg 625=m       6/1×m=1000 

 علوم هفتم   2مبحث : فصل  / سطح سختی : دشوار  / نوع سوال : کاربرد دانش _ محاسباتی  

 

با توجه به یکسان بودن حجم سه مایع و با توجه به تفاوت جرم مایعات ، می توان نتیجه  /    4گزینه  .2
   b فرو می رود از   b است.پس توپی که در   c بیشتر از   bو    bبیشتر از   a گرفت که چگالی مایع 

از   c  هم فرو خواهد رفت زیرا c در این حالت در  دارد.   b سنگین تر است و چگالی بیشتری نسبت به
b  ولی در مورد مایع   سبکتر استa  چون چگالی بیشتری از b     وc    دارد ممکن است توپ فرو برود

پس گزینه    هم داشته باشد و ممکن است شناور یا غوطه ور شود.   a و چگالی بیشتری نسبت به مایع 
 خواهد بود.  4درست 

 علوم هفتم  2مبحث : فصل  /سطح سختی : متوسط    / نوع سوال :کاربرد دانش  

 

متر است پس دو   3کیلوگرم و ارتفاع هر طبقه حدود  7تا   5حدود یک هندوانه متوسط   جرم /  1گزینه .3
وقتی هندوانه از پشت بام رها می شود یعنی تمام انرژی   تر ارتفاع خواهد داشت. م 6طبقه حدود 

بیشترین مقدار انرژی جنبشی  مکانیکی آن از نوع پتانسیل گرانشی می باشد و در لحظه رسیدن به زمین  
را خواهد داشت .پس با توجه به نبودن مقاومت هوا و طبق قانون پایستگی انرژی مکانیکی ، می توانیم  
با محاسبه انرژی پتانسیل هندوانه در پشت بام می توانیم انرژی جنبشی آن را در لحظه رسیدن به زمین  

  خواهیم داشت : یلوگرمی  ک  5برای یک هندوانه متوسط   بنابراین . حدس بزنیم

 وزن جسم = انرزی پتانسیل گرانشی  ×ارتفاع 

 5×10× 6= 300ژول 

  علوم هفتم     8مبحث : فصل  /سطح سختی : متوسط    / نوع سوال :کاربرد دانش  

 

عمود بر هم باشد کار نیروی وزن جسم  زمانی که جهت نیروی وزن و جهت جابه جایی جسم  /   4ینه گز .4
 . است صفر 

  علوم هفتم    8مبحث : فصل  / سطح سختی : آسان   / نوع سوال :کاربرد دانش  

 



 بخش شیمی 

گوید پس فرضیه است؛ دقت کنید که فرضیه نباید لزوماً درست  این عبارت از احتمال سخن می /    2گزینه .5
 نیست چون گوارا بودن وابسته به سلیقة افراد است! باشد. دقت کنید که عبارت پ اصالً علمی  

 علوم هفتم  1مبحث: فصل/  سطح سختی: متوسط /    نوع سؤال: کاربرد دانش

 
 اند پس این ماّده یک عنصر مولکولی است. های مشابه ساخته شده ها از اتم در ظرف پ مولکول/    3گزینه .6

 علوم هفتم  3فصلمبحث: /  سطح سختی: متوسط /    نوع سؤال: کاربرد دانش

 
آن ها است /    4گزینه .7 تعداد ذرات درون  در  فقط  اتم  دو  این  تعد تفاوت  لزوماً  یا  ا.  با پروتون  نوترون  د 

 تر از آن هستند که دیده شوند. ها کوچک الکترون برابر نیست. اتم 

 علوم هفتم   3مبحث: فصل/  متوسط - سطح سختی: آسان /    نوع سؤال: کاربرد دانش

 
متغیّر )دمای  در یک  /    1گزینه .8 )ارتفاع( بر روی یک  اثر یک موضوع  برای بررسی  آزمایش علمی 

گیری غغم خیلی کلّی است  جوشیدن چای( حتماً باید سایر متغیّرها ثابت و بدون تغییر باشند. ضمناً نتیجه 
های  تواند بدون آزمایش )تمام مایعات( ولی او فقط روی یک مایع )چای( آزمایش کرده است، پس نمی 

 شتر، قانون کلی صادر کند.بی

 علوم هفتم   3و   1مبحث: فصل  /   سطح سختی: دشوار/    نوع سؤال: کاربرد دانش

 

 شناسیبخش زیست 

باشد  دهد. جذب گلوکز از وظایف رودۀ باریک می شکل رودۀ برزگ)فراخ روده( را نشان می/    4گزینۀ  .9
 نه رودۀ بزرگ. 

 13مبحث: علوم هفتم فصل /  آسان سطح سختی: /  نوع سؤال: دانش و درک و فهم 

 

ها پروکاریوت هسدتند.  دانیم که باکتریباشدد. میبا توجه به اینکه جاندار مورد نظر باکتری می/   4گزینۀ   .10
دهد نه بر  ها مواد را بر اسدداس نیاز یاخته از خود عبور میغشددای یاختۀ باکتری مثل غشددای سددایر یاخته

)نادرسدتی    توانند کلروپالسدت داشدته باشدند.های پروکاریوت نمیهیاخت  (1)نادرسدتی گزینۀ  اسداس اندازه.
)نادرسددتی    هاها لیپیدها هسددتند نه پروتنیندهندۀ غشددای یاختههای تشددکیلترین مولکولفراوان (2گزینۀ  
را تعیین   های یاختهای هسدتند که ویژگیها هسدتۀ مشدخصدی ندارند اما دارای مواد هسدتهباکتری (3گزینۀ  

 (4)درستی گزینۀ کند می

 علوم هفتم  11مبحث: فصل/   سطح سختی: دشوار/    نوع سؤال: کاربرد دانش

 



درست نیست. درست است که انرژی سلولز برای بدن ما قابل استفاده نیست اما   Cفقط مورد /   3گزینۀ  .11
سلولز نوعی    باشد.وجود آن در رژیم غذایی برای سالمتی ما و دستگاه گوارش بسیار مفید می 

 های ساده مزۀ شیرین دارند. کربوهیدرات مرکب است. کربوهیدرات 

 علوم هفتم    12مبحث: فصل  /  سطح سختی: متوسط /   دانش -نوع سؤال: درک و فهم  

 

لبنیات دارای مقدار زیادی کلسیم هستند وجود کلسیم در رژیم غذایی به مقدار کافی نقش مهمی  /   4گزینۀ  .12
به مقدار کافی در   Dبا بازی کردن در برابر نور خورشید ویتامین  در جلوگیری از پوکی استخوان دارد.

ها از پوک  ذب کلسیم غذا و نیز رسوب کلسیم در استخوان شود. این ویتامین با کمک به جبدن ساخته می 
مصرف زیاد نمک    دارند.  Dماهی و تخم مرغ مقدار نسبتاً زیادی ویتامین    کند.شدن آنها جلوگیری می 

 شود.منجر به پوکی استخوان در بزرگسالی می 

 علوم هفتم    12مبحث: فصل   / سطح سختی: متوسط /    دانش نوع سؤال: کاربرد 

 

دهد. بین دو لوله غشای نیمه نفوذپذیر وجود دارد که فقط به  شکل پدیدۀ اسمز را نشان می /  2گزینۀ  .13
هست   Aبیشتر از لولۀ  Bهای آب در لولۀ مولکول چون تراکم دهد های آب اجازۀ عبور می مولکول 
بیشتر    Aکنند و ارتفاع مایع در لولۀ حرکت می  A به سمت لولۀ   Bاز سمت لولۀ  های آب مولکول 

 شود.  می

در کتاب   11مبحث: مربوط به فصل   /سطح سختی: دشوار  /  دانش و درک و فهم  -نوع سؤال: کاربرد 
 تکمیلی 

 

 شناسی بخش زمین 

زای زیادی داشته باشد. سایر عوامل  تواند عوامل زندۀ بیماری چون فاضالب شهری می /    1گزینۀ  .14
 زا ندارند. انسان به وجود بیاورند اما عوامل بیماری توانند مشکالتی را برای زا می بیماری 

 کتاب تکمیلی  6مبحث: فصل  /   سطح سختی: آسان/   دانش -نوع سؤال: کاربرد 

 

های  باشد. در رودخانه یک رودخانۀ جوان می   Bیک رودخانۀ مسن و رودخانۀ    Aرودخانۀ  /   4گزینۀ  .15
گیرد بنابراین با گذشت زمان دیگر عمق دره تغییر  ها جای فرسایش بستر را می مسن فرسایش دیواره 

 کند.چندانی نمی 

 علوم هفتم  6مبحث: فصل / سطح سختی: متوسط /    نوع سؤال: کاربرد دانش

 



A: This is my friend, Ali. 

B: What is ...............job? 

 

1)  his  

2)  her  

3)  your  

4)  my 

  



Which word is odd ? 

 

1)  Baker  

2)  Ruler  

3)  Driver  

4)  Florist  

 

  



Mina is Mr. Akbari's ......... 

 

1)  brother 

2)  wife 

3)  uncle 

4)  husband  

 

  



A: What’s the …………….. today? 

B: It is 4th of December. 

 

1)  number  

2)  month  

3)  date 

4)  year  

 

 

  



What is your ……….. job? Is he a pilot? 

 

1)  brother 

2)  brother is  

3)  brothers  

4)  brother’s 

 

 

  



March comes before ………………… 

 

1)  May  

2)  April  

3)  February  

4)  July  

 

 

  



Sina is my aunt's son. He is my ……………… . 

 

1)  uncle  

2)  father 

3)  cousin  

4)  brother 

 

 

  



My sister is working at home. She is cooking and 
cleaning   .  

She is a …………………… . 

 

1)  waiter 

2)  nurse 

3)  housewife 

4)  teacher 

 

 

  



Which sentence is NOT correct? 

 

1)  Doctors work in a shop. 

2)  Mechanics can fix the cars. 

3)  December is the last month of the year. 

4)  You are a student.  

  



My dau…. …. ter is an engin …. ….r . She likes her job . 

 

1)  gh – ee 

2)  hg – ee 

3)  hg – ea 

4)  gh - ea 



 استفاده شود.  hisبایست از چون عیل اسم مذکر است م  –  Aگزینه -1
 

 .   عنی خط کش استبه م  rulerویل  شغل هستند سه گزینه دیگر  – Bگزینه  -2

 

ی است.   – Bگزینه  -3  د . سه گزینه ی دیگر مذکر هستنمینا همرس )زن( آقای اکبر

 

شده  تاری    خ امروز را پرسیده  وال در سدر قسمت پاسخ تاری    خ گفته شده است پس  – Cگزینه  -4
 است. 

 

داریم. اینجا شغل برادر   s‘وقنی در جمله ای میخواهیم مالکیت را نشان دهیم نیاز به  – Dگزینه  -5
 دارد.  s‘نیاز به 

 

 آید؟ آپریل ماه مارس قبل از کدام ماه م  - Bگزینه  -6

 

 شود. گفته م   cousinمن است. در انگلییس به پرس عمه  / خاله  ی عمهسینا بچه  – Cگزینه  -7

 

یکاری و پخت و پز و اینگونه   – Cگزینه  -8 در سوال گفته شده که خواهر فرد کارهای خانه مانند تمب 
 است.   "خانه دار"دهد پس او کارها را انجام م

 

ها در مغازه کار نم  – Aگزینه  -9  درست نیست ! مله پس از نظر معنایی این ج کنند! دکبی

 

 است .    engineerو   daughter ی درست کلمات خواسته شده دیکته  – Aگزینه  -10



نيامده ب با آن، در كدام گزينه به درستي سرابطة حق و مسئوليتِ متنا

  ؟است

  

بايد از خودم در  ←من حق دارم مورد توجّه خانواده قرار بگيرم   )١

  محافظت كنم.  به خوبي ها احتياطيبرابر خطرها و بي

بايد از وحدت و  ←هر فرد حق دارد از امنيت برخوردار باشد  )٢

  استقالل سياسي كشورمان در برابر ديگران دفاع كنيم.

 ←هيچ كس حق ندارد كسي را مسخره كند يا به او صدمه بزند  )٣
  بايد براي حفظ خود و ديگران با مسئوالن همكاري كنيم.

 ←آميز داشته باشد كسي حق ندارد با ديگران رفتاري تبعيض )٤
  كارها مدّ نظر قرار دهيم. بايد مساوات و برابري را در

   



 تري بيان شده است؟صورت دقيقمفهوم حقوق متقابل در كدام گزينه به
  

ما و ديگران در روابطي كه با هم داريم، داراي حقوقي برابر  )١

  هستيم.

ها و تكاليفي نيز بر عهده هاي مختلف، مسئوليتافراد در نقش )٢

  دارند.

  حق و مسئوليت، وظايفي هستند كه بايد آنها را انجام دهيم. )٣

 شان از حقوقي متقابل برخوردارند.انسانها به دليل مقام انساني )٤
   



 نوع قانون در كدام گزينه با سايرين متفاوت است؟
  

  ايستادن در صف نانوايي محل )١

  با كفش وارد نمازخانه شدن )٢

  رتبرخاستن به هنگام ورود بزرگ )٣

  آمد گويي به مهمانخوش )٤

   



 كدام عبارت دربارة قانون اساسي به درستي بيان شده است؟
  

قانون اساسي در مجلس شوراي اسالمي نوشته شده و پس از  )١

  پرسي به مرحلة اجرايي رسيده است.همه

تنها دستورهاي حكومتي و وظايف حكومت در قالب قانون  )٢

  اساسي جمهوري اسالمي ايران نوشته شده است.

همة قوانين كشور در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نوشته  )٣

  شوند.و تدوين شده و سپس تصويب مي

قانون اساسي نخست نوشته و تصويب شده است و سپس براي  )٤

 رسي گذاشته شده است.پبه همه ،نهايي شدن
   



 نوع وظيفه و نهاد اجرا كننده در كدام گزينه همخوان است؟
  

تصويب قوانين و رساندن آنها به مرحلة اجرايي  ←شوراي نگهبان  )١

  شدن

گرفتن تصميم نهايي دربارة  ←مجمع تشخيص مصلحت نظام  )٢

  تصويب برخي قوانين

و تأثيرگذار نظارت بر انتخابات مهم  ←مجلس شوراي اسالمي  )٣

  كشورسطح در 

تصويب و اجراي ، تهيه ←جمهوري اسالمي ايران قوّة مقننه  )٤

 بهترين قوانين در كشور
   



در كدام گزينه ديده » همدلي ـ همياري ـ همياري ـ همدلي« الگوي

 شود؟مي
 

شنيدن دردِ دلهاي مادر ـ كمك به زلزله زدگان ـ بازسازي  )١

  امراض افراد ها وبيماري هاي سيل گرفته ـ دعا براي رفعزمين

ـ شنيدن تأمين هزينه )٢ ـ گفتگو با بيماران كليوي  هاي بيمارستاني 

  خاص هاي بيماران ـ اجراي موسيقي براي بيمارانصحبت

ـ شنيدن صد )٣ ـ كمك درك شرايط مستمندان  اي مظلومان جهان 

  پرداخت قبوض ساختمانيبه بازسازي مناطق جنگ زده ـ 

انگيزه دادن به افراد ـ كوشش براي رفع مشكالت ـ گفتگو با  )٤

 ديدگان ـ جا به جا كردن مسافران و افراد در راه ماندهآسيب

   



نيامده ها در كدام گزينه به درستي رابطة علت و معلولي دربارة بيمه

 ؟است
  

پرداخت خسارت به  ←پرداخت حقّ بيمه از طرف بيمه شوندگان  )١

 هنگام وقوع حوادث
بيمة اجباري براي همة  ←هاي بيمه در حوادث استفاده از كمك )٢

  وسايل نقلية موتوري

ها گوناگونيِ انواع بيمه← گذاران در پرداخت خسارت تعهّد بيمه )٣

  از نظر كاربرد و استفاده

به وجود آمدن بيمة ← هاي مختلف ساماندهي به امور بيمه )٤

 مركزي جمهوري اسالمي ايران
   



چاهِ آب و مهندس سازي، آالت راهمعدن سنگ، ماشين«به ترتيب 

 گيرند؟در كدام دسته از عواملِ توليد جاي مي» كشاورزي
  

 ) سرمايه، سرمايه، نيروي انساني، منابع طبيعي١
  منابع طبيعي، نيروي انساني، سرمايه، منابع طبيعي  )٢

  منابع طبيعي، سرمايه، سرمايه، نيروي انساني  )٣

 منابع طبيعي، سرمايه، منابع طبيعي، نيروي انساني )٤
   



  ؟آيدنميمعموالً كدام نوع اطالعات بر روي برچسب كاال 

 
  نشاني محلّ توليد كاال )١

  موادّ به كار رفته در كاال )٢

  فرايند توليد و بسته بندي كاال )٣

 نكات ايمني در مصرف كاال )٤
   



در كدام گزينه به » طبيعي، انساني، انساني، طبيعي«هاي الگوي ويژگي

 درستي آمده است؟
  

  زبان لُري، گنبد سلطانيه، توليد خيارشور، كارخانة پتروشيمي )١

  شرجيو هواي  نوازي عشاير، توليد دوغ، آبدشت كوير، مهمان )٢

  هاي مريخي، ورزشگاه آزادي، رودخانة كارون، دامداريكوه )٣

  كوه آتشفشانيِ تفتان، تنگة هرمز، تخت جمشيد، قلّة دماوند )٤

   



 ؟باشدنميها كدام مورد از وظايف شهرداري
  

  هاي سالمتسراها و خانهايجاد فرهنگ )١

  نظارت بر حمل و نقل عمومي كشوري )٢

  نظارت بر ساخت و سازهاي شهري )٣

  هاي مورد نياز شهرهاساخت تونل و پل )٤

   



هاي شمالي و جنوبي البرز در كدام گزينه به علت اصلي تفاوت دامنه

 درستي آمده است؟
  

  سرد شدن بخارها در ارتفاعات البرز )١

  هاي شمال ايرانبارندگي در جنگل )٢

  درياي خزرسطح هاي تبخير زياد آب )٣

  البرز رشتة باال رفتن بخار در امتداد )٤

   



 خواني كمتري دارد؟كدام اصطالح با مفهوم مقابلش، هم
  

 اي از گياهان و جانوران خاصمنطقة بزرگي با مجموعه زيستگاه: )١

  و ويژه

اي با مقررات خاص براي حفاظت از منطقه منطقة حفاظت شده: )٢

  هاگونه

قوانين و مقررات مربوط به  تصويب اصلي مسئول محيط بان: )٣

  محيط زيست

هاي گياهي، جانوري و زيستگاه گونهانواع مختلف تنوّع زيستي:  )٤

  در يك منطقه

   



به ترتيب مراكز استاني در نواحيِ كوهستاني، گرم و شرجي، گرم و 

 خشك و كوهستاني در كدام گزينه به درستي آمده است؟
  

  يزد ـ زاهدان ـ شيراز ـ اصفهان )١

  مشهد ـ سنندج ـ بندر عباس ـ رشت )٢

  وشهر ـ كرمان ـ ياسوجببجنورد ـ  )٣

  گرگان ـ ساري ـ سمنان ـ ايالم )٤

   



 هاي زير با سايرين متفاوت است؟جهت كدام دسته از كوه
  

  هاي خراسانكوه )١

  هاي بشاگردكوه )٢

  هاي البــرزكوه )٣

  هاي زاگرسكوه )٤

 
 



  مطالعات اجتماعي      ١٤٠٠ـ ١٤٠١سال:     پايه: هفتم  پاسخ نامه     پيشرفت تحصيلي سمپاد

  

  ما نيز حق نداريم كسي را مسخره كنيم و اين مسئوليت ماست. ←هيچ كس حق ندارد كسي را مسخره كند يا به او صدمه بزند ـ ١

  ديگران با مسئوالن همكاري كنيم.بايد براي حفظ خود و  ←مسئوالن موظف هستند امنيت را رعايت كنند 

  

  حقوق متقابل آن حقوقي هستند كه ما در روابط با ديگران داريم. ما و ديگران در روابطي كه با هم داريم، داراي حقوقي برابر هستيم.ـ ٢

  

  عرف است (توافق ميان مردم) ← ايستادن در صف نانوايي محل ـ ٣

  احكام ديني است)شرع است (از  ← با كفش وارد نمازخانه شدن

  عرف است (توافق ميان مردم) ← تربرخاستن به هنگام ورود بزرگ

  عرف است (توافق ميان مردم) ←خوش آمد گويي به مهمان 

  

  پرسي گذاشته شده است.به همه ،قانون اساسي نخست نوشته و تصويب شده است و سپس براي نهايي شدنـ ٤

 
  قانون اساسي و شرع اسالممطابقت قوانين با  ←شوراي نگهبان  ـ ٥

  گرفتن تصميم نهايي دربارة تصويب برخي قوانين ←مجمع تشخيص مصلحت نظام 

  قانون گذاري، نظارت بر امور اجرايي كشور ←مجلس شوراي اسالمي 

  تصويب و بهترين قوانين در كشورو  تهيه ←جمهوري اسالمي ايران قوّة مقننه 

 
امراض  ها وبيماري ـ دعا براي رفع= همياري هاي سيل گرفته ـ بازسازي زمين= همياري مك به زلزله زدگان ك همدلي؛ = شنيدن دردِ دلهاي مادر ـ٦

  = همدلي افراد

  

  . در اين رابطه علت و معلولي ديده نمي شود. ها از نظر كاربرد و استفادهانواع بيمه گوناگونيِ ←گذاران در پرداخت خسارت تعّهد بيمه ـ٧

 
  سرمايه، نيروي انساني، منابع طبيعيسرمايه، ـ ٨

  منابع طبيعي، نيروي انساني، سرمايه، منابع طبيعي 

  منابع طبيعي، سرمايه، سرمايه، نيروي انساني 

  مهندس كشاورزي. = نيروي انساني ؛منابع طبيعي سازي؛ چاهِ آب =آالت راهماشين = سرمايه معدن سنگ؛ = منابع طبيعي

  

  آيد.معموًال بر روي برچسب كاال نمي بندي كاالفرايند توليد و بسته ـ ٩

 
  = طبيعي و هواي شرجي آب انساني؛=  توليد دوغ = انساني؛ نوازي عشايرمهمان = طبيعي؛ دشت كوير ـ١٠

 
  از وظايف وزارت راه و شهرسازي است. نظارت بر حمل و نقل عمومي كشوريـ ١١

 
  .هاي شمالي و جنوبي البرز استتفاوت دامنه علت اصليـ سرد شدن بخارها در ارتفاعات البرز، ١٢

 
  مجلس شوراي اسالمي است. قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست تصويب اصلي مسئول ـ١٣

  

  كوهستاني = ـ ياسوج= گرم و خشك ـ كرمان = گرم و شرجي وشهر بـ = كوهستاني بجنورد  ـ١٤

 
  شرقي است.، به صورت شمال غربي ـ جنوب هاي زاگرسكوه ـ جهت١٥

 
 




