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]طراح جلد: منصور سماواتی ـ کاوه پژوهان[
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]دفتر مرکزی: تهران، خیابان انقالب، بین چهار راه ولیعصر)عج( و خیابان فلسطین، شماره 919[
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عنوان: مجموعه سؤاالت نمونه دولتی و تیزهوشان ششم به هفتم

مشخصات نشر: تهران: انتشارات بین المللی گاج؛ 1397

مشخصات ظاهری: 528 ص. مصور.

فروست: این  کتاب از مجموعه کتاب های دور ایران می باشد.

قیمت: 48000 ناموت

شابک: 978-600-359-522-4

نوبت چاپ: اول

وضعیت فهرست نویسی: فیپای مختصر

شماره ی کتابشناسی ملی: 4780565

توّجه: به موجب ماده ی 5 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 
کلیه ی حقوق این کتاب برای انتشارات بین المللی گاج محفوظ می باشد و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی

حق استفاده از آن را ندارد و متخلفین به موجب این قانون تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
 

+++ دوست عزیز جهت آ گاهی از آخرین اخبار و اطالعات کتاب های منتشر شده
لطفًا پایه و رشته ی تحصیلی خود را به شماره ی SMS ،1000425 نمایید.





بهنامیگانهیبیهمتا
سخنیباوالدین

سالم 
 نگرانی از موفقیت فرزندان و آینده نگری درمورد موقعیت اجتماعی فرزندان باعث شده تا اولیای دانش آموزان همیشه نگران 
انتخاب مدرسه مناسب باشند تا فرزندشان در بهترین مکان آموزشی رشد کند، از این رو والدین تمام تالش خود را برای 
قبولی در آزمون تیزهوشان و یا آزمون نمونه دولتی به کار می بندند. شاید شما نیز همانند بسیاری از اولیای دیگر نگران قبولی 
در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی فرزندتان باشید. پس به خاطر داشته باشید، تیزهوشان تمام زندگی نیست و عدم موفقیت 
فرزندتان را کم هوشی او به حساب نیاورید. بنابراین قبولی در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی تنها یک هدف کوچک در 

زندگی فرزندتان باشد نه بیشتر.

  و اما ویژگی های اصلی این کتاب: 

  بهترین نوع منابع کمک آموزشی سواالت نمونه دولتی سال های قبل می باشد که به دانش آموزان کمک می کند تا با سبک 
سواالت آشنا شود. این کتاب دربرگیرنده دو دوره آزمون های مدارس نمونه دولتی تمامی استان های کشور و دو آزمون 
برگزار شدۀ مدارس تیزهوشان در دو سال گذشته می باشد. کتاب حاضر منبعی مناسب و کامل برای سنجش آموخته های 

دانش آموزان است. 

سخنیبادانشآموزان
 پیشنهاد می کنیم برای استفاده هدفمند طبق مراحل زیر عمل کنید:     

همانند جلسه ی آزمون از جزوه، کتاب، ماشین حساب و تمام ابزار غیرمجاز دیگر استفاده نکنید و در همان مدت تعیین شده،   
آزمون را برگزار نمایید. با پایان یافتن زمان معین، پاسخگویی را متوقف کنید و اگر موفق به حل همۀ سؤاالت نشده اید، 
می توانید پس از تصحیح برگۀ خود و نوشتن آمار دقیق نتایج حاصله، به سراغ آنها بروید. توصیه می کنیم هنگام آزمون، ابتدا 
به تست هایی بپردازید که برای شما ساده تر است )تست هایی که کاماًل به سرفصل های مربوط به آن ها مسلط هستید( سپس 
گزینۀ صحیح را در دفترچۀ سؤال عالمت بزنید و بالفاصله خانۀ مربوط به آن را در پاسخ برگ پر کنید، تا در مراجعۀ مجدد 

به تست های دشوار، دچار اتالف وقت نشوید.



یک نکتۀ مفید دیگر این است که زیر کلمات کلیدی یا دور آنها در صورت تست خط بکشید )مثاًل زیر عبارت »وجود ندارد«( تا   
در هنگام مرور مجدد سؤال هایی که بی پاسخ مانده اند، احتمال خطای دید و غلط خوانی به حداقل برسد و سرعت تان به حداکثر.

توصیۀ دیگر ما به شما این است که پس از پایان آزمون کنار هر تستی که برای شما دشوار بود، عالمت بزنید و نکات مربوط به   
هر یک از آن ها را یادداشت کنید تا هنگام دوره کردن اشکاالتتان در روز های بعد، کارتان آسان تر باشد.

واضح است که مهارت در اجرای این شیوه ها تنها با تمرین و تکرار میسر می شود و بهترین راه برای تسلط بر این موارد، همین   
آزمون ها است. بنابراین سعی کنید با انجام دادن توصیه های ذکر شده عالوه بر مرور نکات و جمع بندی مطالب، به مهارت و 

آمادگی الزم دست یابید.

کالمآخــر
  معموالً نتیجۀ آزمون داوطلبان پایین تر از حد انتظار آن ها است. مواردی مانند شرایط محیطی )دمای هوا، نوع صندلی، محل ناآشنا، 
لباس نامناسب و ...( دراین زمینه بی تأثیر نیست و البته جدید بودن بعضی تست ها نیز، از عوامل مهم این مسئله است. مسلمًا 
اگر داوطلب این امکان را داشته باشد که پیش از آزمون چند بار آن  را تجربه کند، تمهیداتی برای فائق آمدن بر این معضالت 
می اندیشد. حال این امکان برای شما مهیاست. پس در حین انجام این آزمون ها بیش از آن که به فکر تخمین نتیجۀ آزمونتان 
باشید، سعی کنید این عوامل بازدارنده را یافته و راهکاری برای غلبه بر آن ها پیدا کنید. حال با این اوصاف، قدم به قدم با کتابی که 

در دست شماست پیش بروید.

ودرپایانازگروهویراستاریکهماراجهتبهبودکیفیتمحتوایعلمیدروسیارینمودندقدردانیمیکنیم...

گروه ویراستاری
سعادت خواه   پروانه  ـ  داهی  شهال  ـ  ینگجه  اخالقی  مرتضی  ـ  یعقوبی زاده  ملیحه  ـ  شعرباف مقدم   زهره 

 مهدیه عالی پور ـ سید زینب صاحی ـ فاطمه زارع فخرآبادی ـ سجاد همایون زاده ـ  صاحبه قیدر ـ ملیحه گرجی 

سحر رجبعلیان ـ  پریسا رضوانی نیا ـ حلیمه کیهان فر ـ سینا بابایی ـ نسرین یوسفی قهی

اميدواريم که اين کتاب نويد دهنده ی 

آغاز جهش شما باشد.



فـهرســت مــطالــــــب 
آزمون های ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان
 پـــایــه هفتـــم 

شماره آزمونشماره آزمون شماره صفحهشماره صفحه

161 آزمون	بیستم	 	8 آزمون	اول	 	

170 آزمون	بیست	و	یکم	  17 آزمون	دوم	 	

178 آزمون	بیست	و	دوم	  27 آزمون	سوم	 	

185 آزمون	بیست	و	سوم	  35 آزمون	چهارم	 	

195 آزمون	بیست	و	چهارم	  42 آزمون	پنجم	 	

204 آزمون	بیست	و	پنجم	  50 آزمون	ششم	 	

212 آزمون	بیست	و	ششم	  58 آزمون	هفتم	 	

223 آزمون	بیست	و	هفتم	  65 آزمون	هشتم	 	

232 آزمون	بیست	و	هشتم	  73 آزمون	نهم	 	

239 آزمون	بیست	و	نهم	  80 آزمون	دهم	 	

247 آزمون	سی	ام	  88 آزمون	یازدهم	 	

255 آزمون	سی	و	یکم	  96 آزمون	دوازدهم	 	

264 آزمون	سی	و	دوم	  103 آزمون	سیزدهم	 	

272 آزمون	سی	و	سوم	  110 آزمون	چهاردهم	 	

280 آزمون	سی	و	چهارم	  118 آزمون	پانزدهم	 	

288 آزمون	سی	و	پنجم	  125 آزمون	شانزدهم	 	

300 آزمون	سی	و	ششم	  134 آزمون	هفدهم	 	

311 آزمون	سی	و	هفتم	  142 آزمون	هجدهم	 	

 152 آزمون	نوزدهم	 	319 پاسخ	نامۀ	تشریحــی	



مجموعــه سؤاالت آزمون هـای همـاهنگ ورودی

مدارس  نمونه دولتــی  و تیــزهوشان

)آزمون سال 95(



سال تحصیلی: 1395 نومزآ 1  1ووم ت1ووومزآ 8  

آموزش قرآن و هدیه های آسمان

کدامپیامقرآنیزیر،به»آدابتالوتقرآن«اشارهمیکند؟  1

روَن ُه اِلَّ الُمَطهَّ  1( ！لِمَ تَقولوَن ما ل تَفَعلوَن   2( ！ل یََمسُّ

ِ4( ！َفاعَتِبروا یا اُولِی األبصار  ماواِت َح ِلِ ما فِی السَّ  3( ！َسبَّ

درکدامعبارتقرآنی،حروفناخوانایبیشتریوجوددارد؟  2

2( ！اّل تَطَغوا فِی المیزاِن   َ1( ！َو اتَُّقوا ال 

4( ！َو إلَی الِ تُرَجُع الُموُر  3( ！َفاُولِئَك ُهُم الّظالِموَن 

کدامیکازرفتارهایزیرصمیمیتومهربانیرادرافرادکاهشمیدهد؟  3

 1( امانت داری - عدم غرور   2( وفاداری به عهد و پیمان 

 3( شوخی به اندازه - مسخره نکردن  4( عدم آراستگی - صحبت در گوشی

الَقَمر«معجزهیپیامبر)ص(اشارهدارد.باتوجهبهداستانمعجزه،کدامیکازاصولدینرامیتوانمرتبطباآندانست؟ آیاتابتداییسورهیقمربه»َشقُّ  4

 1( معاد - عدل   2( توحید - معاد 

 3( نبوت - امامت   4( نبوت - توحید

کدامیکازعباراتقرآنیزیر،بهدرستیترجمهشدهاست؟  5

)و بشارت ده به کسانی که ایمان می آورند.(  ِر الَّذیَن آَمنوا  1( ！َو بَش�

)و انفاق کنید از آن چه به آن ها روزی دادیم.(  2( ！َو أنَفقوا ِمّما رََزقْناُهم 

)و خدا به آن چه انجام می دهید بینا است.(  3( ！َو اُل بِما تَعَملوَن بَصیٌر 

)قطعاً نازل شد به سوی تو کتاب به راستی.(    4( ！اِنّا أنزَلنا إلَیَك الِکتاَب بِالَحقِّ

کدامیکازآیاتزیربافرمایشپیامبر)ص(»پناهبرخداکهبخواهم،چیزیراهمتایاوقراردهم.«درارتباطاست؟  6

 2( ！َو ُهَو َمَعُکم أیَن ما ُکنُتم   ًاس ُحسنا  1( ！َو ُقولوا لِلنَّ

ُکم کرََمُکم ِعنَد الِ اَتقا  3( ！لَُکم دیُنُکم َو لَِی دین   4( ！إنَّ أ

کدامیکازآیاتزیر،درارتباطبادوستیبامؤمنانودشمنیباکافراناست؟  7

ً2( ！َفَسوَف نُؤتیِه أجراً َعظیما   1( ！ل أعُبُد ما تَعُبدون 

4( ！أِشّداُء َعلَی الُکّفارِ رَُحماُء بَیَنُهم  3( ！َو أن لَیَس لإِلنساِن إّل ما َسعی 

مفهومکدامیکازمواردزیر،باعبارتداخلپرانتزهمخوانیندارد؟  8
 1( سفر کنید تا سالم بمانید. )فایده های سفر(

 2( مؤمن قوی و نیرومند، بهتر از مؤمن ضعیف و ناتوان است. )حفظ سالمتی(
 3( چه کسی استخوان های پوسیده را زنده می کند؟ )شک کردن نسبت به قیامت(

کت حکومت یزید( کمی چون یزید، گرفتار شده است. )هال  4( وای بر اسالم که به حا

شهــر تهـــران  آزمون 1   

شهر تهران



9 آزمــون ورودی مــدارس نمونه دولتــی هفتـــم

مفهومعبارتهایزیرصحیحاست،بهجز............  9

 1( پوشاندن صورت و دست ها تا مچ برای دختر خانم ها واجب نیست.

 2( فضیل بن عیاض با خواندن آیات 7 و 8 سوره ی زلزال تحت تأثیر قرار گرفت.

 3( براساس اراده ی خداوند، همه ی پلیدی ها از اهل بیت )ع( دور شده است.

 4( مسلمانان پس از ورود به مسجد الحرام، ابتدا طواف و سپس به سمت کعبه، نماز می خوانند.

باتوّجهبهآیاتقرآنی،عالئموقف»الزم-خیلیخوب-خوب-مناسب«درکدامگزینه،بهترتیبصحیحآمدهاست؟  10

بانِ)مـ( آالِءَربُِّکماتَُکذِّ ب(！َفِبأیِّ  الف(！تَرجوَنِمَناهلِلماالیَرجوَن)ط(

د(！َرِضَیاهلُلَعنُهمَوَرضواَعنهُ)ج(  مواِتومافِیاألرِض)ز( ج(！یَعلَُممافِیالسَّ

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

فارسی)مهارت های خواندن و نوشتن(

باتوّجهبهجایگزینیواژگاندرمصراعهایزیر،کداممصراعبهدرستینوشتهشدهاست؟  11

 1( جهانی چنین خوبی آراستی   2( چه کوبیم تیره، در کاستی 

گر در سرت شور سرزندگی است  4( جان و تن رایگان بیفشانیم  3( ا

معنایواژهی»چون«درکدامگزینه،تفاوتدارد؟  12

 1( چون او نبوده است.  2( چون عجایب بشنود.   3( چون وصّیت کرد.  4( چون به خواب رود.

باتوّجهبهانواعجمله،کدامیکازجمالتزیر،بابقّیهفرقدارد؟  13

 1( از بدان دور باشید.   2( حرمت او نگاه دارید.

 3( از بدی به دور باشید.   4( همیشه بدخو در رنج بزرگ باشد.

باتوّجهبهعبارتزیر،نشانههاینگارشیدرکدامگزینهبهترتیبدرست،آمدهاست؟  14

  ازمنچهرنجآمدتوراکهچنینتنگدلگشتی ایحکیم  مردگفت 

 1( :  »  !  «  ؟  .   2( :  »  ؟  !  .  «   3( :  »  !  ؟  «  .  4( :  !  »  .  ؟  «

ارتباطکلمههادرکدامیکازگزینههابهدرستیرعایتنشدهاست؟  15

]هم خانواده - جمع - مترادف - متضاد[  1( صابر )بصیر(/ مالیک )َملَک(/ ول )دوستی(/ صیف )شتا( 

]مترادف - جمع - متضاد - هم خانواده[  2( متّفق )هماهنگ(/ ایالت )ایل(/ نیستی )هستی(/ قوه )قوا( 

]هم معنی - متضاد - مترادف - جمع[  3( مذلّت )پستی(/ فراز )فرود(/ مصطفی )پاک(/ شروط )شرط( 

]متضاد - مترادف - جمع - هم خانواده[  4( اّتحاد )اختالف(/ کرانه )کناره(/ مدافعان )مدافع(/ کتب )کتاب( 

کدامیکازابیاتزیر،ازنظرمفهومبابقّیهمتفاوتاست؟  16

 1( کم گوی و گزیده گوی چون ُدر   2( کم گفتن هر سخن صواب است.

 3( سخن گفتن کژ، ز بیچارگی است.  4( دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز

باتوّجهبهکلماتمشخصشده،بهترتیبمعنایکدامواژههاصحیحنیامدهاست؟  17

 1( گاه بحرش نام شد، گاهی سحاب )دریا - ابر(  2( تو دادی مرا گردی و دستگاه )قدرت - دلیری(

 3( ز کّژی بتر، هیچ اندیشه نیست )نادرستی - بدتر(  4( شد توده در آن باغ، سحر، هیمه ی بسیار )پشته - هیزم(
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درداستانهایشاهنامه،واژهی»آذرگشسب«کنایهازچیست؟  18

 1( پهلوان نیرومند و قوی  2( سه آتش مقّدس  3( آتش تند  4( هر چیز مورد نیایش و ستایش

درکدامگزینه،غلطامالییوجوددارد؟  19

 1( گنجشکان غوقا کردند.   2( شعله ی آتش، جاهای دیگر سرایت کرد.

 3( دروغ زن ار چه گواهی راست دهد، نپذیرند.  4( مرگ را به شکست و خواری ترجیح می دهم.

باتوّجهبهابیاتزیر،درکدامگزینه،آرایهیادبیبهدرستیآمدهاست؟  20

»تاریخدرتلّفظنامتو،الکناست« 

»کسبیکستویی،منماندهبیکس« 

 1( مناظره - تشبیه  2( کنایه - مناظره  3( شخصیت بخشی - تضاد  4( جان بخشی - مناظره

کدامجمله،ازکتاب»کیمیایسعادت«است؟  21

 1( تدبیر ده تنه، چون زور ده مرده باشد.  2( بیشتر خطاهای فرزند آدم، در زبان وی است.

 3( راست گفتن پیشه گیرید که روی را روشن دارد.  4( بعضی مردم چون دارو هستند که فقط گاهی به آن ها نیاز داریم.

باتوّجهبهکتاب»فتوتنامهیسلطانی«،چهارمینآدابنظمخوانیچیست؟  22

 1( آهنگین خواندن شعر  2( آزرده نشدن شنونده  3( فرستادن فاتحه برای شاعر  4( تأثیرگذاری شعر در دیگران

گویندهیکدامجملهبهدرستینیامدهاست؟  23

 1( لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ )سعدی(

 2( دو چندان که می گویی، می شنو. )خواجه نصیرالّدین توسی(

 3( و زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید. )ابوالفضل بیهقی(

 4( مرا هیچ چیز جز مظلومّیت مشرق در مقابل ظالمین ستمکار مغربی وانداشت. )دهخدا(

کدامیکازعبارتهایزیربهشکلمناسبتری،مفهومبیترامشّخصمیکند؟  24

زانزشاخمعنیایبیباروبر«»توبهصورترفتهایایبیخبر

 1( بی توّجهی به علم و دانش   2( نابودی بر اثر بی ثمری

گاهی یافتن به باطن و حقیقت یک چیز  4( توّجه دادن به ظاهر یک موضوع  3( آ

کدامگزینه،نادرستاست؟  25

 1( باد بهاری وزید از طرف مرغزار )مرغزار نهاد مصراع است.(

 2( باران اجابت تو را می طلبم )در این مصراع باران اجابت تو مفعول است.(

 3( تویی آفریننده ی هرچه هست )این مصراع از دو جمله تشکیل شده است.(

 4( همچو حافظ، غریب در ره عشق )در این مصراع، آرایه ی تشبیه به کار رفته است.(

اینویژگیمربوطبهکدامقالبشعریاست؟  26

گانهدارد.« »شعریکههمهیابیاتآنیکوزنودومصراعهربیت،قافیهایجدا 

 1( غزل  2( مثنوی   3( قطعه  4( قصیده

درعبارتهایزیربهترتیبچندترکیبوصفیواضافیوجوددارد؟  27

»مازمانیمیتوانیماینعالمراخوببشناسیمکهبهرعایتاخالقوآدابنیک،اعتقادداشتهباشیم.دانشمندبزرگ،عطّارنیشابوری،نسخهایاز 
کتابرابهموالناداد.«

 1( دو - دو  2( دو - یک   3( سه - دو  4( سه - یک
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درعبارتقرآنی！ُوُجوُهیَؤمَئٍِذناِضَرٌةِإلیربِّهاناِظَرٌةبهکداماصلدیناشارهدارد؟  10

 1( نبّوت  2( معاد  3( توحید  4( عدل

فارسی)مهارت های خواندن و نوشتن(

کدامیکازگزینههادرمتنزیروجودندارد؟  11

پیرزنگفت:»زیردرخترانگاهکن،بّچههارامیبینی؟...«

 1( جمله ی پرسشی  2( جمله ی عاطفی  3( جمله ی خبری  4( جمله ی امری
همخانوادهیکلمات»خطر-عهد«بهترتیبکدامگزینهاست؟  12

 1( خطیر - مّتحد  2( خاطر - عهده  3( خطیر - تعّهد  4( خاطره - اّتحاد
دربیتزیرچندجملهوجوددارد؟  13

قدرزر،زرگرشناسد،قدرگوهرگوهری«»فارسیراپاسمیداریم،زیراگفتهاند

 1( سه  2( دو  3( پنج  4( چهار
کدامگزینه،باضربالمثل»هرکهبامشبیش،برفشبیشتر«هممفهوماست؟  14

 1( داشتن مسئولیت زیاد، تالش زیاد می خواهد.   2( برای برف زیاد باید بیشتر پارو کنیم. 
 3( کار نیکو کردن از پر کردن است.   4( کاری بزرگ را به آسانی انجام دادن.

دربیتزیر،کدامیکازآرایههایادبیبهکاررفتهاست؟  15

ک«»خروشیدوجوشیدوبرکندخاک کچا زسّمشزمینشدهمهچا

 1( مناظره  2( تشبیه  3( مبالغه  4( کنایه
دردرس»اخالقپسندیده«،بخش»زیانهایزبان«برگرفتهازکدامکتاباست؟  16

 1( لطائف المواقف - ماّل ادهم عزلتی خلخالی  2( اخالق ناصری - خواجه نصیر توسی
 3( کیمیای سعادت - امام محّمد غزالی  4( فتوت نامه ی سلطانی - واعظ کاشفی

بهازدستبرسینه،پیشامیر«کدامگزینهاست؟ مفهومکّلیبیت»بهدستآهنتفتهکردنخمیرـ  17

 1( از دست رنج خود استفاده کردن   2( کارهای سخت انجام دادن
 3( پیش پادشاه زندگی کردن   4( با آهن کار کردن

باتوّجهبهنوشتهیزیرکدامگزینهصحیحاست؟  18

»هرکلمهیاواژهپارهایازپیکرزباناستوشامل....................میشود.«

 1( تلّفظ - معنی - اشاره   2( تلّفظ - اشاره - شکل نوشتن
 3( اشاره - تلّفظ - آوا و صدا   4( تلّفظ - معنی - شکل نوشتن

کدامیکازبیتهایزیر،بهموضوعظهورامامزمان)عج(اشارهدارد؟  19

دلــــم را نــــذر کردم تــــا بیایدتنــــم را فــــرش کردم تــــا بتازد 1(

بهشــــت جاودان بازارشــــان بیخوشــــا آنان که دایــــم در نمازند 2( 

افتــــاده چــــو روح بــــر روان هاای یــــاد تــــو بــــر دل و زبان ها 3( 

بــــاران اجابت تــــو را می طلبمدر خاک طلب بذر دعا کاشــــته ام 4( 
درکدامگزینه،»در«حرف»اضافه«است؟  20

 1( گشاده است بر ما، درِ راستی   2( زیرا بود رضای خدا، در رضای تو
 3( چه کوبیم خیره، درِ کاستی؟   4( حلقه ی در شد از او دامن گیر
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کدامگزینه،بیتزیرراکاملمیکند؟  21

»کزمننهدگربیخوبنیماندونهشاخی......................................................................«

 1( کردار نکو کن، که نه سودی ست ز گفتار  2( ای میوه فروِش هنر، این دّکه و بازار
 3( شد توده در آن باغ، سحر، هیمه ی بسیار  4( از تیشه ی هیزم شکن و ارّه ی نّجار

کدامگزینه،بهطورکاملدرستاست؟  22

گر قره قاج نبود )محّمد بن علی ظهیری سمرقندی( - سندبادنامه )محّمد بهمن بیگی(  1( ا
گر قره قاج نبود )عنصرالمعالی کیکاووس(  2( قابوس نامه )محّمد بهمن بیگی( - ا

 3( سندبادنامه )محّمد بن علی ظهیری سمرقندی( - کیمیای سعادت )امام محّمد غزالی(
 4( کیمیای سعادت )عنصرالمعالی کیکاووس( - قابوس نامه )امام محّمد غزالی(

باتوجهبهحرف»را«،کدامگزینهبابقیهتفاوتدارد؟  23

 1( وصّیت کنم شما را.    2( فقط خدا را بپرستید.
 3( لقمان را گفتند: »ادب از که آموختی؟«  4( ما را راه راست نمودی. 

درجملهیزیر،پسازکدامواژههانشانهیویرگول)،(قرارمیگیرد؟  24

»مردمومدافعانآبادانبیدرنگبههروسیلهایکهممکنبوددربرابردشمنبهکارآیدبهمقابلهبادشمنپرداختند.« 

 1( آبادان - وسیله ای  2( وسیله ای - دشمن  3( آبادان - به کار آید  4( ممکن بود - مقابله
باتوّجهبهمعنیکلمات،کدامگزینهنادرستاست؟  25

 1( )ُمصّر: پافشاری کننده(، )ملول: شخص دارای نقص عضو( و )طالع: بخت(
 2( )ولع: عالقه ی شدید(، )ملول: آزرده( و )مّتفق: هماهنگ(

 3( )کرانه: کنار(، )ولع: عالقه ی شدید( و )طالع: بخت(
 4( )ُمّصر: پافشاری کننده(، )کرانه: ساحل( و )پرخاش: درشتی(

درمصراع»خندیدبَروشعله،کهازدستکهنالی؟«،نهادکداماست؟  26

 1( که از دست که نالی؟  2( شعله  3( خندید  4( نالی
کدامگزینهباگزینههایدیگرتفاوتدارد؟  27

 1( اسرار  2( اعمال  3( اخبار  4( انبار
درکدامگزینه،هیچآرایهیادبیدیدهنمیشود؟  28

از جــــور تبر زار بنالید، ســــپیدارآن قّصــه شــنیدید کــه در باغ، یکی روز 1(

دلبــــری برگزیده ام کــــه َمُپرسگشــــته ام در جهــــان و آخِر کار 2( 

در ســــبزه و باغ و بوســــتان هابی یــــاد تو نیســــت، هیچ مرغی 3( 

ســــر از تن بکندش به کردار شیرســــر و گوش بگرفت و یالش دلیر 4( 
امالیکدامگروه،بهطورکاملدرستاست؟  29

 1( لحضات، شقل، مفّسل، هجره   2( ُشقل، حجره، مفّصل، لحظات
 3( شغل، حجره، لحظات، مفّصل   4( هجره، لحظات، مفّسل، ُشغل

معنیواژههایمشّخصشدهبهترتیبدرکدامگزینهآمدهاست؟  30
دگربار»دهقانچوتنورخـــودازاینهیمهبرافروخت گفت چنین و ســـپیدار بگریست

بهجزســـوختنشنیستسزاوار«آنشـــاخکهسربرکشـــدومیوهنیارد فرجام،

 1( هیزم ـ الن ـ شایسته  2( هیزم ـ شایسته ـ پایان  3( هیزم ـ پایان ـ شایسته  4( شایسته ـ پایان ـ هیزم
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مطالعات اجتماعی

درموردمسائل،مشکالتزندگیوتصمیمگیریهایمهمخودمان،کدامیکازافرادزیر،برایمشورتمناسبنیستند؟  31

 1( معلم  2( دوستان نزدیک  3( پدر و مادر  4( مشاور

یکیازبزرگترینکتابخانههایدورهیاسالمیکهابنسیناسالهادرآنجامشغولتحقیقومطالعهبود،درچهدورهایودرکدامشهرقراردارد؟  32

 1( ساسانیان - نیشابور   2( سامانیان - نیشابور

 3( ساسانیان - بخارا   4( سامانیان - بخارا

توضیحیکهدرزیرمیخوانیددربارهیمعرفیکدامشهراست؟  33

»اینبندردرمحّلبرخوردرودکارونواروندرودقرارداردونزدیکترینشهربهآن،شهرآباداناست.محمدجهانآرافرماندهسپاهپاسداراندراین 

شهربایارانششجاعانهدرکنارمردمبانیروهایمتجاوزعراقیجنگیدند.درعملیاتبیتالمقدساینشهرازتصرفارتشمتجاوزصدامآزادشد.«

 1( دزفول  2( خرمشهر  3( اهواز  4( سوسنگرد

دهکیلوگرماورانیوممعادلسوختنچندبشکهنفتانرژیتولیدمیکند؟  34

14۰۰۰۰ )4  12۰۰۰۰ )3  14۰۰۰ )2  12۰۰۰ )1 

خرما،سیبزمینی،برنجبهترتیبدرچهآبوهواییرشدمیکنند؟  35

 1( گرمسیری، سردسیری، معتدل و مرطوب  2( معتدل و مرطوب، سردسیری، گرمسیری

 3( گرمسیری، گرم و خشک، معتدل  4( معتدل و مرطوب، گرم و خشک، گرمسیری

درآمدحکومتومخارجشاهانودرباریانصفویازکجاتأمینمیشد؟  36

 1( صادرات ابریشم و پارچه های زربافت و سنگ های قیمتی  2( مالیات هایی که از ولیات می گرفتند. 

 3( تجارت از طریق خشکی و دریا   4( صادرات نفت و گاز

درخصوصآغازاستعمارگریاروپاییانکدامگزینهدرستاست؟  37

 1( مهارت دریانوردی اروپاییان با استفاده از نقشه های جغرافی دانان مسلمان و قطب نما و کشتی سازی آن ها

 2( پیشگامی پرتغالی ها و فرانسوی ها در کشف سرزمین های جدید

 3( رشد شهر، شهرنشینی و تجارت اروپاییان

 4( اختراع دستگاه چاپ و تلسکوپ

دراطرافکدامیکازبنادرایرانکارخانههایکشتیسازیولنجسازیقرارگرفتهاست؟  38

 1( بندرعباس - نکا - نوشهر - چابهار  2( گواتر - نکا - امام خمینی - بوشهر

 3( بوشهر - نکا - چابهار - بندرعباس - نوشهر  4( بندرعباس - نکا - بوشهر - چابهار

باتوجهبهخّطزماندادهشده،کدامعبارتدرستاست؟  39

 1( مجلس شورای ملی در نیمه ی اول قرن 14 قانون ملی شدن 

نفت را تصویب کرد. 

 2( پایان عصر مبارزه ی امیرکبیر با استعمارگران روس و انگلیس در 

اواخر نیمه ی دوم قرن 12 اتفاق افتاد.

 3( پیروزی انقالب اسالمی در اواخر نیمه ی اول قرن 14 به ثمر نشست. 

کوچک خان جنگلی در گیالن قیام کرد اما سرانجام در اوایل   4( میرزا

نیمه ی اول قرن 12 به شهادت رسید. 
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کدامگزینهتوضیحدرستتریازدریاهایایرانارائهمیدهد؟  40

گونی مانند دریای گیالن، مازندران، قزوین، گرگان و سرخ داشته است.   1( دریای خزر در طول تاریخ نام های گونا
 2( عمق دریای خزر در نواحی جنوبی نزدیک به ایران به بیش از 1۰۰۰ متر می رسد، اما در نواحی شمالی آن به کمتر از 1۰۰ متر می رسد. 

  3( خلیج فارس پیشروی آب دریای عمان و اقیانوس هند در خشکی های ایران و عربستان است. ساحل خلیج فارس از دهانه ی اروندرود تا بندرعباس 
امتداد یافته است. 

 4( ساحل دریای عمان به سمت اقیانوس بیشتر می شود. ساحل دریای عمان از بندرعباس تا بندر چابهار امتداد دارد. 

علوم تجربی

باتوجهبهتعریفمشاهدهدرروشعلمی،کدامجملهمشاهدهنیست؟  41

 1( هوا سرد است، احساس سرما می کنم.  2( امروز هوا صاف و آفتابی است. 
 3( این گل چه عطر دل انگیزی دارد.   4( هوای ابری مرا آزرده خاطر می کند. 

مهمترینمادهایکهکاغذرابرایساختلیوانوشیرهایپاکتیمناسبساخته،کداماست؟  42

 1( گچ  2( نشاسته  3( پالستیک  4( رنگ
درکداممورد،نوعتغییربهوجودآمدهبابقیهمتفاوتاست؟  43

 1( تولید کاغذهای رنگی از خمیر کاغذ  2( اضافه کردن کلر به خمیر چوب
کسیژنه  3( نرم کردن و خمیر کردن چوب   4( ترکیب پرمنگنات پتاسیم و آب ا

کاغذهایپیاچرابهمقداریازموادمختلفآغشتهکردهایم.مادهیاولکاغذپیاچرانارنجی،مادهیدومکاغذپیاچراقرمزومادهیسومکاغذ  44

پیاچرانارنجیکمرنگکرد.اینسهمادهاحتماالًبهترتیبکدامند؟

 1( پرتقال، سرکه، لیموترش  2( کیوی، سرکه، لیموترش  3( انگور، پرتقال، کیوی  4( سرکه، لیموترش، کیوی
سرعتامواجلرزهایهنگامخروجازکدامالیه،سریعتراست؟  45

 1( خمیرکره  2( هسته  ی داخلی  3( گوشته ی زیرین  4( قسمت زیرین سنگ کره
سیمانگیربودن،ازویژگیهایکداممادهیآتشفشانیاست؟  46

کستر  1( پوکه ی معدنی  2( سنگ پا  3( توف  4( خا
درکدامگزینهنیروبهصورتکشیدنوهلدادناعمالمیشود؟  47

 1( هم زدن چای  2( روشن کردن کلید برق  3( پوشیدن جوراب  4( باز کردن کشوی میز
گرازنیرویاصطکاکصرفنظرشودوجسمرارهاکنیم،کداماتفاقبرایجسمرخخواهدداد؟ درشکلزیرا  48

 1( نیرویی مانع حرکت جسم نخواهد بود. 
 2( جسم تا جایی بین شماره های 3 و 4 بال خواهد آمد.

 3( بدون نیروی اصطکاک جسم حرکت نخواهد کرد. 
 4( جسم به بالی سطح )نقطه 4( صعود خواهد کرد. 
درکداممورد،نیروبهصورتتماسیظاهرمیشود؟  49

 1( نزدیک کردن دو آهن ربا به هم   2( برگ ریزان در پاییز
 3( بال رفتن هواپیما   4( استفاده از قطب نما

امینبهیکاتومبیلنیروواردمیکندولیاتومبیلحرکتنمیکند،نیروییکهاتومبیلبرامینواردمیکند،چقدراست؟  50

 1( کم تر از نیروی امین   2( به اندازه ی نیروی امین
 3( بیشتر از نیروی امین   4( نیرویی وارد نمی کند. )صفر(
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آموزش قرآن و هدیه های آسمان

آیهی！لََقدأْرَسلنَاُرُسلنَابِالَبیِّناِتوأنَْزلْنَامََعُهُمالِکَتاَب بهکدامیکازاصولدینمسلماناناشارهدارد؟  1

 1( توحید  2( نبّوت  3( معاد  4( عدل

شعرزیر،بهسرگذشتکدامیکازشخصّیتهایبزرگزیراشارهدارد؟  2

عـــالم،همــهحیــراناو»یـکنوجوان،یـکقهرمان

ازمـــهتاببود اوزیباتــر تابــان چهـــرهی آن

او«دشمـنسراپــاتــرسشد ایـــمان قــدرت از

 1( امام حسین )ع(  2( امام حسن )ع(  3( امام سجاد )ع(  4( حضرت قاسم )ع(

خداونددرقرآندر...............آیهی.................مفهوم»تولّیوتبّری«رابیانمیکند.  3

 1( سوره ی فتح ـ 29   2( سوره ی آل عمران ـ 104

 3( سوره ی نازعات ـ 27   4( سوره ی احزاب ـ  33

سخن»بالترازهرکارنیک،نیکیدیگریاستوشهادتدرراهخدا،بالتریننیکیاست«ازکیست؟  4

  1( حضرت محّمد )ص(   2( حضرت علی )ع(

 3( حضرت امام حسین )ع(   4( امام حسن عسکری )ع(

خداونددرسورهیحمددرکدامآیه،ازقیامتیادکردهاست؟  5

2( ！َمالَِك یَوِم الّدیِن   اَك نَْسَتِعْیُن اَك نَْعَبُد َو إیَّ  1( ！إیَّ

4( ！أَنَْعْمَت َعلَْیِهْم َغْیَر الَمْغُضوِب َعلَْیِهم   راَط الُمْسَتِقْیَم  3( ！إْهِدنَا الصِّ

کدامیکازآیاتزیربامفهومبیتزیرارتباطمعناییدارد؟  6

مزدآنگرفتجانبرادرکهکارکرد«  »نابردهرنجگنجمیّسرنمیشود 

ماُء بَناها )سوره ی نازعات ـ آیه ی 27(  1( ！أ أَنُتم أَشدُّ َخلًقا أِم السَّ

 2( ！ُقْل اِْن ُکنُتم تُحّبونَ  اللَ َفاتَِّبعونی )سوره ی آل عمران ـ آیه ی 31(

 3( ！َو اَْن لَیَس لإِلنْساِن إّل َما َسَعی )سوره ی نجم ـ آیه ی 39(

أَ ِمنُه )سوره ی توبه ـ آیه ی 114( َن لَُه اَ نُّه َعُدوٌّ لِلِ تََبرَّ  4( ！َفلَّما تََبیَّ

کرم)ص(کدامدونعمتنزدمردمناشناختهاست؟ ازنظررسولا  7

 1( سالمتی و جوانی  2( شادی و امنیت  3( سالمتی و امنیت  4( کودکی و نوجوانی

بیت»همهآفریدهاستبالوپست/توییآفرینندۀهرچههست«باکدامیکازآیاتقرآنیزیرارتباطمعناییبیشتریدارد؟  8

ٍ2( ！الَلُ خالُِق ُکلِّ َشیء   ٍ1( ！واِنّا ُکلَّ َشیءٍ َخلَْقناُه بَِقَدر 

  3( ！واِنَّ َربَِّك ُهَو الَقویُّ الَعزیُز   4( ！َعَسی اَْن یَُکنَّ َخیراً ِمنُهنَّ

ُرچندحرفناخواناوجوددارد؟ درعبارتقرآنی！ُهَواللَّـُهالَخالُِقالَْباِرُئالُمصوِّ  9

 1( شش  2( پنج  3( هفت  4( چهار

گلستان آزمون 30   
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کدامیکازپیامهایقرآنیزیر،بهآدابخواندنقرآناشارهدارد؟  10

روَن )سوره ی واقعه ـ آیه ی 79( ُه إلَّ الُمَطهَّ  1( ！أ َفَرأَیُْتُم الَماَء اَلّذی تَشَربون )سوره ی واقعه ـ آیه ی 68(  2( ！ل یَُمسُّ

باِن )سوره ی الرحمن ـ آیه ی 16(  3( ！لَِم تَقولوَن ما ل تَفَعلوَن )سوره ی صف ـ آیه ی 2(  4( ！َفِبأَیِّ آلءِ َربُِّکما تَُکذِّ

فارسی )مهارت های خواندن و نوشتن(

ضمیر«هستند؟ صفتـ اسمـ کلماتکدامگزینهبهترتیب»فعلـ  11

 1( رفتن ـ علی ـ موزون  ـ این   2( شنیدند ـ کتاب ـ موزون ـ شما

 3( خوردید ـ کتاب ـ بلند ـ محکم  4( نوشتند ـ محمد ـ کتاب ـ تو

بیت)بزدتیغوبنداختازبرسرش/فروریختچونرودخونازبرش(مربوطبهکدامخانونبردازهفتخانرستماست؟  12

 1( خان دوم ـ نبرد با اژدها   2( خان چهارم ـ نبرد با جادوگر

 3( خان سوم ـ نبرد با جادوگر   4( خان سوم ـ نبرد با اژدها

کدامگزینهبهمفهوم»هرگلوبرگیکههستیادخدامیکند«اشارهدارد؟  13

 1( یک دل شکسته گر که دعا گویتان شود ـ به از آن که خود نشسته و عمری دعا کنید

 2( یک دسته گل دماغ پرور ـ از خرمن صد گیاه بهتر

 3( سیمرغ و عقاب و باز و شاهین ـ ذکر تو کند در آشیان ها

 4( برگ درختان سبز در نظر هوشیارـ  هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

دربیت»ایشکمخیرهبهنانیبساز/تانکنیپشتبهخدمتدوتا«بهکدامصفتاخالقیاشارهشدهاست؟  14

 1( راستگویی و درستی  2( قناعت و رضایت  3( امانت داری  4( تالش برای روزی حالل

نوعرابطهدرکلماتکدامگزینهباسایرگزینههامتفاوتاست؟  15

 1( فراز و پایین  2( فرجام و پایان  3( زار و قوی  4( غلبه و شکست

باتوجهبهمعنایداخلپرانتز،امالیکدامگزینهدرستاست؟  16

 1( خان )سفره(  2( گذاف )دروغ(  3( اسرار )رازها(  4( خاستن )طلب کردن(

متنوتوضیحزیر،مربوطبهکدامیکازبزرگمردانادبفارسیاست؟  17

»ویدانشمندونویسندهیمعروفقرنچهاردهمهجریقمریاست.ازآثارمعروفاو،میتوانبه»تصحیحدیوانحافظ«،»امثالوحکم«و 

»ترجمهیروحالقوانین«اشارهکرد.«

 1( حافظ  2( شهریار  3( واعظ کاشفی  4( دهخدا

کدامگزینهشبهجملهمحسوبنمیشود؟  18

 1( آفرین  2( ای کاش  3( پار  4( آوخ

کدامگزینهتوضیحیغلطدربارهییکموضوعاست؟  19

 1( مقایسه، بیان تفاوت ها و شباهت ها است.

 2( شرح حال نویسی، بیان ویژگی های یک چیز یا پدیده است.

 3( ضرب المثل، عبارتی است که دربردارنده ی نکته یا لطیفه یا پندی است.

 4( تشبیه، یعنی مانند کردن کسی یا چیزی، به کسی یا چیزی دیگر.

کدامواژهبابقیههمخانوادهنیست؟  20
 1( عجله  2( تعجیل  3( معالجه  4( عجول
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درکدامگزینههردوکلمهیبهکاررفتهجمعهستند؟  21

کم  4( دوستان ـ متون  1( دوستان ـ اژدها  2( معلمانـ  گلستان  3( ستارگان ـ حا

قالبشعرهای)شیرخدا(و)سخن(کهبهعنوانشعرحفظیدرکتابآوردهشدهاند،بهترتیبچیست؟  22

 1( مثنویـ  مثنوی  2( مثنوی ـ غزل  3( غزل  ـ غزل  4( غزل ـ مثنوی

سروشبهتازگییککتابلغتنامهخریدهاست.درکتابلغتنامه،برایهرکلمهمعناوتوضیحیوجودداردوکلماتبراساسحروفالفبادرآن  23

قرارمیگیرند.شمارهیصفحهیتوضیحمربوطبهکدامکلمهازچهارکلمهیزیر،بزرگترازبقیهاست؟

 1( ستایش  2( ستودن  3( ستون  4( ستاره

بیت)شیخخندیدوبگفتشایسلیم/ایندرختعلمباشدایعلیم(دارایچندجملهاست؟  24

 1( شش   2( پنج  3( چهار  4( سه

عالئمنگارشیمناسببرایپرکردنداخلپرانتزها،بهترتیبدرکدامگزینهآمدهاست؟  25

مردجاهلدرمیانهیسخن)(گفت)(ایحکیم)(ازمنچهرنجآمدتوراکهچنینتنگدلگشتی)(

 1( )،( ):( )،( )؟(  2( )،( ):( )!( ).(  3( ).( ):( )!( )؟(  4( )،( ):( )!( )؟(

مفهومعبارت)دشمندانابلندتمیکند،برزمینتمیزندناداندوست(درکدامگزینهبهدرستیاشارهشدهاست؟  26

 1( دوست نادان مفیدتر از دشمن داناست.  2( دوست دانا بهتر از دوست نادان است.

 3( دشمن نادان بهتر از دشمن دانا است.  4( دشمن دانا مفیدتر از دوست نادان است.

نهادهایجملههایبیت)بادبهاریوزیدازطرفمرغزار/بازبهگردونرسیدنالهیهرمرغزار(درکدامگزینهآمدهاست؟  27

 1( باد بهاری ـ مرغزار  2( باد بهاری ـ مرغ زار  3( باد بهاری ـ ناله  4( وزید ـ باد بهاری

نشانههایربطمناسببرایپرکردنعبارتزیردرکدامگزینهبهدرستیذکرشدهاست؟  28

حسیندراتاقشمشغولمطالعهبود)...(ناگهانصدایبلندیشنید)...(وقتیبهاطرافنگاهکرد،چیزیندید.صدالحظهبهلحظهبلندترمیشد 

)..(انگاربرایحسینزمزمهمیکرد،برایرسیدنبهموفقیتبایدتالشکرد.

 1( )و( )ولی( )که(  2( )که( )ولی( )و(  3( )که( )اما( )ولی(  4( )که( )که( )و(

مفهومعبارتکنایی)بایدبارخودمراخودمبهدوشبکشم(درکدامگزینهاشارهشدهاست؟  29

 1( باید بارهایمان را پیاده به دوش بکشیم.  2( باید به دیگران کمک کنیم.

 3( باید هر کسی کار خودش را انجام دهد.  4( باید در کار دیگران دخالت نکنیم.

کدامگزینهبهدرستیآرایههایادبیبیتزیررابیانمیکند؟  30

تاریخدرتلفظنامتوالکناست« »دریاقلیبهوسعتدریاستنامتو 

 1( تضادـ  مبالغه  2( مبالغهـ  تشبیه  3( جان بخشیـ  تلمیح  4( تشبیهـ  تضاد

مطالعات اجتماعی

کدامیکازگزینههایزیرنادرستاست؟  31

 1( عمق دریای خزر در نواحی شمالی بسیار کم تر است.   2( شوری آب خلیج فارس کمتر از دریای عمان است.

 3( رود هندیجان به خلیج فارس می ریزد.  4( کشتی سازی نکا در سواحل دریای خزر قرار دارد.

بیتزیربهکدامیکازمراحلدوستیاشارهندارد؟  32

برزمینتمیزندناداندوست«  »دشمندانابلندتمیکند 

 1( نیاز به دوست   2( تأثیر دوست بر انسان  3( انتخاب دوست  4( اهمیت دوستی
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کدامیکازعواملمؤثربرکشاورزیبررویسایرعواملتأثیربیشتریدارد؟  33

 1( مواد )بذر، کود، سم(    2( نیروی انسانی )نیروی کار(

 3( ابزار و وسایل )برای شخم زدن، کشت و برداشت(  4( سرمایه )برای تهیه و خرید ابزار، مواد و نیروی کار(

کدامپدیدهیطبیعی،برایتعیینمرزایرانباکشورهایهمسایه،درستاست؟  34

 1( رود اترک در مرز ارمنستان    2( اروندرود در مرز عربستان

 3( تنگه ی هرمز در مرز کویت   4( کوه آرارات در مرز ترکیه

بیشترینمنابعگازایرانازکدامناحیهبهدستمیآید؟  35

 1( عسلویه در بوشهر   2( کنگان در استان هرمزگان

 3( سرخون در استان خوزستان   4( خانگیران در استان کرمانشاه

رابطهیموجوددرکدامگزینهبادیگرگزینههامتفاوتاست؟  36

 1( مدرسه ی نظامیه نیشابور با خواجه نظام الملک  2( مسجد امام )ره( اصفهان با شاه عباس صفوی

 3( کتابخانه های بخارا با ابن سینا   4( معروف ترین بیمارستان دوره ی اسالمی بغداد با عضدالدوله ی دیلمی

کدامگروهازشهرهایزیردرجنگتحمیلیهمگیموردحملهیزمینیوهواییارتشعراققرارگرفتند؟  37

 1( قصر شیرینـ  دزفولـ  پیرانشهرـ  ارومیه  2( اهواز ـ آبادان ـ اندیمشک ـ ایالم

 3( آبادانـ  خرمشهرـ  بوشهرـ  کرمانشاه  4( مهران ـ گیالن غرب ـ تبریز ـ سنندج

کدامعلومزیربهاروپاییانبرایشناختسرزمینها،راههایدریاییوتجارتکمککرد؟  38

 1( جغرافیا و ستاره شناسی  2( جغرافیا و تاریخ  3( تاریخ و نجوم  4( ریاضیات و نجوم

کدامموردازدلیلگسترشهنرومعماریدردورهصفویهنیست؟  39

 1( برقراری امنیت در شهرها و راه ها   2( ترجمه ی آثار علمی و هنری

 3( حکومت قدرتمند و یکپارچه   4( رونق تجارت و بازرگانی

کدامیکازفعالیتهایزیر،جزءمشارکتهایاجتماعینیستند؟  40

 1( حضور در انجمن های مختلف   2( شرکت در سازمان هالل احمر

 3( امور خیریه و کمک به همنوعان  4( دید و بازدید اقوام و دوستان

علوم تجربی

دریکنمونهکاوشگری،میخواهیماثرخاکدرعمقگودالایجادشدهبهوسیلهیشهابسنگرابررسیکنیم.دراینکاوش،چهچیزیراباید  41

تغییردهیم؟

 1( ارتفاع سقوط  2( جرم شهاب سنگ  3( سرعت برخورد با زمین  4( جنس خاک

بازیافتفرایندیاستکهطیآنمیتواندرمحصولتمصرفی،تغییرشکلایجادکردودوبارهازآناستفادهکرد.کدامعبارتزیر،درمورد  42

بازیافتکاغذدرستاست؟

 1( با عمل بازیافت، می توان محصولتی با کیفیت بهتر تهیه کرد.

 2( با بازیافت یک تُن کاغذ نسبت به یک تُن کاغذ از چوب درخت، می توان 660 کیلووات برق صرفه جویی کرد.

 3( بازیافت می تواند استفاده از منابع طبیعی جبران شدنی را کاهش دهد.

 4( بازیافت، خشکسالی را برطرف می کند.



سال تحصیلی: 1396 250251 آزمــون ورودی مــدارس نمونه دولتــی هفتـــم ملستان آزمون آ3   

250کیلوگرمکاغذازچوبدرختانو250کیلوگرمکاغذبازیافتشدهازکاغذهایباطله،تولیدشدهاست.درموردمقداربرقمصرفیآنها،کدام  43

گزینهدرستاست؟

 1( در تولید کاغذ از چوب درختان، 190 کیلووات برق، بیشتر مصرف شده است.

 2( در تولید کاغذ بازیافتی، 210 کیلووات برق، کمتر مصرف شده است.

 3( در تولید کاغذ از چوب درختان، 350 کیلووات برق، بیشتر مصرف شده است.

 4( در تولید کاغذ بازیافتی، 140 کیلووات برق، کمتر مصرف شده است.

علتکمبودنتنوعگیاهیدرجنگلهایکاج،کدامگزینهاست؟  44

 1( نامناسب بودن خاک برای رشد گیاهان

کتری ها در پای درختان کاج  2( وجود قارچ ها و با

 3( نرسیدن نور کافی به گیاهان زیر درخت به علت بلند بودن درختان

 4( ترشح موادی از ریشه ی درخت کاج که مانع رشد گیاهان می شود.

یکفنرفشردهشدهبازمیشودویکگلولهرابهجلومیراند.دراینعملچهتبدیلانرژیایانجامشدهاست؟  45

 1( الکتریکی به گرمایی   2( ذخیره شده به حرکتی  3( گرمایی به حرکتی  4( شیمیایی به گرمایی

کدامعبارتدربارهی»نیرو«نادرستاست؟  46

 1( نیرو باعث حرکت یا توقف اجسام می شود.

 2( نیرو باعث حرکت اجسام می شود؛ اما نمی تواند جسم متحرک را متوقف کند.

 3( نیرو می تواند اجسام را تغییر شکل دهد.

 4( نیرو می تواند باعث تغییر جهت حرکت اجسام شود.

َسّممیکروبگلودردچرکی،پسازورودبهجریانخون،بهکدامعضوبدنآسیبمیرساند؟  47

 1( ُشش  2( گلو  3( قلب  4( روده

نیروهایموجودبینخودکارپالستیکیمالیدهشدهبهیکپارچهیپشمیونیرویبیندوآهنربا،بهترتیب.....................و......................هستند.  48

 1( مغناطیسی و الکتریکی  2( الکتریکی و اصطکاک  3( الکتریکی و مغناطیسی  4( الکتریکی و گرانشی

کدامیکدربارهی»فتوسنتز«صحیحنیست؟  49

کسید را از هوا می گیرند.  2( کلروفیل، فقط آب خالص را از خاک، جذب می کند.  1( روزنه های برگ،  کربن دی ا

 3( کلروفیل، انرژی نور خورشید را جذب می کند.  4( »فتو« یعنی نور و »سنتز« یعنی ساختن

امواجلرزهایدرونزمین،ازکدامیکازسنگهایزیر»آرامتر«عبورمیکنند؟  50

کم کم  4( نرم و مترا کم  3( سخت و کم ترا کم  2( نرم و کم ترا  1( سخت و مترا

رشتههایسبزرنگیکهدریکقطرهآبمشاهدهمیشود،مربوطبهکدامجاندارباویژگیبیانشدهاست؟  51

 1( قارچ ذره بینی، پرسلولی ساده   2( جلبک رشته ای، پرسلولی ساده

 3( جلبک رشته ای، تک سلولی   4( مخّمر، تک سلولی

عاملکدامبیماریبابقیهمتفاوتاست؟  52

 1( کزاز  2( حصبه  3( دیفتری  4( فلج اطفال

کدامگزینهصحیحنیست؟  53

 1( هر چه پی اچ ماده ای بیشتر باشد، محیط اسیدی تر است.  2( برای بال رفتن از کوه، بهتر است اصطکاک زیاد باشد.

کسیژن از آب بیشتر دارد.  4( کمان کشیده شده، دارای انرژی ذخیره ای است. کسیژنه در ساختار خود، یک اتم ا  3( آب ا



سال تحصیلی: 1396 310311 آزمــون ورودی مــدارس نمونه دولتــی هفتـــم تیزهواان آزمون 36  سال تحصیلی: آ9 ـ 96  310311 آزمــون ورودی مــدارس نمونه دولتــی هفتـــم تیزهواان آزمون 36   

آموزش قرآن و هدیه های آسمان

»منمیخواهمامربهمعروفونهیازمنکرکنم«سخنیازکیست؟  1

 1( حضرت محمد )ص(   2( امام حسن )ع(  3( امام حسین )ع(  4( حضرت قاسم )ع(

ناَفلَیعَملبَِعَمِلنا«سخنیازکیست؟ »مَنأَحبَّ  2

 1( امام علی )ع(   2( حضرت محمد )ص(   3( امام رضا )ع(  4( امام موسی کاظم )ع(

»................اینکمنماندهاموحسرتدیداردوباره.«منظورازدیدارچهکسیاست؟  3

 1( امام حسین )ع(  2( امام زمان )عج(  3( پیامبر گرامی )ص(  4( امام رضا )ع(

وقتیامامعاشقانغایباستاطاعتاز.....................واجباست.  4

 1( مقام معظم رهبری  2( امام خمینی )ره(  3( خداوند عظیم   4( پیامبر گرامی )ص(

ولیتیعنیچه؟  5

 1( اطاعت کامل از خدا   2( اطاعت از رسول و امامان معصوم

 3( دوست داشتن خدا و رسول او   4( همه ی موارد

اینسخنازکیست؟  6

»حّقکسیکهبهتوعلممیآموزد،ایناستکهاحترامشرانگهداری.«

 1( امام سجاد )ع(  2( امام خمینی )ره(  3( پیامبر گرامی )ص(  4( امام رضا )ع(

اْرَحْمنیبِالُْقرْآِن«چندحرفناخواناوجوددارد؟ درعبارت»اَللُهمَّ  7

 1( 3   2( 2   3( 1  4( ندارد

پدرعلمفیزیکایرانچهنامدارد؟  8

 1( شهید مصطفی احمدی روشن   2( پروفسور سید محمود حسابی

 3( جابربن حّیان   4( خواجه نصیرالدین طوسی

»اَنَْفقوا«و»اَنِْفقوا«بهترتیببهچهمعناست؟  9

 1( انفاق کردندـ  انفاق کنید   2( انفاق کنیدـ  انفاق کردند

 3( انفاق می کنندـ  انفاق کنید   4( انفاق کردندـ  انفاق می کنند

یکیازنعمتهاییکهخداونددرطبیعتقراردادهتاانسانهاازآناستفادهکنند،چهنامدارد؟  10

 1( مس  2( آهن  3( فلز  4( چوب

فارسی )مهارت های خواندن و نوشتن(

معنایکدامگزینهدرستاست؟  11

 1( کردار: گفتار، مباهات: فخر کردن، مجال: فرصت  2( مرحمت: مهربانی، مالل: غم، هیمه: سرشاخه

گزیر: ناچار، کمند: طناب  4( فیض: رسیدن، رحلت: وفات، ساعی: سعی کننده  3( نخجیر: شکار، نا

شبیه  سازی نمونه  دولتی آزمون 37   



سال تحصیلی: 1396 312313 آزمــون ورودی مــدارس نمونه دولتــی هفتـــم ا یه سازی نمونه دولتی آزمون آ3   312313 آزمــون ورودی مــدارس نمونه دولتــی هفتـــم ا یه سازی نمونه دولتی آزمون آ3   

ازشاعرانبرجستهیانقالباسالمیبود.اودرسال1368موّفقبهکسبجایزهینیمایوشیجموسومبهمرغآمینبلورینشد.  12

 1( نادر ابراهیمی  2( قیصر امین پور  3( حمید سبزواری  4( محمدرضا ترکی
درکدامگزینه)سهحرفمشترکهمخانوادهیکلمات(بهدرستینیامدهاست؟  13

 1( کشف، کاشف، مکشوف )ک، ش، ف(  2( تحصیل، محّصل، حاصل )ح، ص، ل(
 3( احسان، حسن، تحسین )ح، س، ن(  4( اخالق، خالق، ُخلقّیات )ُخ ل ق(

دراینعبارتچندغلطامالییوجوددارد؟  14

»فاطمهبهنمایندهگیازگروهخودبرخواستوگفت:نضرماهمهمیناست.نبایدبحراسیم.اعظایگروه،اجازهخاستندتابگویند،کلماتهم 

وضایفیبردوشدارند.«

 1( 5 تا  2( 6 تا  3( 7 تا  4( 8 تا
درکدامگزینه»منادا«وجوددارد؟  15

 1( یا علی را به این میهمانی دعوت می کنم، یا حسین را.  2( سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
 3( قطره ای در دریا بودم   4( حافظان قرآن، مورد عنایت حق تعالی هستند.

درکدامگزینهتمامکلماتجمعهستند؟  16

 1( الوان،  اسرار، کتب  2( اعضا، حافظ، عامل  3( اعمال، آفات، بهارستان  4( جوارح، فواید، مرغزار
کدامگزینهجمالتبیشتریدارد؟  17

 1( شیخ لبخندی زد و گفت: »همه ی ما جز اندکی نمی دانیم.«  2( معین گفت: »استاد! می خواهید برایتان بخوانم؟«
 3( محّمد گفت: »جز اندکی نمی دانم و حرفی ندارم که بگویم.«  4( محّمد را صدا زد و گفت: »جوان! برخیز و نزدیک تر بیا.«

درکدامگزینه»کنایه«وجوددارد؟  18

 1( او دستش را درون آستین برد.   2( این مار، خال های سیاه و سفید دارد.
 3( آب جام را تمام ریخت.   4( زبانم مو درآورد بس که گفتم مرو!

درکدامیکازگزینهها»ترکیباضافیووصفی«بهترتیبآمدهاست؟  19

 1( شهر تهران، کشیدن دندان   2( شب تاریک، بیم موج
 3( سنگ حّمام، هوای دلپذیر   4( جست وجوی فراوان، بنیاد هستی

کتابهای»مخزنالسرار«و»فتوتنامهسلطانی«بهترتیبآثارچهکسانیاست؟  20

 1( نظامیـ  خواجه نصیر طوسی  2( مولوی ـ نظامی  3( نظامی ـ واعظ کاشفی  4( نظامی ـ غزالی
کدامعالمتنگارشیبرایریشخندبهکارمیرود؟  21

 1( )!(  2( )؟(  3( ):(  4( )،(
گربیتزیر،بیتاولیکقالبشعرباشد،کدامیکازاینگزینههاصحیحاست؟ ا  22

دلمرانذرکردمتابیاید«  »تنمرافرشکردمتابتازد 

 1( قطعه  2( مثنوی  3( دوبیتی  4( رباعی
نوشتهایکهنویسنده،درآنبهتوضیحوبیانویژگیهاوجزئیاتشنیدههاودیدههایخودمیپردازد،چهنامدارد؟  23

 1( شرح حال نویسی  2( خاطره نویسی  3( گزارش نویسی  4( خالصه نویسی
تعدادونوعجمالتدرکدامبیتبهدرستیمشخصشدهاست؟  24

)3 جمله، خبری، امری، امری(یعنــــی دو بشــــنو و یکی بیــــش مگوی دادنــــد دو گــــوش و یک زبانــــت ، زآغاز 1(
)2 جمله، امری، خبری(چشــــم بیــــدار علــــی خفتــــه نیافتفجــــر تــــا ســــینه ی آفاق شــــکافت 2(
کاشــــته ام 3( دعا  بــــذر  می طلبــــمدر خــــاک طلب  را  تــــو  اجابــــت  )2 جمله، عاطفی، خبری(بــــاران 
)3جمله، خبری، امری، پرسشی(چــــه کوبیــــم خیــــره، در کاســــتی؟گشــــاده اســــت بر مــــا، در راســــتی 4(



مجموعــه سؤاالت آزمون هـای همـاهنگ ورودی

مدارس  نمونه دولتــی  و تیــزهوشان

پــاسخ نـامـــۀ تشریحــــی



327 پاسخ نامۀ تشریحـی  

خراسان رضوی ـ کرمان)95( آزمون 2

 1 3   
کرده،  یاد  قیامت  از  یوم  الدین«  »مالك  آیه ی  با  حمد  سوره ی  در  خداوند 
صاحب روز جزا خداوند است. کسانی که نسبت به قیامت شک دارند، قدرت 

خدا را خیلی کم می شمارند.
 2 1   

شهدا به باالترین نیکی ها رسیدند و ما هم با درس گرفتن از آن ها می توانیم 
بهتر و زیباتر زندگی کنیم.

 3 1   
انسان هرگاه به زیارت کسی می رود، خوب است در مورد او شناخت داشته باشد.

 4 4   
در این داستان پیامبر با چوپان ُکشتی گرفت و او را نقش بر زمین کرد.

 5 3   
بگو  مسلمانان  و  مؤمنان  به  که  دادند  دستور  پیامبر  به  خداوند  آیه  این  در 
که نگاه خود را در برابر نامحرمان کنترل کنند هر زن و مردی در ارتباط با 
یک دیگر باید مواظب نگاه های خود باشند مگر که محرم همدیگر باشند. )این 

مبحث از کتاب درسی سال 1395 حذف شده است.(
 6 2   

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: تُؤِمنوَن   ایمان می آورید
گزینه ی 3: تَعِقلوَن   اندیشه می کنید

گزینه ی 4: یُقیموَن  برپا می دارند
 7 4   

در آیه ی 5 سوره ی صف نام حضرت موسی )ع(، نام پیامبر و حضرت عیسی 
)ع( آمده است.

 8 3   
در آیه ی 5 سوره ی الرحمن آمده است که خورشید و ماه با حسابی منظم 

در گردش اند.
 9 2   

آیه ی ذکر شده در صورت سؤال درباره ی عبادت خداوند در اوقات شب و روز 
است. )و پروردگارت را قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب کردن آن تسبیح 
ارتباط هستند به جز گزینه ی )2( که به  با این مفهوم در  بگو( همه ی آیات 

اهمیت برپا داشتن نماز و نیز انفاق کردن اشاره می کند.
بررسی گزینه ها:

گزینه ی1: همانا نماز تکلیفی معین و دارای وقت است که به مؤمنان واجب 
شده است.

دادیم،  روزی  آن ها  به  آنچه  از  و  برپا می دارند  را  نماز  که  کسانی  گزینه ی2: 
انفاق می کنند.

گزینه ی3: و در ساعات شب و در اول و آخر روز تسبیح گوی.
گزینه ی4: و او را در صبحگاه و شبانگاه )غروب( تسبیح می گویند.

 10 4   
سوره ی زمر، آیه ی 62: خدا خالق همه چیز است که ارتباطی به آداب تالوت 

قرآن ندارد و ویژگی پروردگار را بیان کرده است.
ک زدن، پاکیزه بودن جزء آداب تالوت قرآن است. سکوت کردن، مسوا

 11 3   
)با  به معنی درست است. »خاستن«  پاداش و »صواب«  به معنای  »ثواب« 

الف( به معنی بلند شدن و »خواستن« به معنی اراده کردن است.
 12 2   

اَنَجب به معنای ارجمندتر، شریف تر و نجیب تر است.
 13 4   

ابوالقاسم حالت آثار فراوانی در زمینه های طنز، شعر، ادبیات و ترجمه دارد. 
دیوان حالت از جمله آثار اوست.

 14 3   
آداب حکایت گویان چند است که »نظم در قصه خوانی چون نمک است در 
گر بسیار گردد، شور شود. پس اعتدال،  گر کم باشد، طعام بی مزه بود و ا دیگ؛ ا

نگاه باید داشت.« چهارمین آداب آن است.
 15 2   

چه کوبیم خیره دِر کاستی گشاده است بر ما دِر راستی 
ک رای دو بیت آخر شعر: مکن دوستی با دروغ آزمای / همان نیز با مرد ناپا

)شاهنامه ی فردوسی(
 16 3   

مبالغه، اغراق و ُغلو هر سه به معنای بزرگ نمایی است. در گزینه ی )4( )در 
ریخته شدن خون( هم آرایه ی مبالغه دیده می شود.

 17 2   
در گزینه های )1( و )3( ضمیر »او« و »ما« نقش نهاد و در گزینه ی )4( ضمیر 

»او« نقش فاعل را دارد.
 18 1   

مضاف و مضاف الیه +اسم ساخته شده اند= گزینه های )2( و )3( و )4( از ترکیب اسم
 19 2   

در پایان جمالت پرسشی، شک و تردید و ریشخند از عالمت »؟« استفاده می شود.
 20 2   

صورت سؤال: گفتار تو مانند کردارت نیست: به یکسانی گفتار و کردار تأکید 
دارد.

در  اما  باشد،  هم  مانند  کردارت  و  گفتار  که  می گوید  شاعر   )2( گزینه ی  در 
گزینه ی )4( شاعر به آموختن علم و عمل نکردن به آن، اشاره دارد.

 21 4   
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: آفرین
گزینه ی 2: افسوس

گزینه ی 3: آوخ
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 22 3   
عمل هم خانواده با )عامل، تعامل، عمله( و تعلیم، عاّلمه و معّلم از سه حرف 

اصلی )ع ل م( تشکیل شده اند.
 23 3   

در قالب دوبیتی و رباعی مصراع های 1 و 2 و 4 هم قافیه اند.
 24 4  

در شعر، »سپیدار« به دلیل بی فاید گی و بی حاصلی گرفتار آتش شده است.
 25 3   

بررسی سایر گزینه ها:

اطالعاتی  دربردارنده ی  و  درباره ی خود  نوشتن  1: شرح حال نویسی  گزینه ی 
وقایع  و ویژگی های خلقی و جسمی،  زندگی  تولد، محل  مثل زمان و محل 

مهم و ... است.
گزینه ی 2: خاطره نویسی یادداشت رویدادهای روزانه است.

گزینه ی 4: در خالصه نویسی مطالب عمده و اصلی متن نوشته و از جزئیات 
چشم پوشی می شود.

 26 3   
شکست و پیروزی متضاد هستند.

 27 2  
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: رسوالن: رسول 
گزینه ی 3: لطایف: لطیفه

گزینه ی 4: فواید: فایده
 28 1   

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی 2: دو جمله: خبری، خبری
گزینه ی 3: دو جمله: خبری، خبری

گزینه ی 4: دو جمله: خبری، پرسشی
 29 2   

گزینه های )1(، )3( و )4( صفت مشتق و گزینه ی )2( صفت ساده است.
 30 2   

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: شهدا خورشیدند: وجه شبه و ادات تشبیه ندارد.
                         مشبه       مشبه به

گزینه ی 3: شهید داستانی است پر از حادثه و زیبایی: ادات تشبیه ندارد.
                          مشبه     مشبه به                                وجه شبه

گزینه ی 4: چون چراغی است که در خانه ی ما می سوزد: مشبه ندارد.
وجه شبه                           ادات     مشبه به                  

 31 1   
گندم و جو گیاهی یک ساله است و به دو شکل پاییزه و بهاره کشت می شود 
در  مؤثر  طبیعی  عوامل  به  بسته  می دهند.  محصول  سال  یک  تا  حداکثر  و 

کشاورزی در هر منطقه، یک بار یا دوبار برداشت محصول ممکن است.

 32 4   
لباس ها  و  است  کرده  تغییراتی  مردم  پوشاک  تاریخی،  دوره های مختلف  در 
انواع گوناگونی دارد. 1( نوع لباس در گروه اجتماعی مانند هالل احمر، 2( نوع 
لباس در گروه شغلی مانند کارمندان آتش نشانی، 3( نوع لباس در آب و هوا 
مانند پوشیدن لباس های تیره در زمستان و روشن در تابستان، 4( لباس های 
محلی مانند لباس های اقوام بلوچ، لر، گیلک، کرد و فارس، 5( نوع لباس در 
گذشته مانند شاهزادگان، روحانیون و ... اما به هر حال در تمامی این انواع 
»زیبایی« تنها عامل مؤثر در طراحی نبوده است و عوامل دیگری نیز در کنار 

آن در طراحی نقش آفرین بوده و هستند.
 33 3   

برخی کشورها به دلیل شروع بهار و برخی به دلیل باقی ماندن میراث فرهنگی 
ایران در بخش های جدا شده ی ایران، نوروز را جشن می گیرند.

 34 4   
آزادسازی شهر مهران در سال 1365 صورت گرفته است. محاصره ی آبادان 
که  پذیرفت  1361صورت  سال  در  بیت المقدس  عملیات  و   1359 سال  در 

آزادسازی خرمشهرنیز به واسطه ی همین عملیات بود.
 35 2   

برقراری امنیت و آمادگی دفاعی نخستین و مهم ترین نیاز هر کشور است، چرا 
که در سایه ی امنیت و حفظ منافع ارضی است که می توان به منافع ثانویه 

همچون تجارت و بازرگانی فکر کرد.
 36 2   

دریای خزر بزرگ ترین منبع ماهیان خاویاری در جهان است. خلیج فارس و 
دریای عمان از بزرگ ترین زیستگاه های موجودات دریایی هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: رود سرباز به دریای عمان و رود شور به خلیج فارس می ریزد.
گزینه ی 3: بیشترین جزیره ها در خلیج فارس قرار دارد.

گزینه ی 4: شوری آب خلیج فارس از دریای عمان بیشتر است. عمق دریای 
عمان از خلیج فارس بیشتر است.

 37 2   
کتور مزرعه ی خود را شخم زده، حاال با استفاده از مواد  تقی با استفاده از ترا
مناسب می تواند بهترین محصول را از آن برداشت کند. )مواد  بذر - 

کود - سم است.(
 38 1   

در آن زمان اروپاییان به این فکر افتادند که سرزمین های جدیدی را کشف 
کنند و در این امر پرتغالی ها و اسپانیایی ها پیشگام بودند.

 39 4   
دیر خوابیدن و کمبود خواب بر سالمت جسم و روان ما تأثیرات بدی به جای می گذارد.

 40 3   
در زمان حکومت صفویه، زیبایی بناهای ساخته شده در اصفهان معلول پایتختی 
آن بود: »اما اوج شکوفایی شهر اصفهان به دوره ی صفویه مربوط است. در این 
دوره به دلیل حمایت شاهان صفوی تعداد زیادی از صنعتگران، معماران و ... به 
اصفهان آمدند و چنان آثار باشکوه و زیبایی به وجود آوردند که این شهر به نصف 

جهان معروف شد.« )درس 11 کتاب مطالعات اجتماعی ششم(
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 41 3   
همه ی گزینه ها درست بیان شده اند و هر یک مفهومی دارند، اما با توجه به 
سؤال که فرضیه ی مناسب تر را خواسته و هم چنین کلمه ی »میزان« را آورده 

است، گزینه ی )3( که فشردگی را بیان کرده صحیح است.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی1: مفهوم  نوع گاز و قدرت جذب 
گزینه ی2: مفهوم  فاصله ی مولکول ها و قدرت جذب

گزینه ی4: مفهوم  ضخامت بادکنک و قدرت جذب
 42 3   

می دانیم هر ماده ای چگالی بیشتری داشته باشد ته نشین می شود و در این 
استوانه هم مواد براساس چگالی از پایین به باال قرار گرفته اند. طبق رابطه ی

چگالی با جرم جسم رابطه ی مستقیم دارد یعنی: (Â²I«a ³o]
´\e= )

1( هر چه چگالی بیشتر باشد  جرم بیشتر بوده )ماده هایی که در پایین 
قرار گرفته اند چگالی زیاد و در نتیجه جرم بیشتر دارند.(

2( هر چه چگالی کمتر باشد  جرم کمتر بوده )ماده هایی که در باال قرار 
گرفته اند چگالی کمتر و در نتیجه جرم کمتری دارند.(

البته می دانید که این نتیجه گیری ها برای حجم برابر از مواد است.
گزینه های )1( و )2( و )4( مفهوم چگالی را نادرست بیان کرده اند.

 43 1   
بازیافت  برای  و  وات ساعت  کیلو   1400 از درخت  کاغذ  تن  یک  تولید  برای 
یک تن کاغذ از کاغذهای بازیافتی 840 کیلو وات ساعت برق مصرف می شود. 

140بنابراین: 0 10 0 0
70 0 0 50 0 0? ?⇒ = کاغذ )کیلوگرم(  

840 10 0 0
50 0 0 420 0? ?⇒ = کیلو وات ساعت  

7000 4200 2800− = 2800 کیلو وات ساعت صرفه جویی کرده است. 
 44 3   

هر چه شهرستانی به کانون زلزله نزدیک باشد خسارت بیشتری می بیند و هر 
چه از کانون زلزله دورتر باشد خسارت کمتری می بیند. بنابراین فاصله ی شهر 
)الف( از کانون زمین لرزه کمتر از شهر )ب( است. یعنی شهر )الف( به کانون 

زلزله نزدیک تر است.
بررسی سایر گزینه ها:

را  خسارت  )الف(  شهر  مهندسی ساز  و  زلزله  ضد  ساختمان های  گزینه ی1: 
کاهش می دهد در حالی که عکس این قضیه را داریم.

گزینه ی2: مقدار انرژی آزاد شده در زلزله یکسان است.
گزینه ی4: ساعت وقوع زلزله برای نواحی اطراف یکسان است.

 45 4   
آن  سطح  به  زمین  مرکز  از  خود  مسیر  طی  در  لرزه ای  امواج  می دانیم 
از  عبارت اند  آن  جامد  غیر  الیه های  که  می پیمایند.  را   ( )oT¶¼±Ã¨ 640 0
مجموع  در  که   ) oT¶¼±Ã¨220 0 )هسته ی خارجی و   ) oT¶¼±Ã¨250 )خمیر کره
2450 الیه غیر جامد است. پس می توان مسافتی که امواج لرزه ای از الیه های 
6400 2450 3950− = جامد عبور می کنند را محاسبه کرد.   

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه ی1: خمیرکره قسمتی از گوشته ی باالیی زمین است.

زمین  ÁoT¶¼±Ã¨ 290 0 تا ÁoT¶¼±Ã¨ 350 عمق از  زیرین  گوشته ی  گزینه ی2: 
قرار دارد.

گزینه ی3: هسته ی داخلی جامد است بنابراین پس از عبور امواج لرزه ای از 
این بخش، سرعت آن افزایش می یابد.

 46 2   
با توجه به متن صفحه ی 38 کتاب درسی علوم ششم، گزینه ی )2( صحیح است.

 47 3   
انرژی  آزاد شدن  باعث  کم در طول سال  با شدت  رخ دادن زمین لرزه هایی 

درونی زمین شده و از وقوع زمین لرزه های بزرگ جلوگیری می کند.
 48 2   

( با کمترین نیروی گروه  ·¼U¼Ãº60 اگر بیشترین نیروی گروه اول یعنی پارسا )
( جابه جا شود بیشترین نیروی خالص اتفاق می افتد. ·¼U¼Ãº 20 دوم یعنی پوریا )
Ï»H ½»o¬  IÄn¼Q  IµÃº ¸Ã¶H
³»j ½»o¬

⇒ + + =
⇒
( N) ( N) ( )
(
20 20 40 80
40

N N
N)) ( N) ( )IÄnA IwnIQ x»ow+ + = }60 30 130N N  

⇒ − =130 80 50N N N ؟ 49     
همه ی گزینه ها در مورد شکل نادرست هستند.

بررسی گزینه ها:

گزینه ی1: اگر جسم توپر باشد جرم آن بیشتر و نیروی اصطکاک هم بیشتر و 
گر جسم توخالی باشد جرم آن کمتر و اصطکاک هم کمتر می شود. ا

گزینه ی2: نیروی الزم برای غلبه بر اصطکاک در حالت سکون بیشتر از نیروی 
الزم برای غلبه بر اصطکاک در حالت حرکت می باشد.

گر جسم را روی وجه های مختلف آن بکشیم، مقدار نیروی وارد  گزینه ی3: ا
شده از طرف جسم به سطح تغییر می کند.

به شکل  توجه  با  بکشیم،  یا چپ  به طرف راست  را  گزینه ی4: وقتی جسم 
جسم، نیروی مقاومت هوا در دو حالت یکسان نیست.

 50 4   
افزایش دما باعث کاهش چگالی هوا و در نتیجه کاهش نیروی باالبری هواپیما می شود.

 51 1   
گزینه ی )1( صحیح نمی باشد چون مقدار کل انرژی در طول مسیر ثابت است 

و فقط به یکدیگر تبدیل می شوند. سایر گزینه ها صحیح اند.
 52 3   

بررسی گزینه ها:
گزینه ی1: نادرست، 200 گرم شکالت 800 کیلوکالری انرژی تولید می کند.

1 4
20 0

20 0 4
1 80 0³o¬ Áo²I¨ ¼±Ã¨

³o¬ Áo²I¨ ¼±Ã¨? ?⇒ = × =  
پیاده روی آرام در یک ساعتگزینه ی2: نادرست = 650 کیلوژول

دویدن در یک ساعت = 2800 کیلوژول انرژی الزم است







 

= 15 دقیقه = 1
4 حال برای 3 ساعت پیاده روی آرام و یک ربع دویدن )ساعت

3 650 1950× = کیلوژول
1
4 2800 700× = کیلوژول








یک ربع( داریم:  

برای این که هر دو کار را انجام دهد 2650 کیلوژول انرژی الزم دارد نه 2650 ژول.
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 21 3   

فعل امر = بساز
 22 3   

آفت.  آفات:  مثال،  امثال:  از: حوادث: حادثه،  عبارتند  به ترتیب  کلمات  مفرد 
بررسی سایر گزینه ها: 

 :4 گزینه ی  است،  مفرد  پهلوان   :2 گزینه ی  است.  مفرد  زمستان   :1 گزینه ی 
گلستان مفرد است.

 23 1   
سپیدار از جور تبر زار بنالید. اولین اسم در جمله نهاد است.

 24 4   

»ای« از حروف ندا است.

 25 2   

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: از کتاب فتوت نامه ی سلطانی  مالحسین واعظ کاشفی،

گزینه ی 3: از گلستان سعدی، 

گزینه ی 4: از کتاب لطائف المواقف ماّل ادهم خلخالی
 26 3   

هر کس چیزی بیشتر از دیگری داشته باشد، تالش و زحمت بیشتری نیاز دارد.
 27 2   

در قافیه واژه ها باید هم آهنگ و در حروف پایانی یکسان باشند.
 28 3   

برای شک کردن و ریشخند و استهزاء و پرسش، عالمت سؤال به کار می رود.
 29 1   

پروین اعتصامی، شهریار و ملک الشعرای بهار از استادان فن مناظره در ادبیات 
معاصر هستند.

 30 3   
مشقت: به معنی ریشه ی شوق )ش و ق( می باشد. سختی و رنج از ریشه ی 

)ش ق ق( و جمع آن مشقات و ُمشاق است.
 31 1   

پاالیشگاه گازی خانگیران در قسمت شمال شرقی استان خراسان رضوی قرار دارد.

 32 4   
هر یک از مناره های مسجد امام بیش از 40 متر ارتفاع دارد. داخل این مناره ها 
اذان  تا  می رفتند  باال  آن  از  که  دارد  وجود  مارپیچ  پلکان های  گلدسته ها  یا 

بگویند یا خبر رسانی کنند.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: مسجد امام، چهار ایوان در چهار جهت جغرافیایی دارد.
گزینه ی 2: ساختن مسجد شیخ لطف اهلل حدود 18 سال طول کشید.

گزینه ی 3: برخی کتیبه های مسجد امام به قلم استاد علیرضا عباسی خطّاط 
مشهور نوشته شده است.

 33 2   

بین  از  داد.  تغییر  را  آن ها  زندگی  شکل  اروپاییان  ثروت  افزایش  و  تجارت 
اروپاییان قرار گرفت، جغرافیا و  علومی که در آن دوره بسیار مورد عالقه ی 
ستاره شناسی )نجوم( بود. این دو علم به شناخت سرزمین ها و راه های دریایی 

و تجارت کمک کرد.
 34 3   

انرژی های نو یا قابل تجدید )انرژی خورشیدی، باد، آب و ...( فقط 6  درصد 
انرژی کشور ما را تأمین می کنند.

 35 4   

از  عمان  دریای  ساحل  و  هرمز  تنگه ی  تا  اروند رود  از  خلیج فارس  ساحل 
بندرعباس تا بندر گواتر ادامه دارد.

 36 3   

31 شهریور 1359: آغاز حملۀ نظامی عراق به ایران و سوم خرداد ماه 1361: 
آزاد سازی خرمشهر از چنگال دشمن

 37 1   

صادرات و واردات نفت و گاز بزرگترین تجارت در جهان امروزی است.
 38 3   

یکی از روش های نو در کشاورزی، ایجاد گلخانه یا محیط مصنوعی برای کشت 
گیاهان است. کشت گلخانه ای در مقایسه با سایر کشت ها از نظر صرفه جویی 

در مصرف آب بسیار بهتر است.
 39 1   

با توجه به نقشه ی صفحه ی 99 کتاب می توانیم متوجه شویم که رود ارس در 
مرز کشورهای ایران، ارمنستان و آذربایجان قرار دارد.

 40 1   

بندرانزلی برای زمستان مناسب نیست، چون آب و هوا آن در زمستان سرد 
است. همه ساله عده ی زیادی از مردم کشور ما برای تفریح و گذراندن تعطیالت 

تابستان به سواحل شمالی ایران سفر می کنند.
 41 3   

این را همیشه به خاطر بسپارید که محلول ید می تواند وجود نشاسته را در 
یک ماده اثبات کند.

 42 2   

اگر بخواهیم ارتفاع ثابت باشد باید نیروهایی که در راستای عمودی قرار دارند 
برابر و دقیقاً یکسان باشد تا یک دیگر را خنثی کنند.
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 43 1   

انتشار گازهای سمی با آسیب رساندن سریع به دستگاه تنفس زودتر جاندار 
را از بین می برد.

 44 3   
بررسی گزینه ها:

گزینه ی 1: پالستیک  تهیه ی کاغذهای ضد آب یا گالسه
گزینه ی 2: کلر  بی رنگ و سفید کردن خمیر کاغذ

گزینه ی 3: گچ  برای مات کردن کاغذ و ایجاد یکنواختی روی سطح کاغذ 
و افزایش جذب جوهر کاغذ

گزینه ی 4: نشاسته  برای افزایش استحکام و مقاومت
 45 3   

تمام زنجیره هایی که ممکن است وجود داشته باشد.
گربه کبوتر  گندم 1  
گربه  موش  گندم 2  
عقاب  مار  موش  گندم 3  
روباه  مرغ  گندم 4  
انسان  مرغ  گندم 5  

 46 2   
آب لیمو و جوهر نمک و سرکه جزء مواد اسیدی هستند و کاغذ پی اچ به رنگ 

قرمز درمی آیند.
چای، محلول ید و آمونیوم دی کرومات جزء مواد قلیایی هستند و کاغذ پی اچ 

به رنگ آبی درمی آید.
 47 2   

سرب فلزی سّمی است که حتی می تواند سرطان زا هم باشد.
 48 3   

بعد از برخورد اتومبیل ها، معموالً شکل آن ها تغییر می کند.
 49 1   

خواهد  اجسام  بر  بیشتری  اثر  شود  نزدیک تر  زمین  به سطح  هر چه جسم 
گذاشت، زیرا انرژی پتانسیل آن به انرژی جنبشی تبدیل می شود پس جواب 

کم ترین ارتفاع خواهد بود.
 50 1   

آفتابگردان )دانه ی روغنی( ـ نارگیل )میوه ی روغنی(
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی 2: زیتون )روغن دار( ـ سیب زمینی )نشاسته دار(
گزینه ی 3: بادام )روغن دار( ـ نیشکر )قنددار(

گزینه ی 4: سویا )پروتئین دار( ـ موز )نشاسته دار(
 51 3   

بیان دیگر سؤال: در کدام گزینه رابطه ی بین دو جاندار همیاری است؟
بررسی سایر گزینه ها:

کرکس  و  گزینه ی 2: شیر   / )رابطه ی صیادی(  عقاب  و  1: خرگوش  گزینه ی 
)رابطه ی همسفرگی( / گزینه ی 4: اسب و پشه )رابطه ی انگلی(

)3(                     )2(         )1(

 52 1   

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ی 2: سنگ کره در عمق 100 کیلومتری زمین قرار دارد.
گزینه ی 3: ضخامت خمیر کره 250 کیلومتر می باشد.

گزینه ی 4: هسته ی داخلی حالت جامد و هسته ی خارجی حالت مایع دارد.
 53 4   

حجم  و  مصرف  کسید  کربن دی ا زیادی  حجم  فتوسنتز  برای  درختان  چون 
زیادی اکسیژن تولید می کند.

 54 4   
افزایش بزرگ نمایی یعنی مساحت کم تری را با ابعاد بزرگ تری ببینیم.

 55 3   

آب اکسیژنه نمی تواند سنگ مرمر را در خود حل کند، زیرا سنگ مرمر از استحکام 
باالیی برخوردار است.

 56 3   

گزینه های )1( و )2( و )4( را بعد از وقوع زلزله باید انجام داد ولی گزینه ی )3( 
قبل از وقوع زلزله باید انجام شود.

 57 3   

می دانیم که امواج لرزه ای از الیه های جامد سریع تر از الیه های مایع و خمیری 
عبور می کنند.

گوشته ی زیرین و هسته ی داخلی که حالت جامد دارند و امواج لرزه ای در 
این الیه ها به سریع ترین مقدار خود می رسد اما در الیه ی خمیر کره که حالت 
خمیری و نیمه جامد دارد سریع تر از الیه ی هسته ی خارجی که حالت مایع 
دارد عبور می کند. یعنی در الیه ی هسته ی خارجی سرعت امواج لرزه ای به 

کم ترین مقدار خود می رسد.
 58 4   

ویروس آنفلوانزا در سلول های شش قرار دارد. گزینه های )1( و )2( و )3( از 
ویژگی های بیماری آنفلوانزا است.

 59 1   

در گزینه های )2( و )3( و )4( موضوعاتی مطرح شده که برای حفظ محیط 
زیست جانداران ضروری هستند.

 60 3   

علت گردش سیارات در مدارهایی منظم به دور خورشید نیروی گرانشی است 
که در بین سیارات و خورشید وجود دارد.

 61 2   

32 مثلث کوچک داریم که 4تای آن ها رنگی است. پس کسر مربوط به قسمت 

4 است.
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