
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  
 

 نام و نام خانوادگی :                                 شماره داوطلب :
 دقیقه 105نام آموزشگاه :                        مدت زمان پاسخگویی :

 صبح 9ساعت  27/11/1399دوشنبه  –مرحله اول 
 

 تعداد سوال عنوان درس 

 10 پیام های آسمان

 15 زبان و ادبیات فارسی

 10  عربی

 15 ریاضی

 15 علوم تجربی 

 10 زبان خارجی 

 15  مطالعات اجتماعی

 سال تحصیلی   

 1400-1399 

فتمه هـپای  

ریـپایـش عملـکرد یـادگی  
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 آسمان  هایپیام 

« عسی أن تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسی أن تحبوا شیئا و هو شر لکم و اهلل یعلم و أنتم التعلمون» گزینه با مفهوم آیه  کدام -1

 ؟نداردهماهنگی الزم را 
 مالک اصلی وضع قوانین و تکالیف الهی آگاهی خداوند از نیازهای انسان است.(1

 آگاهی انسان و عالقه او به ارتباط با خداوند است. مالک وجوب تکالیف الهی(2

 تکالیف دینی بر ما واجب شده تا توان مقابله با شیطان را پیدا کنیم.(3

 انسان به تمام نیازها و توانایی هایش آگاه نیست و خداوند است که بر همه ابعاد وجودی انسان آگاهی دارد.(4

 ؟نیستکدام گزینه صحیح  -2

 ( برترین بانوی جهان در بین زنان گذشته، حال و آینده است.سحضرت زهرا) (1

 خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه)س( خشنود و با خشم او خشمگین می شود.(2

 یافت.حضرت زهرا )س( برای دفاع از حق و آموزش معارف دین به زنان در اجتماع حضور می(3

 و عدم حضور در اجتماع ، می دانست. حضرت فاطمه )س( سعادت زنان را در دوری از نامحرمان (4

در وصف چه کسی و در مورد کدام واقعه تاریخی « و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اهلل و اهلل رئوف بالعباد» آیه شریفه  -3

 نازل شده و هدف ایشان از این کار ، چه بوده است؟

 )ع(،  جنگ اُحد ، حفظ جان رسول خدا )ص(حضرت علی  (2  رسول خدا )ص(،  لیله المبیت ، رضایت الهی(1

 رسول خدا )ص( ، جنگ خیبر ، حفظ جان پیامبر )ص(  (4  حضرت علی )ع(، لیله المبیت، رضایت الهی (3

 بهترین شکر عملی نعمت وجود پیامبر اسالم )ص( کدام است؟ -4

 مطالعه تاریخ اسالم (2   الگو قرار دادن ایشان در زندگی (1

 خواندن احادیث و سخنان ایشان و توجه به آن ها (4  رت ایشان و رفتن به کربال و مکه رفتن به زیا (3

 است؟« لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوه حسنة لمن کان یرجو اهلل والیوم اآلخر» ترین مفهوم از آیه کدام گزینه دقیق -5

 رسول خدا )ص( تنها برای مسلمانان الگوی رفتاری کامل است. (1

 قرار دادن پیامبر اکرم)ص( باعث امیدواری به خداوند و روز قیامت می گردداسوه (2

 ها است.های اخالقی پیامبران گذشته و الگوی عملی برای انسانپیامبر اکرم )ص( دارای همه ویژگی (3

 بهترین سبک زندگی، الگو قرار دادن انسان های صالحی همچون پیامبر اسالم)ص( است.(4
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 ؟ستامنظور از آیه چه کسی  «یهآ»با توجه به  -6
 «وإِن َّکَّ لعلی خُلقُ عَّظیم»     

  )ع(حضرت امام حسین (4         )س( حضرت فاطمه زهرا(3   )ع(رت علی (حض2   )ص(حضرت محمد (1

 با توجه به مفهوم آیات و احادیث کدام گزینه صحیح نیست؟ -7

 قیامت آنها ذخیره می شود یا بخشی از گناهان آنان را می آمرزد.دعای بندگان یا در همین دنیا اجابت می شود یا برای (1

 شود.إن تنصروا اهلل ینصرکم و یثبت أقدامکم؛ انجام واجبات و ترک محرمات موجب ثبات و پایداری دین الهی می (2

 ارد از آنها محافظت فاهلل خیر حافظا و هو أرحم الراحمین؛ خداوند که مهربان ترین است، چون بندگانش را بسیار دوست د(3

 می نماید.

 إیاک نعبد و إیاک نستعین؛ ما در زندگی برای حل مشکالت نیازمند به کمک دیگران هستیم.  (4

 در کدام بیت آمده است؟ )ع(در سخن امام صادق « شکر واقعی»مفهوم   -8 

 ی (شکر درگاهت خدایا زانکه جانم داده ای        نعمت افزون که بی حد آنم داده ا1

 به غیبت  نگرداندش حق شناس       زبان آمد از بهر شکر و سپاس     (2

 منم که دیده به دیدار دوست کردم باز     چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز (3

 چه توان گفت شکر خداوندی را       بندگان شکر خدا گویند ولیک     (4

 ای استجابت دعا اشاره دارد؟در کدام عبارت قرآنی به یکی از بهترین حالت ه -9

  و هو معکم اینما کنتم(2   و قال ربکم ادعونی استجب لکم(1

 ءربنا و تقبل دعا (4  رب اجعلنی مقیم الصاله و من ذریتی(3

 با توجه به سخن حکیمانه زیر ،کدام گزینه صحیح تر است ؟ -10

 ("زن لبخند ب")اگر با پولت صدقه نمی دهی با لب و دندانت صدقه بده و 

 صدقه هفتاد نوع بال را دفع می کند(1

 صدقه دادن موجب رهایی از مرگ بد می شود  (2

 صدقه به پولی که به نیازمند داده می شود ،گفته می شود (3

 هر نوع کمک به دیگران برای رضای خدا ،صدقه است (4
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                     ادبیات 

 د معنایی یکسانی دارد؟شده، کاربردر کدام گزینه واژگان مشخ ص -11

 ها آرزوی من این استخود برسید// بچ ه کام( کاش روزی به 1  

 نهنگ// هرگز نکند دُر  گرانمایه به چنگ کامغو اص گر اندیشه کند        

 .«بکشای تن، رنج از بهرِ خدای »( گفتم: 2  

 نکشیدی مکن ز غص ه شکایت که در طریق ادب// به راحتی نرسید آنکه زحمت       

 باشد هر قدم// چون تو با مایی نباشد هیچ غم دام( گر هزاران 3  

 و دَّد کیستند؟ دامآدم و که پس آسمان و زمین چیستند؟// بنی       

 .ببالد( این مل ت باید به وجود این همه جوان و این همه استعداد 4  

 که تَّر است گیابُنی )نهال( که کژ است// بس نپر د کبوتری نبالدبس        

 تر است؟کدام گزینه به مفهوم عبارت زیر از سعدی نزدیک -12
 «جان پدر! تو نیز اگر بخفتی، به از آن که در پوستین خلق افتی.»  

 ( مکن پیش دیوار غیبت بسی// بوَّد کز پسش گوش دارد کسی1  

 در غیبت و در حضور یِکرویَّم// در اندُه و در سرور یکسانم ( 2  

 مند آیدم// نه نیز از تو غیبت پسند آیدمیداد از او بهرهنه ب( 3  

 دمبهرسد دم( تو قائم به خود نیستی یک قدم// ز غیبت مدد می4  

 است؟نوشته شده نادرستمفهوم کل ی کدام گزینه  -13
 ام ده    )طلب هدایت(با نور خود آشنایی           ام ده( از ظلمت خود رهایی1  

 )طلب علم و آگاهی( مت صل گردان به دریاهای خویش   ش که بخشیدی ز پیش( قطرۀ دان2  

 )برتری ایران( نیست گوینده زین قیاس، خجل      ( همه عالم تن است و ایران، دل3  

 های زندگی(ها و سختی)لذ تم، کودکان پرها شکستند ز بال      ها بسیار بستند( مرا در دام4  

 ت با بقیه متفاوت است؟کل ی کدام بی مفهوم -14

 ( دلِ هر ذر ه را که بشکافی// آفتابیش در میان بینی1  

 غفلت نخوری( ابر و باد و مَّه و خورشید و فلک درکارند// تا تو نانی به کف آری و به2  

 ( برگ درختان سبز در نظر هوشیار// هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار3  

 نم// به صحرا بنگرم صحرا تو بینم( به دریا بنگرم، دریا تو بی4  

 های زیر با دیگر ابیات، ارتباط معنایی کمتری دارد؟کدام یک از گزینه -15
 گذردمیخوشی( می گذرد/ دریاب دمی که با طرب )( این قافلة عمر عجب 1
 ( بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین/ کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس2

 ان گذران/ بنشین و دمی به شادمانی گذران( برخیز و مخور غم جه3

 ( امروز تو را دسترس فردا نیست/ و اندیشة فردات به جز سودا نیست4
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 ؟نداردوجود « شخصیت بخشی»های زیر آرایة در کدام یک از گزینه -16
 ( سیر یک روز طعنه زد به پیاز/ که تو مِسکین، چقدر بدبویی1
 هم در کالس غوغا شد( زنگ تفریح را که زنجره زد/ باز 2

 زند لبخند/ هست وقت شکفتنت امروززندگی بر تو می( 3

 ( هر چه سرما و هر چه دل سردی/ پر زد آهسته از نظر گم شد4

 ؟استنرفتهدر کدام گزینه آرایة تشبیه به کار  -17

 های معرفت از درون من سر باز خواهندکرد.اکنون چشمهکردم هم( احساس می1

 ام احساس کردم.ه و اعجاز زیبایی خلقت بودم که ناگهان نوازش لطیف و خنکی را در الی انگشتان پاهای برهنه( غرقة شکو2  

 کردم.( یقین دارم که در کالس شگفت آفرینش و زیبایی طبیعت، عظمت و جالل و جاذبة خالق را با همة وجودم لمس می3  

 کردند.بودند و دعا میهای خویش را به آسمان برافراشته( درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدم که شاخة دست4  

 است؟ نادرستهای زیر، کدام گزینه با توج ه به بیت -18

 که تو مسکین، چقدر بدبویی سیر یک روز طعنه زد به پیاز»

 جوییزان ره از خلق، عیب می  خبریگفت از عیب خویش بی

 «نشود باعثِ نکورویی روییِ دگرانگفتن از زشت

 وجود دارد.« فعل اسنادی»( در هر بیت، یک 1

 است، هم جملة پرسشی.کار رفته( در بیت او ل، هم جملة خبری به2

 است.( بیت سوم، فقط از یک جمله تشکیل شده3  

 است.« متم م»در بیت دوم « خلق»است؛ « نهاد»در بیت او ل « سیر( »4  

 ؟نیستنشانة مفعول « را»در کدام گزینه  -19
 های آسمانی/ مرا آموخت علم زندگانی ( هجوم فتنه1            

 ( مرا در دام ها بسیار بستند/ ز بالم کودکان پرها شکستند2            

 ( دانه آرام بر زمین غلتید/ رفت و انشای کوچکش را خواند3            

 و درخشنده چو هامون شد( ز بس کندم ز موی سر که این ها را کنم از بَّر/ سرم تاس 4            

 است؟ذکر شده نادرستشده، در کدام گزینه، معنای بخش مشخ ص -20

   کن اساس هستیهست( ای 1  

 )آفرینندۀ جهان(  کوته ز درت درازدستی        

   ( بر نامده و گذشته، بنیاد مکن2  

 )تلف نکن( بر باد مکنحالی خوش باش و عمر        

   مسکین نیاز ( همه طاعت آرند و3  

 )خداوند بخشنده(  نوازمسکینبیا تا به درگاه       

  ، کرد از عجز فریادفتاد از پای( 4  

 )ترسید(  ز شاخی مادرش آواز در داد      
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 بینید؟الخطی میدر عبارت زیر چند نادرستی امالیی یا رسم -21

های رویارویی با مشکالت خم به ابرو شناسند و در میدان ح کار خود را میسرزمین ما خواستگاه اندیشمندان و دانایان است؛ آنان که سَّال»

ها، چون کوه استوار و پابرجا امان دشواریاند. در حجوم بیمیهنان خویشدهند. اینان مایع افتخار همآورند و از خود سستی نشان نمینمی

 «افتد.گذارند پرچم ایران سرفراز بر زمین بیایستند و نمیمی

  ( چهار2      ( سه1 

 ( شش4      ( پنج3 

 ؟استنیامدهآرایة تشبیه « وجه شبه»در کدام گزینه  -22

 ( من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج// تو را آسودگی باید مرا رنج1  

 برگ از این بیش نتوان نشست( چو شاخ برهنه برآریم دست// که بی2  

 شدلبخند باز خواهم تنگم// مثل( غنچه هم گفت: گرچه دل3  

 نوا( صدهزاران دام و دانه است ای خدا// ما چو مرغان حریصی بی4  

 است؟ذکر شده نادرستبا توج ه به بیت زیر، نقش دستوری کدام واژه  -23
 «ها برید، یار به گلشن رسیدمژده به گل  منتظران بهار، فصل شکفتن رسید»

   ل( مژده: مفعو2   ( منتظران بهار: نهاد1 

 ( گلشن: متم م4  ( یار: نهاد3     

 با کدام بیت ارتباط بیشتری دارد؟« خواجه عبداهلل انصاری»مفهوم عبارت زیر از  -24

 .«ا پریشان نشویمدانایی ده که از راه نیفتیم، بینایی ده تا در چاه نیفتیم. دست گیر که دستاویز نداریم، توفیق ده تا در دین استوار شویم. نگاه دار ت»

  ( ای کارگشای هرچه هستند// نام تو کلید هرچه بستند1 

 ( هم قص ة نانموده دانی// هم نامة نانوشته خوانی2

   ام ده ام ده// با نور خود آشنایی( از ظلمت خود رهایی3 

 ( ای یاد تو مونس روانم// جز نام تو نیست بر زبانم4

 ؟توان یافتمینهای دستوری را در جملة زیر یک از نقشکدام -25

 «امروز را به فردا افکندن و به امید آینده نشستن، کار درستی نیست.»  

 ( مفعول1 

 ( مسند2 

 ( صفت بیانی3 

 ( نهاد4 
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  عربی

 ترجمه کدام عبارت نادرست است؟ -26
 ( أینَّ أُسرَّتُها؟ ُهم جالِسونَّ هُناک:  خانواده ات کجا هستند؟ آن ها آن جا نشسته اند!1
 الج َّوالُ، لِلس َّیدَّۀِ جَّعفَّری : آن تلفن همراه، مالِ خانم جعفری است!( ذلکَّ 2
 ( کَّم کِتاباً عِندَّک؟ عِندی أربعة کُتُبٍ: چند کتاب داری؟ چهار کتاب دارم!3
 ( فی کُل ِ شَّهرٍ أَّربَّعَّة ُ األسابیعَّ: در هر ماهی، چهار هفته وجود دارد!4

 درست است؟ ترجمه کدام آیه شریفه یا جمله حکیمانه -27
 ( هُوَّ ال ذی خَّلَّقَّ الس َّمواتِ و األَّرضَّ فی سِت َّةِ أی امٍ: او خداوندی است که آسمان ها و زمین را در        شش روز آفرید.1            
 ده ماه است. ( إن َّ عِد َّۀَّ الش ُهورِ عِندَّ الل هِ إثناعَّشَّرَّ َّشَّهراً: قطعاً تعداد ماه های سال نزد خداوند، دواز2            
 ( خَّیرُ األُمُورِ أوسَّطُها: بهترین کار، میانه روی است.3            

 تهیدستی،    ":  چهار چیز اندکش زیاد است: "الفَّقرُ و الوَّجَّعُ و العَّداوَّۀُ و الن ار"( أربَّعَّةُ قَّلیلُها کَّثیرٌ: 4            

 "درد، دشمنی و آتش           
 عبارات زیر درست است؟ ترجمه کدام یک از -28 

 ( هؤالء الط الباتُ، ناجحاتٌ : این ها دانش آموزانی موفق هستند.1
 آن ها بازیکنانی برنده اند. :( اولئکَّ الل اعِبونَّ، فائزون2َّ
 ، واقِفٌ : این معل م، ایستاده است. ( هذا المُعَّل ِمُ 3

 ( ذلک الکتابُ ، مفیدٌ: آن کتابی ، مفید است.4

 رست را مشخص کنید.گزینه ناد -29
 المَّرء ≠( المَّرأۀ 4  الوالِدَّۀ       =( األُم  3 عَّداوَّۀ           =عُدوان ( 2  رَّخیصَّة  ≠(غالیة 1 

 در کدام گزینه تمامی کلمات مفرد هستند؟  -30

 غُفران _عُدوان _( دَّوران2    مَّضامین     _قانون _(  مَّساکین1 

 البَّساتِین _الط البانِ _الظالِمینَّ( 4    حافظ  _شوارع _( مُجاِهدین3

 در کدام گزینه تمامی کلمات جمع مؤنث سالم هستند؟  -31 

 أموات _مؤمنات _. أصوات2     ناصرات   _عابِدات _. أُم َّهات1 

 زینبات _أوقات _. العِبات4   أبیات                           _تِلمیذات _. مُعَّل ِمات3 

 کدام گزینه است؟ "ال، تِلکَّ حَّدیقةٌ"اسخ سؤال مناسب برای پ -32 

 . هَّل تِلکَّ حدیقةٌ ؟     2        . أ هذا وَّردٌَّۀ ؟               1
 . أ هذِهِ کُرسی ٌ؟ 4     . هَّل تِلکَّ وَّردٌَّۀ ؟      3

 چند غلط دستوری وجود دارد؟ "المَّدرسة"و  "الط الب"در عبارت زیر با توج ه به  -33 

 "الُِب الن اجِحَّةُ فِی ذلکَّ المَّدرَّسَّةِ ؟ هَّل هذِهِ الط "
 غلط 1. 4      غلط    2. 3    غلط            4. 2      غلط      3. 1    

  "............ حقائُب "اسم اشاره مناسب را انتخاب کنید.  -34 
 .هذا4      . هذانِ  3     . هؤالء  2      . هذه     1   

 واعد نگارش درست است؟کدام گزینه از نظر ق -35

 . هاتانِ الط الباتُ، فی المدرسةِ !       1

 . هؤالءِ البناتُ، ناجحونَّ !2

 . اولئکَّ العالِمونَّ، ناجِحُونَّ !    3

 . هذانِ الل اعِبانِ، فائزونَّ ! 4
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 ریاضی 

 رد زیر درست است؟چند تا از موا، کنیم استفاده –درهریک ازعبارات زیرفقط می توانیم از عالمت های + یا  -36

 جاهای خالی را طوری پر کرد که حاصل عبارت برابربا صفر شود. نمی توان 1    2    3    4    5    6 الف ( در عبارت

 .  شود یک برابربا عبارت حاصل که داد قرار طوری را –عالمت های + یا  می توانب ( در عبارت باال 

 می باشد. -22( عدد -7)    5    (-1)   9 ج(کمترین مقدار ممکن درعبارت 

 (هیچکدام درست نمی باشد4  ( یک مورد 3    ( سه مورد 2    دو مورد( 1

زیر را با اعداد صحیح پرکنیم طوری که حاصل ضرب هر سطر عددی مثبت شود و حاصل ضرب هر  2در  2جدول  خواهیممی -37

توانید از یک عدد چند بار نویسیم متفاوت باشند و میاین جدول میستون عددی منفی شود. الزم نیست حتما چهار عددی که در 

 های این سوال درست است؟استفاده کنید. کدام گزینه در مورد تعداد جواب
 

 

                                                                      

                                 

 ل هیچ جوابی وجود ندارد.( برای پرکردن این جدو1

 ( برای پرکردن این جدول فقط یک جواب وجود دارد.2

 ( برای پرکردن این جدول فقط دو جواب مختلف وجود دارد.3

 ( برای پرکردن این جدول بیشمار جواب مختلف وجود دارد.4

 می باشد. می خواهیم اندازه ی زاویه ی  C نیمساز زاویه ی Cpو  B ی نیمساز زاویه Bp است D55 Â شکل زیر در -38

CP̂B؟را حساب کنیم.کدام یک از روابط زیر می تواند به ما کمک کند تا این زاویه را زود تر محاسبه کنیم  

 1) 90
2
� 

ÂP̂  2 )ÂP̂ � 
2
90

 

 3 ))Â(P̂ 90
2
1

�  4 )
2

90
ÂP̂ �   

125 و �/820بر روی محور اعداد صحیح مجموع اعداد صحیح بین  -39  چه عددی می شود؟ �/

1  )46     2  )115  3)115-     4)48 

باشد کدام یک از گزینه های زیرر x̂درجه می باشد .اگر اندازه ی زاویه D90اختالف مکمل و متمم هر زاویه ای برابر با مقدار ثابت  -40

 نشان دهنده ی رابطه ی جبری این مطلب می باشد؟

 1 )xx ��� 90180 2 ))x(x ��� 90180 3 ))x(x ��� 90180 4 )xx ��� 18090 

 

مثبت عددی   

 

عددی مثبت           

منفی       عددی منفی   عددی   
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 اند:نفره، مراحل زیر را با دقت و به درستی انجام داده 2۰آموزان یک کالس تمام دانش -41

 یک عدد انتخاب کنید. 9   
 کنید. 14اید را منهای هعددی که انتخاب کرد 9   
 برابر کنید. 3حاصل مرحله قبل را  9   
 حاصل مرحله قبل را منهای عددی که در ابتدا انتخاب کرده بودید، کنید. 9   

 تقسیم کنید. 2حاصل مرحله قبل را بر  9   
 حاصل مرحله قبل را قرینه کنید.    
 عددی که در ابتدا انتخاب کرده بودید را به حاصل مرحله قبل اضافه کنید.    
 حاصل نهایی را یادداشت کنید! 9    

 اند، چند است؟ آموزان این کالس بعنوان حاصل نهایی یادداشت کردهمع تمام اعدادی که دانشحاصل ج 

1 )4۰۰  

2 )42۰ 

3 )44۰ 

 اند.توان تعیین کرد و بستگی به اعدادی دارد که انتخاب کردهنمی( 4

5443322حاصل عبارت aبه ازای کدام مقدار  -42 ������ )a()a()a(  خواهد شد؟ 99برابر با 

1 )21- 2 )2/18 – 3 )2/18  4 )21 

می باشد را رسم می کنیم به طوری که ضلع های آنها عدد صحیح باشند بین این مثلرث هرا  24تمام مثلث هایی که محیط آنها  -43

 چند تا مثلث متساوی الساقین وجود دارد؟

 1)5 2)4   3)11     4)1۰  

خواهیم از این شهر بگذریم و به مسیر خود ادامه دهریم. بررای خود در دنیای ریاضی به شهر دایرستان رسیدیم. میدر مسیر سفر  -44

 این کار دو مسیر وجود دارد:

 چین قرمز، وسط ورودی و خروجی شرهر، قررار گرفترهدایره است که مرکز آن روی خطمسیر اول: جاده کمربندی که به شکل یک نیم

 است.

 است.چین قرمز است، تشکیل شدهدایره که مرکز همگی روی خطنیم 9: مسیر داخل شهر که از مسیر دوم

 از کدام مسیر برویم تا مسافت کمتری را طی کرده باشیم؟

 ( جاده کمربندی طول کمتری دارد.1

 ( مسیر داخل شهر طول کمتری دارد.2

 ( طول هر دو مسیر برابر است.3

 توان تعیین کرد کدام مسیر طول کمتری دارد.شده نمی( با توجه به اطالعات داده 4
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 ؟نیستکدام جمله در مورد کاشی کاری زیر درست -45
 

 منطبق کرد. Bرا بر شکل  Aتوان شکل ( با یک تبدیل انتقال می1

 منطبق کرد. Cرا بر شکل   Aتوان شکل( با دو تبدیل متوالی انتقال و تقارن محوری می2

 منطبق کرد. Dرا بر شکل  Aتوان شکل لی تقارن محوری و انتقال می( با دو تبدیل متوا3

 منطبق کرد. Eرا بر شکل  Aتوان شکل ( با دو تبدیل متوالی انتقال و تقارن محوری می4

سانتی متر رسم  3( قرار میدهیم و دایره ای به شعاع  -5بر روی محور اعداد صحیح ابتدا سوزن پرگار را بر روی نقطه ی )  -46

قطع می کند سپس دوباره سوزن پرگار را بر روی یکی از این نقاط قرار می دهیم و دایره  Bو   Aمیکنیم دایره محور را در دو نقطه ی 

 سانتی متر رسم می کنیم کدام یک از نقاط زیر نمی تواند محل برخورد دایره با محور اعداد صحیح باشد؟ 4ای به شعاع 

1)2+ 2)6- 3)1۰-  4)12- 

 عادله های زیر را حل کنید جواب کدام ی از آنها با بقیه متفاوت می باشد؟م -47

 1 )xx � �� 872 2 )1293 � �� x 3 )12811 � � xx  4 )923 � � )x( 

است .  B̂،سه برابر اندازه زاویه Ĉمی باشد و اندازه ی زاویه یÂه ی زاویه ی دو برابر اندازه ی زاویB̂در یک مثلث اندازه ی  -48

 چند درجه است؟ B̂اندازه ی زاویه ی 

 1 )D20 2 )D40 3 )D80 4 )D100  

 چندتا از جمالت زیر در مورد جمع دو عدد صحیح درست است؟ -49
 شود.حاصل جمع دو عدد مثبت، همیشه عددی مثبت می
 شود.حاصل جمع دو عدد منفی، همیشه عددی مثبت می

 شود.حاصل جمع یک عدد مثبت با یک عدد منفی، همیشه عددی منفی می
 شود.یک عدد منفی با یک عدد مثبت، همیشه عددی مثبت می حاصل جمع
 ( چهار تا4 ( سه تا3 ( دو تا2 ( یکی1

بازی ) هرم چین ( به این صورت انجام می شود که عدد هرخانه برابر است با مجموع دو عدد واقع در دو خانه ای که در زیر آن  -50

 برابر با کدام است؟ a+c2د در این صورت مقدار باش 17قرار دارد اگر مجموع اعداد سطر سوم برابر با 
1)12 

2)23 

    3)18 

      4)15 

25 

C 

a b 4 
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  علوم

 

به طور  باید گرمی را 1۰گرم در اختیار داریم. حداقل چند میخ فوالدی  455مترمکعب و جرم سانتی 6۰۰تکه چوبی به حجم  -51

3051نمک با چگالیکامل به درون چوب بکوبیم تا چوب درون آب
cm

g/ها به درون چوب باعث افزایش حجم غرق شود؟ )کوبیدن میخ

 شود(آن نمی

1 )17   2 )18   3 )19   4 )2۰ 

ایم تا استوانه متر چسباندهسانتییک کشی با دقت است، خط 25cmای که مساحت کف آن ای استوانهبر روی یک لوله شیشه -52

مدرج را باید چه عددی  شده درون استوانهدربیاید. مقدار آب ریخته روروبهریزیم تا به شکل پس درون آن آب میمدرجی بسازیم. س

 گزارش کنیم؟

 مکعب مترسانتی 35( 1

 مکعب مترسانتی 4۰( 2

 مکعب مترسانتی 37( 3

 مکعب مترسانتی 7( 4

 

 شده است؟ مقایسهر نسبت به سطح سیاره در کدام گزینه درست ترتیب مقدار انرژی پتانسیل موجود در هر یک از اجسام زی -53

 ها مشابه هستند.()ساختمان

 .الف( سیبی که در طبقه دوم ساختمانی در زمین است

 ای که در طبقه دوم ساختمانی در زمین است.ب( هندوانه

 ج( سیبی که در طبقه دوم ساختمانی در ماه است.

 ختمانی در زمین است.ای که در طبقه چهارم ساد( هندوانه

 انرژی پتانسیل د  >انرژی پتانسیل ب >انرژی پتانسیل الف  >( انرژی پتانسیل ج 1

 انرژی پتانسیل ج  >انرژی پتانسیل د >انرژی پتانسیل الف  >( انرژی پتانسیل ب 2

 انرژی پتانسیل ج  >انرژی پتانسیل الف >انرژی پتانسیل ب  >( انرژی پتانسیل د 3

 انرژی پتانسیل ب  >انرژی پتانسیل ج >انرژی پتانسیل الف  >انسیل د ( انرژی پت4

ر بخرورد و پرایین زنیم ترا سُر ای مریکن ضربهپاککنی مغناطیسی به یک تخته آهنی وصل است. به تختهپاکتختهمطابق شکل،  -54

ن کدام جمله صحیح است؟ )زمانی که نیررو د بر آوار کن در حال سر خوردن است، درباره عالمت کار نیروهایپاکبیاید. زمانی که تخته

 جهت باشد کار نیرو مثبت است و زمانی که مخالف هم باشند، کار نیرو منفی است(جایی همهبا جاب

 صفر گاهتکیه نیروی کار –کار نیروهای مغناطیسی و اصطکاک منفی  -( کار نیروی وزن مثبت1

 مثبت مغناطیسی نیروی کار – منفی اصطکاک یروین کار –گاه و وزن صفر ( کار نیروهای تکیه2

 نیروی اصطکاک منفی کار – مثبت وزن نیروی کار –گاه صفر ( کار نیروی مغناطیسی و تکیه3

 منفی گاهتکیه نیروی کار – مثبت مغناطیسی و وزن نیروهای کار –( کار نیروی اصطکاک صفر 4

 
 

کنتخته پاک  

 تخته 
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گرم که  5۰۰ل خوردن روی زمین است و به توپ بسکتبالی به جرم در حال قِگرم با سرعت معینی  3۰۰توپ فوتبالی به جرم  -55

که هیچ اتالفی در انرژی صورت متوقف شود، با فرض آن کند. اگر فرض کنیم توپ فوتبال پس از برخورد کامالًساکن است برخورد می

 ، کدام گزینه درست است؟نگیرد

 د.ر( توپ بسکتبال نیز از جایش تکان نخواهد خو1

 به حرکت درخواهد آمد. (برخورد از قبل)( توپ بسکتبال با سرعتی کمتر از سرعت توپ فوتبال 2

 به حرکت درخواهد آمد. (برخورد از قبل)( توپ بسکتبال با سرعتی بیشتر از سرعت توپ فوتبال 3

 به حرکت درخواهد آمد. (برخورد از قبل)( توپ بسکتبال با سرعتی برابر با سرعت توپ فوتبال 4

شود. این نمادها شامل یک یا دو حرف الفبای های مختلف استفاده میدر علم شیمی از نمادهای شیمیایی برای نمایش اتم -56

انگلیسی هستند. حرف او ل باید به شکل بزرگ و حرف دوم )اگر وجود داشته باشد( به شکل کوچک نوشته شود. تعداد هر اتم هم به 

 شود.اد نمایش داده میشکل زیروند در سمت راست آن نم

 با توج ه به این مطلب به دو پرسش بعدی پاسخ دهید.

 ؟کدام گزینه درست است

 اتم مختلف وجود دارد. 7تعداد 42SOH( در فرمول 1

 وجود دارد.COOHCH3اتم مختلف در فرمول  6( نماد 2

 اتم هستیم. 4د حضور شاه4TiCl( در فرمول 3
 است. 6برابر با OHCH3ها در فرمول ( تعداد اتم4

ها در چند برابر تعداد ذرات موجود درون هسته اتم NOها در یک مولکول نیتروژن مونوکسید با فرمول تعداد ذرات درون اتم -57

الکترون  7پروتون و  7الکترون است. هر اتم نیتروژن از  1پروتون و  1اتم هیدروژن دارای )هر  ؟است4CHیک مولکول متان با فرمول 

 نوترون ساخته شده است.( 7و 

( 3 برابر 5/4( 2 برابر 3( 1
26
45

( 4 برابر 
45
26

 برابر 

 ؟ی که ذراتش فقط حرکت ارتعاشی دارند، درست استاکدام موارد زیر درباره ماده -58

 آید.رود و اولین تغییر حالت فیزیکی این است که به جوش میالف: با گرما دادن، به تدریج دمایش باال می

 رود تا پس از مدتی، در دمای ثابت، ذرات موفق به انجام حرکات انتقالی شوند.ب: با گرما دادن دمایش باال می

 ای چوب یا مقداری شیر خوراکی باشد.تواند قطعهمی پ: این ماده

 هد.ت: با کاهش دمای این جسم، تغییر حالت فیزیکی رخ نمی
 (پ و ت4 (الف و ب3 (الف و پ2 (ب و ت1 

 ؟ها کدام گزینه درست استدهنده آندرباره مواد و ذرات تشکیل -59
 ها هستند.ای از ترکیبها زیرمجموعه( مولکول2                ( رابطه مولکول و ترکیب مثل رابطه عنصر و اتم است.1

 اند.ها تشکیل شده( تمام عنصرها از اتم4 اند.ها تشکیل یافتهها )مواد مرک ب( از مولکول( تمام ترکیب3
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 ؟کدام گزینه درست است -60

 )دختر کوچک غغم( است.« قمقمه اوما»های بدن دان( بیشتر از عمر اتم)یک شیمی« غغم قمقمه»های بدن ( عمر اتم1

 بیشتر است.« اوما قمقمه»های درون بدن از تعداد اتم« غغم قمقمه»های درون بدن ( تعداد اتم2

 های آب مایع بیشتر است.های بخار آب از حجم مولکول( حجم مولکول3

 ند.دههای گرما واکنش میهای کره با اتم( هنگام ذوب شدن کره در اثر گرما، مولکول4

ای آن را بره درصد( را با هم مخلوط کرد، و در یک ظرف شیشه 3۰درصد( و رس ) 7۰آرش در یک آزمایش مقداری ماسه )حدود  -61

صورت سطحی متراکم و با شیب زیاد درآورد. اگر یک لیوان آب را از قسمت باالی خاک خالی کند، جریان آب شبیه کدام یک از موارد 

 زیر خواهد بود؟ 

 دریاچه مصنوعی( 4  آبشار ( 3  ی مستقیم رودخانه( 2 ی مارپیچ  انهرودخ( 1

 دلیل این موضوع کدام یک از موارد زیر است؟ .های جانوری دارندحجم بیشتری نسبت به سلول های گیاهی معموالًسلول -62

 راکیزه )میتوکندری(( 2    کریچه )واکوئل(( 1

 وزوم(رناتن )ریب( 4   سبزدیسه )کلروپالست(( 3

فراخ روده را در جراحی از شوند تمام یا بخشی در بعضی از انواع پیشرفته سرطان روده بزرگ )فراخ روده( پزشکان مجبور می -63

 ت بیمار باید کدام ماده مغذی را بیش از قبل مصرف کند؟لاند. در این حاهای سرطانی در آن پراکنده شدهخارج کنند، زیرا یاخته

 هاپروتئین( 4  قندها( 3  هاچربی( 2   هاویتامین( 1

( مسپس چند قطرره محلرول آب نمرک برر روی تیغره )ال (Aعلی یک یاخته )سلول( گیاهی را با میکروسکوپ نوری دید. )شکل  -65

 تغییر شکل یاخته به دلیل کدام یک از موارد زیر است؟ .(B)شکل حاوی یاخته گیاهی اضافه و دوباره آن را مشاهده کرد

 

 خروج نمک از داخل یاخته( 1            
 وارد شدن نمک به داخل یاخته( 2
 خروج آب از داخل یاخته( 3
 وارد شدن آب به یاخته( 4

 

 

تیره شد. چند جملره از  پس از اضافه کردن چند قطره لوگول )محلول ید( به یک برش کوچک از یک خوراکی، رنگ خوراکی آبی -65

 است؟ درستوجود در این خوراکی جمالت زیر درباره ماده مغذی م
 های اسید آمینه تشکیل شده است.از مولکولب:   های سلولز تشکیل شده است.از مولکولالف: 
 شود.در بدن با کمک نور آفتاب ساخته میت:    در سالمت پوست و لثه نقش دارد.پ: 

 شود.کمبود آن باعث کم خونی میث:       
 سه( 4   دو ( 3   یک( 2  صفر( 1
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 زبان انگلیسی

66-Which one is different? 

 1) Good morning 2) Hello 3) Good bye  4) Good afternoon 

67- A: Reza, this is my new _____, Mehrad. He is in my English class. 

B: Nice to meet you, Mehrad! 

 1) aunt   2) uncle 3) classmate  4) brother 

68-My name is Amin Bagheri, and I’m the _____ of this English class . 

 1) secretary  2) teacher 3) librarian  4) classmate 

69- Hossein’s birthday is ____ Mehr. 

 1) in    2) on   3)  at   4) of 

70- A: Is she your daughter? 

B: No, she’s my wife’s  _______  

 1) uncle  2) sister 3) son   4) brother 

71- He works in an office. He is a/ an   __________  

 1) baker  2) driver 3) employee  4) florist 

72 .Which one is correct? 

1) +What do you do?    

       - I’m a shopkeeper. 

2) +What’s Sahar’s job?   

    - Her husband is a pilot. 

3) + What’s your mother’s job?  

     - He’s an engineer. 

4) + Who is that boy?                 

     -  She’s my cousin. 

 73- Which one is different? 

 1) chalk 2) pen 3) pencil case 4) marker 

74-Who is Ms. Khanlou? 

 1) She is fine. 2) She is my English teacher. 

 3) She is working. 4) She is twenty-nine. 

75- A:  Can I have my library card ? 

      B: _____________. 

 1) Great  2) Thanks 3) Sure 4) Fine 
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  مطالعات اجتماعی 

 است؟« رویهشکار بی»گزینه از نظر آسیب به محیط زیست، شبیه  کدام -76

 ز گذاشتن پنجره در زمستان ( با2  ( احداث ساختمان در حریم رودخانه1

 ( ریختن کاغذ در سطل زباله4  تک سرنشین ( استفاده از خودرو3

 کدام مورد در خصوص مناطق حفاظت شده نادرست است؟ -77
 ( برداشت گیاه کمیاب کما در اشترانکوه ممنوع است2 ( در دشت ارژن شکار گوزن زرد ممنوع است1

 ( کشتیرانی در اروند رود ممنوع است4 ع استهای حرا، قطع درختان ممنودر جنگل (3

 به ترتیب کدام مناطق ایران هوای شرجی و کدام مناطق هوای خشک دارند؟ -78

 مرزهای شمال غربی با آذربایجان -( دشت لوت 2  جزیره هرمز -( حاشیه دریای خزر 1

 ای خزرحاشیه دری -( مرزهای شمال شرقی با ترکمنستان 4   دشت لوت -( جزیره هرمز 3

 با توجه به نمودار دما، کدام شهر در استان خراسان رضوی، بیشترین اختالف دما در طول سال را دارد؟ -79

 

 

 

 

 

 

 ( مشهد4 (کاشمر3 ( بردسکن2 ( فریمان1

 کدام گزینه درست است؟ -80

 بل دریای خزر است.( البرز مانند دیواری در مقا2  ترین مناطق ایران است.( کناره های دریای عمان از مرتفع1

 .های بلند در نواحی مرکزی ایران است( سبالن از قله4             تر از شمال آن است.( جنوب زاگرس پرباران3

 کدام گزینه به هر دو ویژگی طبیعی و انسانی استان لرستان اشاره دارد؟ -81

 های غربی و پر آب ایران است.( لرستان از استان1

 کنند.ظر جمعیت سیزدهمین استان کشور بوده و اغلب مردم استان به گویش لری صحبت می( این استان از ن2

 آیند.حساب میه های قدیمی بشر بگاه های استان لرستان از نخستین سکونت( کوهستان3

 ستان رواج ( اگرچه درصد قابل توجهی از مردم لرستان کارمند هستند، با این حال چهل نوع از صنایع دستی نیز در این ا4

 دارد.
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 گرایی و اسراف مانند رابطه ............. و ................... است.رابطه مصرف -82

 ( پیروی از مد و نیاز واقعی4 ( تولید و زندگی3 ( تبلیغات و فروش2 ( دروغ و گناه1

 کننده نیست؟های تولیدی در راستای حقوق مصرفکدام یک از اقدامات کارخانه -83

 ( ضمانت محصول2   رضه مستقیم و بدون واسطه( ع1

 ( درج برچسب مشخصات4    ( دریافت نشان استاندارد3

 ها متفاوت است؟ا سایر گزینهبکدام گزینه از نظر نقش در تولید  -84

 ( زمین در اختیار معدن2   آالت معدن( ماشین1

 ( کارکنان معدن4   ( ساختمان اداری معدن3

 ز نظر نوع محصول مانند...................... هستند.بیمه ا هایشرکت -85

 های فوالدسازی( صنایع و کارخانه2    ها( مدرسه1

 ( دامداری و دامپروری4   های کشاورزی( زمین3

 کدام یک از انواع بیمه اجباری است؟ -86

 ( بیمه منازل4 ( بیمه وسایل نقلیه3  سوزی( بیمه آتش2 ( بیمه عمر1

 آموز و موسسه بیمه، مانند رابطه .......... و ............ است.آموزی هستند. رابطه دانشآموزان تحت بیمه دانشدانش یتمام اًتقریب -87

 و دبیر  آموز(دانش4  (مدرسه و والدین3   ( دبیر و والدین2 ( دبیر و مدرسه1

 های همیاری است؟کدام گزینه از شکل -88

 دیدگان سیل( همدلی با آسیب2  هالل احمر( عضویت در سازمان جوانان 1

 ها( دنبال کردن اخبار حوادث روزنامه4  ( پوشاندن دهان وبینی در هنگام سرفه3

 قوه مقننه از دو بخش  ............. و .......... تشکیل شده است. -89

 ( مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان2   ( شورای شهر و شورای نگهبان1

 ( مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان4   سی و قانون مدنی( قانون اسا3

 های زیر قانون هستند؟چه تعداد از گزاره -90

   دویدن در حیاط مدرسه ممنوع است -

 خرید نان بدون رعایت نوبت ممنوع است -

    عبور از چراغ قرمز ممنوع است -

 فروش دارو بدون نسخه پزشک ممنوع است -

 چهار( 4   سه( 3   دو( 2   یک   (1



101شماره آزمون

1مرحله

3نمره پاسخ صحیح

0نمره پاسخ غلط

0نمره پاسخ سفید

وره اول متوسطه دوره تحصیلی

هفتمپایه

- رشته

t1 2

t2 4

t3 3

t4 1

t5 2

t6 1

t7 4

t8 2

t9 3

t10 4

t11 2

t12 3

t13 4

t14 2

t15 4

t16 4

t17 2

t18 2

t19 1

t20 4

t21 3

t22 1

t23 1

t24 3

t25 1

t26 1

t27 4

t28 3

t29 4

t30 2

t31 1

t32 3

t33 1

t34 1

t35 3

t36 2

t37 4

t38 1

t39 3

t40 2

t41 2

t42 1

t43 1

t44 3

t45 2

t46 3

t47 2

t48 2

t49 1

t50 2

t51 2

t52 1

t53 3

t54 3

t55 2

t56 4

t57 0

t58 1

t59 3

t60 2

t61 2

t62 1

t63 1

t64 3

t65 1

t66 3

t67 3

t68 2

t69 1

t70 2

t71 3

t72 1

t73 3

t74 2

t75 3

t76 1

t77 4

t78 3

t79 4

t80 2

t81 3

t82 2

t83 1

t84 4

t85 1

t86 3

t87 4

t88 1

t89 4

t90 3

t91
t92
t93
t94
t95
t96
t97
t98
t99
t100
t101
t102
t103
t104
t105
t106
t107
t108
t109
t110
t111
t112
t113
t114
t115
t116
t117
t118
t119
t120

t121
t122
t123
t124
t125
t126
t127
t128
t129
t130
t131
t132
t133
t134
t135
t136
t137
t138
t139
t140
t141
t142
t143
t144
t145
t146
t147
t148
t149
t150

t151
t152
t153
t154
t155
t156
t157
t158
t159
t160
t161
t162
t163
t164
t165
t166
t167
t168
t169
t170
t171
t172
t173
t174
t175
t176
t177
t178
t179
t180

t181
t182
t183
t184
t185
t186
t187
t188
t189
t190
t191
t192
t193
t194
t195
t196
t197
t198
t199
t200
t201
t202
t203
t204
t205
t206
t207
t208
t209
t210

10پیام هاي آسمان1

15زبان و ادبیات فارسی2

10عربی3

15ریاضی4
15علوم تجربی5

10زبان خارجی6

15مطالعات اجتماعی7
8
9

10
11
12
13

تعداد سؤالعنوان درسردیف

وزارت آموزش و پرورشنام آزمون
سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان
پایش عملکرد یادگیري دوره اول متوسطه

  (مرحله اول)1400-1399سال تحصیلی 

عمومی
عمومی
عمومی

عمومی
عمومی
عمومی
عمومی

نوع درس

1
1
1

1
1
1
1

ضریب

1ضریب تشکیل نمره عمومی

0ضریب تشکیل نمره اختصاصی

1ضریب عمومی در جمع کل

7تعداد درس

90تعداد کل سؤال

0ضریب اختصاصی در جمع کل

1ضریب تشکیل نمره کل

صبحنوبت آزمون



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *  سال تحصیلی فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله اول سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  هفتمپایه   : رشته  م)هفت( 7  پایه :  1عربی   درس:

2350  کد درس:  عربی  گروه درسی :
7  

 arabi 7-202  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠٢کد گروه درسی :

  محل خدمت    tarrahطراح سؤال  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  تبادکان   خراسان رضوي-21  09390571650  94014520  ابوالفضل رحمنی

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1
  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2
  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3
  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید.» KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  استفاده نمائید. MathTypeنرم افزار  ، می توانید از افزونهفرمول هاي ریاضیجهت  -6
 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
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  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  ؟  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  ؟  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  ؟  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  ؟  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  ؟  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  ؟  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  ؟  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  ؟  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  ؟  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  ؟  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ؟  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  ؟  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

دش  ؟  متوسط :  ؟  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :

  وار:
  ؟

 دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  ج نیسوال به ا نیجدول اول

 

  است؟ نادرستجمله کدام   -1

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


2  

1(  .                ماع ِأصواِت ا�صّياديَن.َهَر�َْن بَعَد سَ  األسماكُ   )2      �سٌة ِمن ا�صّياديَن جاؤوا إ��
مكِة ا�جرّ�ِة.  )3 َمكتاِن خافَْت ِمن ا�س� َمكِة ا�ََجر��ِة.ما خافوا ا�صّيادوَن   )4  ا�س�                 ِمن ا�س�

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3(حداکثرموضوع سؤال   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  (نامشخص)  (نامشخص)    

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  جمله درست است.  (نامشخص)  1

  جمله درست است.  (نامشخص)  2

  جمله درست است.  (نامشخص)  4

پاسخ 
  تشریحی

  ،السمکتانِ:مثنی مؤنث است و فعل:خافتا درست است. 3 پاسخ گزینه

  

  نوع کلمه در کدام گزینه درست است؟  -2

2  

َخواِن:�ع �كّ�   )2  األصوات:�ع �كّ�   )1
َ
  األ

َخوات:�ع مذكر سا�م  )3
َ
  اإلْخَوة:�ع �ؤنث  )4  األ

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  (نامشخص)  (نامشخص)    

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  األخوانِ اسم مثنی است.  (نامشخص)  2

  األخوات جمع مؤنث سالم است.  (نامشخص)  3

  اإلخوة جمع مکسّر است.  (نامشخص)  4

پاسخ 
  تشریحی

  است.األصوات :جمع مکسر  1پاسخ گزینه 

  

  ؟نیستترجمه کدام گزینه معادل  دوم شخص جمع   -3

2  

ختاِن،�اذا  َذَهبتُما إ� ُهناك؟  )1
ُ
وِق �ِ�اِء ا�َمال�ِِس.  )2           يا أ                هؤالء ا�سّيداُت َذَهَ� إ� ا�س�

  ُطّالُب،يا   )3
َ
  يا تلميذاُت،َهل قََرأُ�ن� ُدروَسُ�ّن؟  )4                  ما َ�َْحتُم � اإلمتحانات؟أ

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  (نامشخص)  (نامشخص)    

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  دوم شخص جمع است.» ذهبتما«ترجمه   (نامشخص)  1

  دوم شخص جمع است.» نجحتم«ترجمه   (نامشخص)  3

  دوم شخص جمع است.» قرأتنّ«ترجمه   (نامشخص)  4

پاسخ 
  تشریحی

  ،سوم شخص جمع است.2ترجمه گزینه 

  



�«�له درستتر�ه   -4
َ
  است؟ گز�نه آمده  كدام در » .واقِفاً ِالِستِقباِل ُضيوفِِه   �َن أ

2  

  برادرم به استقبال از مهمانانش رفته بود.  )2  برادرم به استقبال از مهمانش رفته است.  )1
  مهمانانش ایستاده بود.برادرم براي استقبال از   )4  برادرم به استقبال از مهمانانش ایستاده است.  )3

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  (نامشخص)  (نامشخص)    

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  در جمله نداریم.» رفته است«فعل   مطلبدرك   1

  در جمله نداریم.» رفته بود«فعل   درك مطلب  2

  کانَ: بود،زمان جمله گذشته است.  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  درست است. واقفاً :ایستاده  و کان واقفاً:ایستاده بود. 4گزینه 

  

   کدام جمله داراي فعل ماضی است؟  -5

2  

.ُهما   )1   َحِفَظُ�م اُهللا.  )2  جا�ِساِن  َ�َ ا�ُكر��
ارِع.  )3 ِ قَصٌ�.  )4  بَ�تُنا � نهايِة هذا ا�ش�   �ِساُن ا�ُمَق��

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  (نامشخص)  (نامشخص)    

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  جمله اصالً فعل ندارد.  درك مطلب  1

  جمله اصالً فعل ندارد.  درك مطلب  3

  جمله اصالً فعل ندارد.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  فعل ماضی است. حفظ:،  2گزینه 

  

  ؟وجود نداردپاسخ كدام پرسش در م� ز�ر   - 6

صِدقاُؤه إ� ا�حِر �ِصيِد األسماِك.عنَدما َوَصلوا إ�ه،شاَهدوا َسمكًة قبيحًة و خافوا و َهَرُ�وا و بعَد دق«
َ
ائَق رََجعوا و قََذفوا َشبكًة � َذَهَب ياِ�ُ َو أ

  »ر��ُهم. ا�حِر و أخذوا  ثالثة أسماٍك فقط ، ُ�م� فَرُحوا و  َشَكروا

2  

  أخَذ ياُ� و أصدقاُؤه األسماك؟بِماذا   )2  أيَن َذَهَب ياُ� و أصدقاُؤُه؟  )1
  َ�م يوماً بَِ�َ ياُ� و أصدقاُؤه ِ� ا�حِر؟  )4  ماذا شاهَد ياُ� و أصدقاُؤه � ا�حِر؟  )3

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  (نامشخص)  (نامشخص)    

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  درست است.» فی البحر«با توجه به کلمه   درك مطلب  1

  درست است.» الشبکۀ«با توجه به کلمه   درك مطلب  2

  درست است.» سمکۀ قبیحۀ«با توجه به   درك مطلب  3



پاسخ 
  تشریحی

  در متن تعداد روز بیان نشده است. -  4گزینه 

  

  در کدام گزینه اسم مثنّی به کار رفته است؟  -7

2  

ٍی واِحٍد.  )1
ْ
  َمن َزَرَع الُعدواَن،َحَصَد ا�ُ�ان.  )2  َرأياِن َخٌ� ِمن َرأ

  ُحْسُن الَعْهِد ِمن َعالئِِم اإليماِن.  )4  اإلِحساِن.اِإل�ساُن عبُد   )3
  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  (نامشخص)  (نامشخص)    

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3خطا (براي توضیح علت   نوع خطا  گزینه
  العدوان و الخسران:مصدر هستند نه مثنی  درك مطلب  2
  اإلنسان و اإلحسان مصدر هستند.  درك مطلب  3
  اإلیمان:مصدر است.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  اسم مثنی است. دو نظر، رأیان: ، 1گزینه 

  

  ترجمه عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟  -8

ورِ حَ� لَ�ِْسُت َ�ال�ِ� ا�َميلََة «    .»َشَعْرُت بِا���

2  

  احساس شادي کردم هنگامی که لباس هاي زیبایم را پوشیدم.  )2  احساس شادي می کنم آنگاه که لباس هاي جدیدم  را پوشیدم.  )1

  آنگاه که لباس هاي شیکی را پوشیدم.احساس خوبی داشتم   )4  احساس شادي دارم آنگاه که لباس هاي زیبایم را پوشیدم.  )3
  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  (نامشخص)  (نامشخص)    

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  غلط)گزینه  3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  احساس کردم،فعل ماضی است. شعرتُ:  درك مطلب  1

  است.» أشعرُ«ترجمه  احساس دارم:  درك مطلب  3

  زیبا شادي و الجمیلۀ: السرور:  درك مطلب  

پاسخ 
  تشریحی

  احساس شادي کردم. درست ،شعرتُ بالسرور: 2گزینه 

  

  ؟وجود دارد ناهماهنگ کلمه کدام گزینه در   -9

2  

            ، ُشهورُسَور  ،ُكنوز  )2                 ِ�وال فُستان،َعباءة،  )1
،َ�ُن،أنَت   )4                      ةَرَ�ْعَت،جلسْت،ُ�ساَعدَ   )3 َ�ِ  

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  (نامشخص)  (نامشخص)    

نه
زی

گ
ي 

ها
ط

غل
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  هر سه کلمه اسم پوشاك هستند.  (نامشخص)  1



  هر سه کلمه جز اسماء زمان هستند.  (نامشخص)  2
  هر سه کلمه ضمیر هستند.  (نامشخص)  4

پاسخ 
  تشریحی

  ،رفعت و جلست فعل ماضی است و مساعدة :مصدر است. 3گزینه 

  

صِدقاُء َ��وروَن ِ�َ « ی�له  حيتر�ه صح  -10
َ
  كدام است؟ » جاِحنا. هؤالء األ

2  

  این دوستان به خاطر موفقیت ما خوشحال هستند.  )2  این خوشحالی دوستان به خاطر موفقیت هاي ماست.  )1
  اینها دوستانی  هستند که براي موفقیت ما  شادي می کنند.  )4  می کند. موفقیت هاي دوستان، ما را شاد  )3

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  (نامشخص)  (نامشخص)    

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  ترجمه اشتباه است:این دوستان نه این خوشحالی  درك مطلب  1
  شاد می کند ترجمه فعل مضارع است که در جمله فعل نداریم.  درك مطلب  3
  هؤالء األصدقاء:این دوستان  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  ،ترجمه درست است..2گزینه 

  

  است؟ نادرستترجمه کدام عبارت   -11

2  

       تو به من اجازه صحبت كردن دادی. أنَت َسَمْحَت ِ� بِا�َ�ِم:  )2     �نَْت قيمُة ا�َمال�ِِس ��ًة قليًال:قيمت �اسها ك� گران بود.  )1
  تنها به بازار ميوه ها � روم. ُسوِق الَفواكِه وَحدي:َذهبُت إ�   )4     را جستجو كرد. برادرم تلفن همراهش أ� َ�ََث َ�ْن َجّواِ�ِ:  )3

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  (نامشخص)  (نامشخص)    

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3خطا (براي توضیح علت   نوع خطا  گزینه
  ترجمه درست است.  درك مطلب  1

  ترجمه درست است.  درك مطلب  2

  ترجمه درست است.  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  ، ذهبتُ: رفتم نه می روم.4گزینه 

  

ْ�لِ َغسلُْتم الَفاكَِهَة قَبَل «........... برای ��ل كردن جاهای خا� مناسب است؟ نه�كدام گز  -12
َ
  ........» أ

2  

نتُم  )2  ها-أنتُم  )1
َ
            ه-أ

  ُهن� -ُهم  )4             ها-أنُ��   )3
  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  (نامشخص)  (نامشخص)    

نه
زی

گ
ي 

ها
ط

غل
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  قسمت دوم (ه) مذکر است در حالی که الفاکهۀ مؤنث است.   درك مطلب  2



  غسلتم با ضمیر أنتم می آید و ضمیر مناسب براي الفاکهۀ:ها است  درك مطلب  3

  مفردمؤنث است.می آید و الفاکهۀ : غسلتم با أنتم   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  درست است. 1گزینه 

  

  » ا�ر�جاُل...........� قر�ٍة.«.........  كدام گز�نه برای جاهای خا� مناسب است؟  -13

2  

  ساِكناٌت -هؤالء  )2  ساكنانِ -هذانِ   )1
          ساكنتانِ -هاتانِ   )4  ساِكنونَ -أو�ک  )3

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  (نامشخص)  (نامشخص)    

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  جمع مذکر مکسر است و ساکنون براي جمع به کار می رود.براي مثنی مذکر به کار می رود،در حالی که الرجال  هذان:  درك مطلب  1
  قسمت اول درست است،اما الرجال جمع مذکر است:ساکنون باید استفاده می شد.  درك مطلب  2
  الرجال:جمع مکسر است،قبلش:هؤالء یا أولئک درست است و همینطور ساکنونَ   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  جمع می آید و چون الرجال جمع مکسر مذکر است از ساکنونَ استفاده می کنیم.براي  درست،أولئک: 3گزینه 

  

  به کار رفته است؟ منفیدر کدام گزینه ماضی   -14

2  

        َما َجاَء أَحٌد �ِلُْمَساَعَدِة.  )2         ؟َواِجباتُكَما ِ�َ   )1
َخْذُت َما � يَِدَك.  )3

َ
  َ�يٌل.َما هذا؟ هذا قَميٌص   )4      أ

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  (نامشخص)  (نامشخص)    

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به معناي:چیست؟ پرسشی ما:  درك مطلب  1

  آنچه را،ما نافیه قبل از فعل ماضی می آید. ما:  درك مطلب  3

  کلمه پرسشی:چیست؟ ما:  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  درست است.ما جاء:ماضی منفی:نیامد 2گزینه 

  

  ارتباط دارد؟گزینه با تصویر کدام   - 15

  

2  

�ْتَهُ   )1 نَت َ�َ
َ
نَت قََذْ�تَهُ   )2  .أ

َ
      .أ

نَت َساَعْدتَهُ   )3
َ
نِت َرَ�ْعِتهُ   )4       .أ

َ
  . أ



  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  (نامشخص)  (نامشخص)    

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3(براي  توضیح علت خطا  نوع خطا  گزینه
  را زدي.او تو   درك مطلب  1

  تو او را انداختی.  درك مطلب  2

  ) او را بلند کردي.مونثتو (  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  پاسخ درست است. 3گزینه 

  

 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله دوم سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه هفتم  : رشته  (هفتم) 7  پایه :  1پیامهاي آسمان  درس:

2350  کد درس:  قرآن و پیامهاي آسمانی  گروه درسی :
2  

 ٧ p.Aseman -٢٠١  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠١کد گروه درسی :

  محل خدمت    tarrahطراح سؤال  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  5ناحیه  خراسان رضوي-21  09155048157  30469168  طیبه خواجه بیدختی

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1
  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2
  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3
  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6
 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f or mr azavi edu i r f or mf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  0  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  0  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  0  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  0  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  0  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  0  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  0  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  0  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  0  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  0  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ثبت کامل  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  0  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

د  7  متوسط :  6  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :

شوا
2  

  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ ----------------- کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  است؟کدام گروه از کلمات قرآنی درست معنا شده  -1
2  

:راه،  َس�يل:  )2  شنید َسميع:، بهترین َخ�:  )1   توکل کن تََو��

  آیین ِ�ل�ة:، یک اََحد:  )4  چشمه َع�:کاشت،  َزرع:  )3
  دبیرخانه بازبیننظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  آسان  دانش  معناي کلمات قرآنی  معناي کلمات قرآنی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  شنوا َسميع:بهترین،  َخ�:  خواندن  1

  چشمه َع�:کِشت،  َزرع:  خواندن  3

  آیین ِ�ل�ة:یکتا،  اََحد:  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

:راه،  َس�يل:   توکل کن تََو��

  

  ؟هاي قرآنی متفاوت استدر کدام گزینه با سایر عبارت» تابكِ «ي قرآنی معناي کلمه  -2

2  

لُماتكِتاٌب اَنَْزْ�اهُ اَِ�َْك ﴿  )1   ﴾ذِْكُرُ�م يهِ بًا فكِتا اَِ�ُْ�مْ لََقْد اَنَْزْ�ا ﴿  )2  ﴾ِ�ُْخِرَج ا�ّـاَس ِمَن الظ�

َْمدُ اَ ﴿  )3 ى ِهللاِ  �ْ ِ  َ�  اَنَْزَل  ا��   ﴾َو َ�ُقو�ُوَن يا َوْ�لََتنا ماِل ٰهَذا الِْكتاِب ﴿  )4  ﴾الِْكتاَب  َ�ْبِده
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  آسان  کاربرد  معناي عبارت قرآنی  معناي عبارت قرآنی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  معناي کلمه کتاب، کتاب قرآن کریم است.  درك مطلب  1

 معناي کلمه کتاب، کتاب قرآن کریم است.  درك مطلب  2

 معناي کلمه کتاب، کتاب قرآن کریم است.  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  معناي کلمه کتاب، کارنامه عمل است.

  

خواند و کند، هنگام اذان براي برپایی نماز جماعت در خانه، آنان را فرامیپدر علی همیشه فرزندانش را به خواندن نماز سفارش می  -3

  شود.در این راه هرگز خسته نمی

  است؟نظر شما او به کدام عبارت قرآنی عمل نمودهبه 

2  

ِْحسانِ  بِالَْعْدلِ  يَاُْ�رُ  اِن� اهللاَ ﴿  )1
ْ

َميدِ  �زِ اَِ� ا��ورِ بِاِْذِن َر��ِهْم اِ� ِ�اِط الَْعز﴿  )2  ﴾َواال   ﴾ ا�ْ
لوةِ َواْصَطِ�ْ َعلَْيها﴿  )3 َیّ َو �ِلُْمْؤِمن وَ  َر��ـَنا اْغِفْر�﴿  )4  ﴾َواُْ�ْر اَْهلََك بِا�ص� ِساُب  َ�ُقومُ  يَْومَ  �َ �ِواِ�َ

ْ
  ﴾ا�

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3محتوایی سؤال (حداکثرحیطه 

  3گزینه  متوسط  کاربرد  مفهوم آیه  مفهوم آیه

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  این آیه به متن سؤال ارتباطی ندارد.  درك مطلب  1

 این آیه به متن سؤال ارتباطی ندارد.  مطلبدرك   2

 این آیه به متن سؤال ارتباطی ندارد.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  این آیه به سفارش خواندن نماز و صبر بر آن اشاره دارد.

  

  



  است؟کدام عبارت قرآنی درست معنا شده  -4
ـَْت  َءاِن�َك  اقـا�ُو﴿  )1  3   قطعاً تو همان یوسف هستی؟گفتند آیا ﴾يُوُسُف  َالَن

  .کنندي است براي گروهی که اندیشه میاآن نشانهقطعاً  ﴾َ�ْعِقلُونَ  لَِقْومٍ  َالياٍت  ٰذ�َِك  اِن� �﴿  )2

  گفتند واي بر ما که ستمگر بودیم. ﴾�َ �ِ ظا ُكّنا اِنّاقا�ُوا يا َوْ�لَنا ﴿  )3

  شود.گو فقط من بشري مثل شما هستم که بر من وحی میب ﴾اَِ�� قُل اِن�مآ اَنَا �ََ�ٌ مِثلُُ�م يُو� ﴿  )4
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3محتوایی سؤال (حداکثرحیطه 

  1گزینه  متوسط  دانش  معناي عبارت قرآنی  معناي عبارت قرآنی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  کنند.است براي گروهی که اندیشه می یایهآن نشانهدرقطعاً   خواندن  2

  ستمگر بودیم. قطعًا ما گفتند واي بر ما  خواندن  3

  شود.بگو من فقط بشري مثل شما هستم که بر من وحی می  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  گفتند آیا قطعًا تو همان یوسف هستی؟

  

  شرط عدم تسلط شیطان بر انسان چیست؟ ﴾ُسلْطانٌ  َعلَْيِهمْ  �ََك  لَ�َْس  ىاِن� ِعباد﴿ بر اساس عبارت قرآنی  -5

  دوري از مکر شیطان  )4  بندگی و اطاعت از خدا  )3  تن شیطاندشمن دانس  )2  پذیرش فرمانروایی خدا  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  کاربرد  مفهوم آیه  مفهوم آیه

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  بر اساس عبارت قرآنی این گزینه صحیح نیست.  درك مطلب  1

 بر اساس عبارت قرآنی این گزینه صحیح نیست.  درك مطلب  2

 بر اساس عبارت قرآنی این گزینه صحیح نیست.  مطلبدرك   4

پاسخ 
  تشریحی

  بر اساس عبارت قرآنی این گزینه صحیح است.

  

َْ�ُر ُ��هُ ﴿عبارت قرآنی  -6
ْ

  با کدام عبارت قرآنی زیر ارتباط معنایی بیشتري دارد؟ ۥ﴾اَِ�ِْه يُرَْجُع اال

  ﴾ِس ا�ّـا َ�َ  وَ  َعلَْينا ٰذ�َِك ِمْن فَْضِل اهللاِ ﴿  )1  3

اَْحصٰىها َ�ةً  َكبٰال  وَ  َ�ةً ٰال يُغادُِر َصغ﴿  )2   ﴾اِال�
  ﴾َجّنـاٍت َو ُ�ُيونٍ  � �َ اِن� ا�ُْمت�ق﴿  )3
ٰمواِت  َ�ْيُب  َو ِهللاِ ﴿  )4 َْرِض  ا�س�

ْ
  ﴾َواال

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  کاربرد  مفهوم آیه  مفهوم آیه

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  این عبارت با عبارت متن سؤال همخوانی ندارد.  درك مطلب  1

  این عبارت با عبارت متن سؤال همخوانی ندارد.  درك مطلب  3

  این عبارت با عبارت متن سؤال همخوانی ندارد.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  این عبارت به ثبت اعمال ما نزد خدا اشاره دارد و با متن سؤال همخوانی دارد.

  



  ؟شودنمیبرداشت   ﴾صاِ�ًاَ�َمْن �َن يَرُْجوا لِقآَء َر��ه فَلَْيْعَمْل َ�َمًال  ِحدٌ وا اِٰ�ٌ  اِ�ُٰهُ�مْ اَن�ما ﴿ کدام مفهوم از آیه  -7
2  

  بخش نیست.امید بدون عمل نتیجه  )2  کردن حتی امید به پاداش الهی کافی است.براي کار خدایی  )1

  سرنوشت انسان در گروه اعمال خودش است.  )4  شود.بازگردانده می انسان به سوي خداي یگانه  )3
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  کاربرد  مفهوم آیه  مفهوم آیه

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  گردد.این پیام از آیه برداشت می  درك مطلب  1

 گردد.این پیام از آیه برداشت می  درك مطلب  2

 گردد.آیه برداشت میاین پیام از   درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  گردد.این پیام از آیه برداشت نمی

  

  تاریخی اشاره دارد؟ يهبه کدام واقع ».کند اسپر خصم کیدِ تیر به را خود تن تا/ بخفت پیغمبر جاي بر شبنیم اندر آنکه«بیت   -8

  �لة ا�ر�ئب  )4                     ا�عراج�لة   )3          �لة القدر  )2                �لة ا�بيت  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3(حداکثرحیطه محتوایی سؤال 

  1گزینه  آسان  دانش  شب هجرت پیامبر(ص)  اسوه فداکاري و عدالت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  بر اساس بیت موجود در شعر این گزینه صحیح نیست.  خواندن  2

  بر اساس بیت موجود در شعر این گزینه صحیح نیست.  خواندن  3

  بر اساس بیت موجود در شعر این گزینه صحیح نیست.  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  بر اساس بیت موجود در شعر این گزینه صحیح است.

  

بَْصارِِهنَّ  ِمنْ  َ�ْغُضْضنَ  �ِلُْمْؤِمَناِت  َوقُْل َو قُل �ِلُمؤمِنَ� َ�ُغّضوا ِمن اَبصارِِهم ....﴿کدام مفهوم ازآیه   -9
َ
 َما إَِالّ  زِ��ََتُهنَّ  ُ�ْبِدينَ  َوَال  فُُروَجُهنَّ  َوَ�َْفْظنَ  أ

  ؟شودنمیبرداشت  ﴾ِمْنَها َظَهرَ 

2  

  از نامحرم بپوشانند. خودرا زینت و زیباییزنان باید   )2  نگاه به نامحرم ممنوع و حرام است.   )1
  بسیاري دارد. اجتماعی گري فوایدحجاب و ترك جلوه  )4     نیست. فرقى مرد و زن بین پاکدامنى ، و عفّت لزوم در  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  مسئولیت مشترك  نشان عزت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  شود.این مفهوم از آیه برداشت می  درك مطلب  1

 شود.این مفهوم از آیه برداشت می  درك مطلب  2

 شود.مفهوم از آیه برداشت میاین   درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  شود.این مفهوم از آیه برداشت نمی

  

  چه بوده است؟ ایشان  ن چه کسی نازل شده و هدفدرشأ ﴾بِالِْعَبادِ  َرُءوٌف اهللا َواُهللا  َ�ْرَضاِت  ابْتَِغاءَ  َ�ْفَسهُ  �َْ�ِي َمنْ  ا�َّاِس  َوِمنَ ﴿ آیه  -10

2  

  مهربانی خدا    - (س)حضرت فاطمه  )2  الگو بودن – (ص)حضرت رسول  )1
  خدا رضایت  - (ع)اهل بیت  )4  رضایت خدا -(ع)حضرت علی  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                



  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  دانش  فداکاري حضرت علی(ع)  اسوه فداکاري و عدالت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  با توجه به آیه این گزینه صحیح نیست.  درك مطلب  1

 با توجه به آیه این گزینه صحیح نیست.  درك مطلب  2

 با توجه به آیه این گزینه صحیح نیست.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  با توجه به آیه این گزینه صحیح است.

  

  ؟نداردبخشندگی حضرت فاطمه(س) اشاره  و کدام آیه به ایثار  -11

2  

ٰ  َو�ُْؤثُِرونَ ﴿  )1 ْ�ُفِسِهمْ  َ�َ
َ
ٰ  ا�ِْ�َّ  َ�َنا�ُوا لَنْ ﴿  )2  ﴾َخَصاَصةٌ  بِِهمْ  َ�نَ  َو�َوْ  أ ا ُ�ْنِفُقوا َحَ�ّ ُِبّونَ  ِ�َمّ

ُ
�﴾  

ََسَنةِ  َجاءَ  َمنْ ﴿  )3 َنَّةَ  اْدُخلُوا َعلَْيُ�مُ  َسَالمٌ ﴿  )4  ﴾مِْنَها َخْ�ٌ  فَلَهُ  بِا�ْ   ﴾َ�ْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  بَِما ا�ْ
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  دانش  برترین بانو  برترین بانو

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  این آیه به ایثار و بخشندگی حضرت فاطمه(س) اشاره دارد.  درك مطلب  1

 فاطمه(س) اشاره دارد.این آیه به ایثار و بخشندگی حضرت   درك مطلب  2

 این آیه به ایثار و بخشندگی حضرت فاطمه(س) اشاره دارد.  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  دارد.ناین آیه به ایثار و بخشندگی حضرت فاطمه(س) اشاره 

  

  ؟است نادرستدر مورد نعمت و محبت خداوند نسبت به انسان کدام عبارت   -12

  خداوند مراقبت و توجه دائمی نسبت به انسان دارد.  )1  3

  خداوند مهربان راه رسیدن به رستگاري را براي ما هموار ساخته است.  )2

  است.انسان بر سایر موجودات برتري دارد و نعمتهاي الهی زندگی را بر او آسان کرده   )3

  انسان طوري آفریده شده که از ابتدا کارهاي خوب را می شناسد و انجام می دهد.  )4
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  حفاظت الهی  حفاظت الهی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  این گزینه صحیح است.  درك مطلب  1

 این گزینه صحیح است.  درك مطلب  2

 این گزینه صحیح است.  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  نعمت یادگیري را خداوند به انسان داده تا کارهاي خوب را بشناسد.

  

ْ�ُفِسُ�مْ  ِمنْ  َرُسوٌل  َجاَءُ�مْ  لََقدْ ﴿درآیه   -13
َ
اشاره  (ص)امبریبه چند ویژگی پ ﴾رَِحيمٌ  َرُءوٌف  بِا�ُْمْؤمِنِ�َ  َعلَْيُ�مْ  َحِر�ٌص  َعنُِتّمْ  َما َعلَْيهِ  َعِز�زٌ  أ

  شده است؟
1  1(  1  2(  4  3(  5  4(  2  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  پیامبر رحمت  پیامبر رحمت

گز   گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینهي



  ویژگی پیامبر اشاره گردیده است. 4در این آیه به   درك مطلب  1

  گردیده است.ویژگی پیامبر اشاره  4در این آیه به   درك مطلب  3

  ویژگی پیامبر اشاره گردیده است. 4در این آیه به   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  ویژگی پیامبر اشاره گردیده است. 4در این آیه به 

  

  ي درستی دارد؟کدام گزینه به ارکان نماز اشاره  -14

2  

  سالمنیت، قیام، ذکر، رکوع،   )2  قیام، تکبیره االحرام، رکوع، سجودنیت،   )1

  نیت، قیام، ترتیب، رکوع، سجود  )4  تشهدنیت، ذکر، تکبیره االحرام، رکوع،   )3
  دبیرخانه بازبیننظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  دانش  ارکان نماز  ارکان نماز

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  نیست.ارکان نماز در این گزینه صحیح   خواندن  2

 ارکان نماز در این گزینه صحیح نیست.  خواندن  3

 ارکان نماز در این گزینه صحیح نیست.  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  ارکان نماز در این گزینه صحیح است.

  

که از او خشمگین  اگر بمیرد بر دین من نمرده است و خدا را در حالتی مالقات خواهد کرد« :دفرمودن پیامبر(ص) در مورد چه کسانی  -15

  ؟».است

2  

  کند.شخصی که به امانت خیانت می  )2  سپارد.شخصی که کارهایش را به دیگران می  )1
  بداخالق است.در خانواده شخصی که   )4  کند.ه خودش را از نظر دیگران کوچک میشخصی ک  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  آسان  دانش  امانتداري  امانتداري

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  براساس حدیث موجود در کتاب درسی این گزینه درست نیست.  خواندن  1

  نیست. براساس حدیث موجود در کتاب درسی این گزینه درست  خواندن  3

  براساس حدیث موجود در کتاب درسی این گزینه درست نیست.  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  براساس حدیث موجود در کتاب درسی این گزینه درست است.

  

 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله دوم سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه هفتم  : رشته  (هفتم) 7  پایه :  1انگلیسیزبا  درس:

2350  کد درس:  زبان انگلیسی  گروه درسی :
8  

 enghlish 7 -205  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠۵کد گروه درسی :

  محل خدمت    tarrahطراح سؤال  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  سمپاد  خراسان رضوي-21  09155176619  30964683 محمدرضا خداشناس

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1

  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2

  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3

  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6

 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f ormrazavi edui r f ormf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  0  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  0  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  0  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  0  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  0  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  0  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  0  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  0  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  0  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  0  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ثبت کامل  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  0  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

  5دش  6  متوسط :  4  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :
  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


1-  Ali: How old is your little sister, Reza?                                   Reza: She’s ……………. 
2  

1(  fine  2(  nice  
3(  five  4(  ok  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3(حداکثرحیطه محتوایی سؤال 

  3گزینه  آسان  دانش  age  لغت و کاربرد

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  براي احوال پرسی استفاده می شود، بنابراین گزینه درست نیست. سوال  درك مطلب  1

 سوال براي احوال پرسی استفاده می شود، بنابراین گزینه درست نیست.  درك مطلب  2

 سوال براي احوال پرسی استفاده می شود، بنابراین گزینه درست نیست.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  عدد است. 3در پاسخ سوال پرسیده شده باید عدد بیان شود که فقط گزینه 

  

2-  Parham: What’s your…………. job?                           Amir: He’s a dentist. 

2  

1(  grandfather′s  2(  mother′s  
3(  grandmother′s  4(  aunt′s  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  کاربرد  نسبت خانوادگی  لغت/نسبت خانوادگی

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  اشاره دارد sheبه   درك مطلب  2

  اشاره دارد sheبه   درك مطلب  3

  اشاره دارد sheبه   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  به معنی پدربزرگ اینگونه است. 1با توجه به سوال پاسخ باید مذکر باشد که فقط گزینه 

  

3 -  Reza: Is your brother tall?                         B:No, he is,………………………… 

2  

1(  tall 2(  young   
3(  short  4(  old  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  دانش  لغت  لغت

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  اشتباه است noبا توجه به   درك مطلب  1

  جوان معنا ندارد/عدم تطابق معنایی  درك مطلب  2

  پیر معنا ندارد/عدم تطابق معنایی  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  بمعنی کوتاه قد صحیح است shortکلمه  3باتوجه به سوال گزینه 

  

4 -  That man is my uncle. He’s my …………….. 

2  

1(  father′s sister  2(  father′s mother  
3(  father′s father  4(  father′s brother  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  استدالل  نسبت خانوادگی  لغت/نسبت خانوادگی



نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به معنی عمه می باشد  درك مطلب  1

  به معنی مادربزرگ می باشد.  درك مطلب  2

  می باشدبھ معنی پدربزرگ   درك مطلب  3
پاسخ 

  تشریحی
  به معنی عمو می باشد و صحیح است. 4گزینه 

  

5-  Reza: which one is your English teacher?       Amir:………………………………………………… .  

2  

1(  Let’s meet my English teacher  2(  He’s wearing a white shirt  
3(  Yes, he is my math teacher   4(  No. my English teacher is tall  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3سؤال (حداکثرموضوع   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

clothes  clothes 2گزینه  آسان  کاربرد  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  مشخصات فرد را نمی دهد  طرز عمل  1

  اشتباه است yesجواب با   طرز عمل  3

  اشتباه است noجواب با   طرز عمل  4

پاسخ 
  است چون مشخصات فرد را می دھد. ۴پاسخ صحیح گزینھ   تشریحی

  

6 -  Amir: What are you? Reza: I am ……………….. 

2  

1(  Reza Mohammadi  2(  fourteen years old  
3(  in grade 7  4(  a student 

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

jobs  jobs  4گزینه  دشوار  کاربرد  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  کاربرد اسم صحیح نیست  درك مطلب  1
  کاربرد سن صحیح نیست  درك مطلب  2

  کاربرد کالس صحیح نیست  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  به معنی دانش اموز صحیح است.چون شغل فرد پرسیده شده است. 4گزینه 

  

7 -  Ali: Mom,………………….are you? Mom: I'm fine. I am cooking in the kitchen.  

2  

1(  where  2(  what  
3(  how   4(  which  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

Wh question words  Wh question words  3گزینه  متوسط  استدالل  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به معنی کجا اشتباه است  درك مطلب  1

  به معنی چه اشتباه است  درك مطلب  2

  اشتباه استبه معنی کدام   درك مطلب  4

پاسخ 
  صحیح است ٣امده است گزینھ  fineچون در پاسخ   تشریحی



  

8-  Which word is different from others? 

2  

1(  Flat 2(  Living room  
3(  Kitchen  4(  Bathroom  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

My home  My home  1گزینه  آسان  دانش  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  از خانھ است قسمتی  درك مطلب  2
  قسمتی از خانھ است  درك مطلب  3

  قسمتی از خانھ است  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  اپارتمان متفاوت استبه معنی  1گزینه 

  

9-  Zahra: Which one is Ms. Barati?                 Maryam: She is ………….. 

2  

1(  my math teacher  2(  wearing a grey manteau  
3(  35  4(  fine today 

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

clothes  clothes 2گزینه  متوسط  کاربرد  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  1
  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  3

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  به معنی او یک مانتو خاکستري پوشیده است.صحیح است  2گزینه 

  

10 -  Father: Let′s …………..your English teacher first. 

2  

1(  meet  2(  meets 
3(  meeting  4(  to meet  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  دشوار  استدالل  گرامر  گرامر

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  فعل به صورت ساده می اید. letبعد از   طرز عمل  2

  فعل به صورت ساده می اید. letبعد از   طرز عمل  3

  فعل به صورت ساده می اید. letبعد از   طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است 1فعل به صورت ساده می اید. پس گزینه  letبعد از 

  

11 -  It is usually black. Muslim women wear it to cover their heads and bodies. It is a(n)….. 

2  

1(  manteau 2(  chador  
3(  scarf  4(  jacket  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                



  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

clothes  clothes  2گزینه  دشوار  استدالل  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  1
  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  3

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  بمعنی چادر درست است 2جمله گزینه با توجه به معنی 

  

12-  A …………… is a room in a house for the bed, so it’s mainly used for sleeping. 

2  

1(  living room  2(  store room  
3(  kitchen 4(  bed room  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

My home  My home  4گزینه  دشوار  استدالل  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  1

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  2

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  3

پاسخ 
  بمعنی اتاق خواب صحیح است. ۴معنی گزینھ با توجھ بھ   تشریحی

  

13 -  My father is in the………… he is ……………..the car 

2  

1(  garage/working  2(  garage/fixing  
3(  living room/ working  4(  living room/fixing  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

places  places 1گزینه  متوسط  کاربرد  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  2
  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  3

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  4

پاسخ 
  منطقی و صحیح است ١جملھ گزینھ با توجھ بھ معنی   تشریحی

  

14 -  The kitchen ………….. is wrong - it's actually 12.30 not 12.15. 

2  

1(  clock  2(  table  
3(  chair 4(  time  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

vocabulary  vocabulary  1گزینه  متوسط  کاربرد  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  2

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  3

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  4



پاسخ 
  تشریحی

 .منطقی و صحیح است 1معنی جمله گزینه با توجه به 

  

15 -  Amir: What is Ali doing?                                   Reza: I think he is listening to the ………..  

2  

1(  newspaper  2(  bookcase  
3(  blanket  4(  radio  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  لغت  لغت

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  روزنامه/معنایی تطابق عدم  درك مطلب  1

  کتاب قفسه/معنایی تطابق عدم  درك مطلب  2

  پتو/معنایی تطابق عدم  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  .منطقی و صحیح است یعنی رادیو 4با توجه به معنی جمله گزینه 
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 ،صفر است. تعیین کنیددرجه زیر  9درجه زیر صفر و  6درجه باالي صفر،  11دماي شهرهاي کرمان، سنندج و یاسوج به تر تیب   -1

  سردتر است؟کرمان و یاسوج سنندج چند درجه از میانگین دماي دو شهر 

  درجه 8  )4  درجه 7  )3  درجه 6  )2  درجه 5  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  جمع و تفریق اعداد صحیح  اعداد صحیح

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

� � � �� �
� � � � � �

11 9
1 1 6 7

2
   

  

  هاي شکل دهم و شکل دوازدهم، چند است؟د چوب کبریتتعدا ضرباز  ،عدد حاصلمجموع ارقام  ،مقابلبا توجه به شکل   -2

4  1(  6  

  

2(  14  

3(  8  

4(  16  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  استدالل  یابی الگو  حل مسئله

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

nام nالگوي شکل  � �3 2   

�شکل دهم � � � �3 10 2 �ازدهمو شکل دو 28 � �28 6 �پس  34 �28 34   برابر است ،لذا مجموع ارقام 952
�با   � �9 5 2 16   

  

  

3-  
کدام یک از اعداد زیر جواب معادله 

_x x �
� �

1 1 1
2 3 6

  باشد؟می 

  صفر  )4  1  )3  2  )2  3  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  مقدار عددي و معادله  عبارت جبري

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

  دو گزینۀ ها،بررسی گزینه

  



4-  
، AEقرار دارد و ABوسط Cنقطۀ

1
3

،  EDو ACخط هپار 
1
3

  است؟ EDبرابر چند ABهستند.   ECخطپاره 

  برابر  6  )1  4

  

  برابر 7  )2

  برابر 8  )3

  برابر 9  )4
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  هندسه
  

  4گزینه  دشوار  استدالل

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

� 	 � 	� � � � �
 � 
 �
�  � 

1 1 2 2 2 1 1
3 3 3 9 9 2 9

ED EC AC AC AB AB   

  

  است؟ نادرستکدام گزینه   -5

  .هستند د، با هم همنهشتبرابر باشنضلع هاي آنها دو به دو  کهدو چهارضلعی   )1  3

  کند.تغییر می آن کنیم، تصویر به دست آمده مساوي آن شکل است اما جهتبه یک خط پیدا می نسبتشکلی را  وقتی قرینۀ  )2

  در تبدیل انتقال، تصویر به دست آمده، مساوي و هم جهت با شکل اولیه است.  )3

  گویند.درجه داشته باشد، چندضلعی مقعر می 180بزرگتر از  چندضلعی که حداقل یک زاویۀبه   )4
  ن دبیرخانهبازبینظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  دانش  هاي همنهشتشکل  هندسه

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

  کتاب ) 52یک (تمرین صفحه  گزینۀ

  

ساعت و  8کند پس از ده کنند. ماسکی که زهرا استفاده میاند و باید از ماسک استفازهرا و مریم در محیطی آلوده قرار گرفته  -6

کنند، از ماسک استفاده  شوند. اگر هر دو در یک زمان شروع بهساعت، باید تعویض  3کند پس از ماسکی که مریم استفاده می

  نند؟کرا تعویض می با هم ماسک نفر دو هر مجدداً حداقل پس از چند ساعت

1  1(  48  2(  24  3(  11  4(  8  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  ك.م.م  اعداد طبیعی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
�,�  تشریحی ��8 3 24   

  



  شود؟دیده میشکل مقابل از سمت راست چگونه   -7

4  
1(  

  

  

2(  

  
3(  

  

4(  

  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  آسان  استدالل  سه نما  هندسه ، حجم

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

  گزینه دو

  

  درست باشد؟ تواندمیچند تا از موارد زیر   -8

  یک استوانه را برش دهیم سطح مقطع آن به شکل بیضی است.الف) اگر 

  آن برابر است. ةمساحت قاعداندازة حجم یک مکعب مستطیل با اندازة ب) 

  ، هم شکل نیستند.استوانهج) مقطع یک کره و مقطع یک 

  صفر  )4  1  )3  2  )2  3  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  دشوار  استدالل  حجم و سطح مقطع  هندسه ، حجم

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

  تواند درست باشد.هر سه گزینه می

  

0آن شکل استوانه داریم که شعاع قاعدة منبع آبی به  -9 دقیقه،  10متر است. این منبع را با شیر آبی که در هر  2متر و ارتفاعش  8

3 �کشد که منبع پر شود؟طول می هقکنیم. چند دقیکند، پر میمتر مکعب آب وارد منبع می 14 �� � 3 14  

1  1(  1 28   2(  2 3  3(  3 2   4(  12 8  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  کاربرد  محاسبه حجم  هندسه ، حجم

نه
زی

گ
ي 

ها ط
غل

  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  



    (نامشخص)  

پاسخ 
�  تشریحی �� �� �� � � � �� �� �

20 8 3 14 2 10 3 14 12 8   

  

هاي مکعب مربع حاصل را رنگ کنیم، چند ایم. اگر تمام سطحواحد ساخته 5واحد، مکعب مربعی به ضلع هایی به ضلع یک با مکعب  -10

  شود؟و چند مکعب دو وجهشان رنگ می شوندنمیمکعب رنگ 

2  

  شود.تا دو وجهشان رنگ می 24شوند و تا رنگ نمی 8  )2  شود.تا دو وجهشان رنگ می 24شوند و تا رنگ نمی 27  )1

  شود.تا دو وجهشان رنگ می 36شوند و تا رنگ نمی 8  )4  شود.تا دو وجهشان رنگ می 36شوند و تا رنگ نمی 27  )3
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  استدالل  سطح جانبی  هندسه ، حجم، مساحت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

� �
� �
�� � �
�

� � ���

35 2 27

5 2 12 36
   

  

  (دو چهار ضلعی مربع هستند.)دهیم. حجم شکل حاصل در کدام گزینه آمده است؟ران میوَدَ ABضلعشکل مقابل را حول   -11

4  1(  �28   

  

2(  �36   
3(  �26   

4(  �31   

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  استدالل  دوران سطح حول محور  هندسه، حجم

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
�  تشریحی �� � � �� �� � �� � � � � �1 1 1 3 3 3 28   

  

  هاي زیر درست است؟چند مورد از عبارت  -12

...الف)
ب���������������������������������������������������������ار

� � � � � � � 2

10

7 2 2 2 2 7 � ب)            �������10 �� � �2 24 3 4 �ج)               3 � �7 5 7 123 21 7 21  

�د)        9مجذور عدد 9

1  1(  4  2(  1  3(  2  4(  3  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  استدالل  مفهوم توان و جذر  توان و جذر

نه
زی

گ
ه ي 

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینها
    (نامشخص)  



    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

  ) درست هستند.(دو  )موارد (ج

  

13-  

اصل عبارت مقابل در کدام گزینه آمده است؟                                                                   ح
� � � �

� �

� � � � �

� � �

04 2

23

121 2 25 3 5

2 2
   

1  
1(  �

10
4

  2(  �2  3(  �
10
12

   4(  �
2
3

   

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  کاربرد  محاسبات توان و جذر  توان و جذر

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

� �� � � � �
� � �

� � �
11 16 5 9 1 8

2
8 4 4

   

  

                                                                                                   باشد؟می 720ي عدد اعداد زیر شمارندهکدام یک از   -14

1  1(  � �33 2 5  2(  �33 5   3(  � �2 2 23 2 5   4(  � �53 2 5   
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  استدالل  حاسبات توان و شمارندهم  توان و 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

� � �4 2720 2 3 شبیه کمتر یا مساوي باشد.، 720ي عدد یه شدههاي تجزاز توان در گزینه مورد نظر، باید توان اعداد 5
  کتاب وزارتی 60صفحه   2سوال

  

�عدد  -15 � �144 256 2 9   کدام نزدیکتر است؟ بین کدام دو عدد صحیح قرار دارد و به 7

2  

  نزدیکتر است. 5قرار دارد و به  6و  5بین   )2  نزدیکتر است. 6قرار دارد و به  7و  6بین   )1

  نزدیکتر است. 6قرار دارد و به  6و  5بین   )4  نزدیکتر است. 7قرار دارد و به  7و  6بین   )3
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  استدالل  مفهوم و محاسبات جذر  توان وجذر

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
�  تشریحی � � � �400 6 7 20 13   درست است. 4 لذا گزینۀ 33

 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله دوم سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه هفتم  : رشته  (هفتم) 7  پایه :  تکمیلی 1ریاضی  درس:

23510  کد درس:  ریاضی  گروه درسی :
t  

 ٧T riyazi -٢٠۶  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠۶کد گروه درسی :

  محل خدمت    tarrahطراح سؤال  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  4ناحیه   خراسان رضوي-21  09158715074  33702666 زهره فهیمی علی آبادي

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1

  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2

  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3

  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6

 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f ormrazavi edui r f ormf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  ؟  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  ؟  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  ؟  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  ؟  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  ؟  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  ؟  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  ؟  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  ؟  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  ؟  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  ؟  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ؟  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  ؟  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

  ؟دش  ؟  متوسط :  ؟  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :
  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

شمع  91دهد. اگر تا حاال مجموعاً هایی است که در آخرین جشن تولدش روي کیک قرار میبرابر با تعداد شمع محمددانیم سن می  - 1

  باشد، اکنون او چند سال سن دارد؟ هاي تولدش قرار گرفتهروي کیک

4  1(  7  

  

2(  9  

3(  11  

4(  13  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  کاربرد  جمع اعداد طبیعی متوالی  حل مسئله

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

� �...
n n

n n
�

� � � � � � � �
1

1 2 3 91 13
2

  

  

  باشد؟هاي زیر عددي صحیح میحاصل چند تا از عبارت  -2

 � � � � � � � �� � � � � � � � �8 3 6 2 4   (الف 11

 � � � � � � � �� � � � � � � � � � �8 4 8 4 8 3 8   (ب 4

 � � � � � � � �� � � � � � � � �512 2 2 2 2   (ج 8

  سه  )4  دو  )3  یک  )2  صف  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  شناخت و جمع اعداد صحیح  اعداد صحیح

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

  (الف 13          

 �548
3

  (ب 

  (ج  4

  

 3سازد. اگر علی سبد بیشتر از رضا می 7کنند. علی پسر بزرگتر، روزي علی و رضا در مغازة پدرشان سبدهاي حصیري درست می  - 3

  کند؟چند سبد درست میسازند. تعیین کنید رضا هر روز عدد سبد می 93روز کار کنند، روي هم   6روز و رضا 

1  1(  8  2(  14  3(  5  4(  10  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3(حداکثرحیطه محتوایی سؤال 

  1گزینه  دشوار  استدالل  معادله  عبارت جبري

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
�  تشریحی � � � � �

R R R R R R
R R R

R R

� � � � � 	
�
� � � � � �

� � � �

93
7 7 7

9 21 93 8

   

  

  

  

  



  برابر است با : xدر شکل مقابل مقدار   -4

4  1(  36  

  

2(  9  

3(  23  

4(  22  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  استدالل  هاروابط بین زاویه  هندسه

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

x x
x
x

� � � � �
�
�

14 90 32 58

2 44

22

   

  

�است. اگر  63مضرب  bعددي زوج و  aدانیممی  -5 �,a b � abو  15 � a، آنگاه 18900 b� در کدام گزینه آمده است؟  

1  1(  1005  2(  375  3(  965  4(  209  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  استدالل  ب.م.م  اعداد طبیعی

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

b

a

� � � � �� � � � � �
 � � � ��

2
3 2 2

2

3 7 5 315
18900 3 7 2 5

3 5 2 60
   

aدر نتیجه  b� � 375   

  

�مکعبی چوبی به ابعاد   - 6 �6 6  از آن طوري ، این مکعبساخت از پس ایم. مکعب واحد، درست کرده 216با به هم چسباندن  ، 6

  ؟، چند تا استشوددر عکس دیده میکه واحد  هاي مکعب تعدادشود. هاي واحد دیده میایم که بیشترین مکعبعکس گرفته

1  1(  91  2(  90  3(  66  4(  61  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3(حداکثرموضوع سؤال   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  دشوار  استدالل  شناخت احجام و سه نما  هندسه، حجم

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

� نماي جلو: �6 6 �و نماي کنار:  36 �36 6 � و نماي باال: 30 �� � �36 6 5 25   
� هاتعداد مکعب � � �36 30 25 91   

  

  



  

  

جسم سه بعدي هاي زیر، نماي جلو، نماي باال و نماي چپ، از این هاي واحد ساخته شده است. شکلیک جسم سه بعدي از مکعب  - 7

  دهند. حجم این جسم چقدر است؟را نشان می

4  1(  10  

                                         

2(  11  

3(  12  

4(  
13  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  استدالل  سطح جانبی و سه نما  هندسه، حجم

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
�  تشریحی �� � � � �4 3 2 1 2 12   

  

  باشد؟زیر درست میهاي چند تا از عبارت  -8

  الف)
� �

�
� �

9 16 3 4
36 64 6 8

�ب)               �10 10 10323 17 �ج)              19 � �7 62 3 6 �  د)    2 �0 7 6 3 2 1                      

  3  )4  2  )3  1  )2  صفر  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  توان و جذر  توان و جذر

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

  (د)و  )ج( (الف) و هايگزینه 

  

�اگر   -9 �� � � �23 2 5 540x  وy� �3 3 x، آنگاه حاصل  6 y� در کدام گزینه آمده است؟  

1  1(  115  2(  �115  3(  127  4(  �127   
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  استدالل  محاسبات توان و جذر  توان و جذر

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  



پاسخ 
  تشریحی

x

y y y
x y

� �

� � � � � �

� � � � �

540
6

90

3 3 36 3 33 121

6 121 115

   

  

  درست باشد؟ تواندمیهاي زیر چند تا از عبارت  - 10

  تر است. کوچک همان عدد، تر و از سه برابر بزرگ جذر عددي از خود عدد،الف) 

  ضلعی است.سطح مقطع یک مکعب، یک پنجب) 

  .سطح مقطع یک چهار وجهی منتظم، یک هفت ضلعی استج) 

  3  )4  2  )3  1  )2  صفر  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  استدالل  جذر و سطح مقطع  جذر و حجم

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

  تواند درست باشد.می )ب(و  )الف(هاي گزینه

  

 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوانوزارت آ�وزش و پرورش / 

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله دوم سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه هفتم  : رشته  (هفتم) 7  پایه :  1علوم تجربی  درس:

 olum 7 -207  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:  23509  کد درس:  علوم تجربی  گروه درسی :

  True  وضعیت نمایش خطوط:         207کد گروه درسی :

طراح   نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :
  tarrahسؤال

  محل خدمت  

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  2ناحیه  خراسان رضوي-21  09153091063  30635795 نرگس یوسفی

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1
  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2
  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3
  ید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید.توانمی -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه یدتوانمی، فرمول هاي ریاضیجهت  -6
 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f or mr azavi edu i r f or mf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  0  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  0  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  0  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  0  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  63  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  0  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  0  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  1  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  0  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  1  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ËÈÊ äÇÞÕ  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  0  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

دش  0  متوسط :  0  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :

  وار:

0  
  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

  

  

  

  

  

 

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  

مربع است. اگر ارتفاع این مترسانتی 5و مساحت سطح مقطع آن  مترسانتی 40داریم که ارتفاع آن  ايشیشه اياستوانهیک ظرف   -1

  ؟ شده باشد گیرياندازهتوسط این استوانه مدرج  تواندمیزیر  حجمکدام  ،بخش مساوي تقسیم کنیم 50ظرف را به 

2  

   لیترمیلی 24  )2   لیترمیلی 34  )1
   لیترمیلی 58  )4   لیترمیلی 22  )3

  نظر بازبین دبیرخانهمشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3محتوایی سؤال (حداکثرحیطه 

  2گزینه  دشوار  کاربرد   گیرياندازهدقت در   در علوم  گیرياندازه

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  تبدیل  1

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  تبدیل  3

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

 cmهر خط يفاصله
10
8

5040   است، یعنی دقت این ظرف مدرج 2cm5سطح مقطع ظرف  و چونبوده   ��

 �. � × � =    باشند. 4 ��ست که مضرب طبیعی از ا گیرياندازهپس مقدارهایی با این ظرف قابل  .است �� �

  

بار دوم توسط  متر و 20 ون برج به مسافت یک بار از پلکان مارپیچی بیر :رودمیدر دو مرحله باال  بانیدیدهشخصی از یک برج   -2

دوم  يمرحلهاول به در مرحله  توسط فرد براي غلبه بر وزن خود،نسبت کار انجام شده . رودمی متر باال 4به طول  آویزان طنابی

  ؟کدام است

1  1(  5  2(  10  3(  1  4(  2/0  
  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3محتوایی سؤال (حداکثرحیطه 

  3گزینه  متوسط  استدالل  کار  محاسبه کار

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  .ماندمیدر هر دو مرحله هردو کمیت تغییر کرده حاصل ثابت  و چون دیآیمست ه دب ییجاجابهنیرو در   ضربحاصلاز مقدار کار   طرز عمل  1

  .ماندمیدر هر دو مرحله هردو کمیت تغییر کرده حاصل ثابت  و چون آیدمیبست  جاییجابهنیرو در   ضربحاصلمقدار کار از   طرز عمل  2

  .ماندمیدر هر دو مرحله هردو کمیت تغییر کرده حاصل ثابت  و چون آیدمیبست  جاییجابهنیرو در   ضربحاصلمقدار کار از   طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

  بستگی دارد. ییجاو جابهمقدار نیرو  ضربحاصلمقدار کار به مسیر حرکت بستگی ندارد بلکه به  مقدار کار در هر دو صورت یکسان است .

  

  

  

  .   ماندمیباقی  ......... اتمتولید و . دیاکسيدمولکول کربن  ...........اتم اکسیژن،  10اتم کربن و  10در نتیجه واکنش     -3

1  
1(  

لکول وم 5 -لکولوم10
  اکسیژن

  )4  اتم اکسیژن   5 -لکول  وم 5  )3                    اتم کربن   5 -لکول  وم 5   )2
هیچ اتمی باقی  –لکول وم10

  ماندمین
  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  آسان  کاربرد  ذرات سازنده مواد  مواد

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  .اتم اکسیژن ترکیب شود 20اتم کربن با  10مولکول باید 10براي ساخت   درك مطلب   1

  .شودمیمولکول  تمام اکسیژن مصرف  5هنگام  است پس 1به  2چون نسبت اکسیژن به کربن   درك مطلب  3

  .ستینمولکول  کافی  10اکسیژن براي  هاياتمتعداد   درك مطلب  4



پاسخ 
  تشریحی

اتم کربن  5اتم اکسیژن فقط  10پس با مصرف  شودمیاز دواتم اکسیژن و یک اتم کربن ساخته  دیاکسيدهر مولکول کربن 
  .ماندمیاتم کربن باقی  5مصرف شده و 

  

  

چه مقدار آن به انرژي الکتریکی تبدیل  ،ژول باشد 400 کندیمبه صفحات خورشیدي برخورد  که دیخورشمقدار انرژي تابشی اگر   -4

  ؟ شودمی

  ژول  200  )4  ژول  120  )3  ژول 90  )2  ژول 80  )1  1
  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  کاربرد  انرژي خورشید  پاك هايانرژي

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  است 80،  400درصد  20  رمزگشایی  2

  است  80،  400درصد  20  رمزگشایی  3

  است 80،  400درصد  20  رمزگشایی  4

 پاسخ
  تشریحی

درصد  80و   استژول  80همان   400درصد  20پس  کنندمینور خورشید را مهار  درصد از 20چون صفحات خورشیدي فقط
  .شودمیغیر قابل مهار 

  

  

  ؟آیدمی حساببهنوعی بافت  ،کیکدام  -5

2  

  کپک نان يتوده  )2  سفید و قرمز خون هايگویچهمجموع   )1
  چشم  )4  سطح درونی معده  )3

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  دانش  سلول  شناخت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  بافت هايویژگیعدم شناخت از   درك مطلب  1

  بافت هايویژگیعدم شناخت از   درك مطلب  2

  بافت هايویژگیعدم شناخت از   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  سطح درونی معده، نوعی بافت پوششی است.

  

  

  

  

  

  

  

  ؟نیستدرست ، کدام عبارت  دهدمیرا نشان  گوسفند شکل مقابل که نمایی از سطح شکمی و پشتی قلببا توجه به   - 6



4  
1(  

ر دیگري در شکل، خون تیره و د شدهاشاره يهاسرخرگدرون یکی از 
  خون روشن جریان دارد.

  

  در شکل، آئورت و سرخرگ ششی هستند. شدهاشاره يهاسرخرگ  )2
  .اندمشاهدهاکلیلی (کرونري) قابل  هايرگدر این تصویر، بخشی از   )3
اکلیلی (کرونري)  هايسیاهرگدر شکل،  شدهاشاره يهااهرگیس  )4

  هستند.

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  شناخت قلب  ساختمان قلب 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عدم درك مطلب  درك مطلب  1

  عدم درك مطلب  درك مطلب  2

  عدم درك مطلب  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

سرخرگ ششی، خون تیره و درون سرخرگ آئورت، خون روشن درون  .شوندمیدیده  ، روي قلبلیلی)ک(ا يکرونر هايرگ
  جاري است.

  

  ؟نیستدرست  ینیرزمیز هايآبزیر در مورد  هايجملهاز  یککدام  -7

  گی دارد.تبه اندازه ذرات بس معموالً، نفوذ آب در خاك یو چگونگمیزان فضاي خالی   )1  3
  .اندمناسب ینیرزمیز هايآببنابراین براي تشکیل  ،زیاد است فضاي خالی میان ذرات،  هاآبرفتدر   )2
  مناسب نیستند. ینیرزمیز هايآبذرات رس چون فاقد فضاي خالی بین ذرات هستند ، براي ذخیره   )3
  زیرزمینی را تغییر دهد. هايآبسرعت حرکت  تواندمیجنس رسوبات هر منطقه   )4

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  ینیرزمیز هايآب  سفر آب روي زمین

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  درك مطلبعدم   درك مطلب  1

  عدم درك مطلب  درك مطلب  2

  عدم درك مطلب  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

مناسب  ینیرزمیز هايآببودن براي ذخیره  زیردانهذرات رس گرچه داراي فضاي خالی بین ذرات هستند ، اما به دلیل 
  نیستند.

  

  

  

  

  

  نوشت؟ توانمی، چه عبارتی را »ب«و » الف« هايحرف، به جاي روروبهدر نمودار   -8

   غلظت عنصر سدیم و پتاسیم در آب ؛ ب=سختی آبالف=   )1  4
 الف



2(  
 هايالیهضخامت  ؛ ب= فشار آب در سفره آب تحت فشار الف=

 نفوذناپذیر 
 عمق سفره آب ؛ ب= میزان آلودگی میکروبی آب زیرزمینی الف=  )3
 کاریز(قنات)؛ ب= فاصله از مظهر کاریز هايمیلهالف= عمق    )4

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3(حداکثرحیطه محتوایی سؤال 

  4گزینه  متوسط  کاربرد  زیرزمینی هايآب  آب

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  غلظت عنصر سدیم و پتاسیم در آب، به سختی آب مربوط نیست.  درك مطلب  1

  نفوذناپذیر مربوط نیست. هايالیهفشار آب در سفره آب تحت فشار به ضخامت   درك مطلب  2

  آب زیرزمینی بیشتر شود، آلودگی میکروبی آن کمتر خواهد بود. يسفرههر چه عمق   درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  .شودمیکاریز نیز بیشتر  هايمیلهفاصله از مظهر کاریز بیشتر شود، عمق هرچه 

  

کار نیروي وزن چند ژول .شودمیمترکشیده  4نیوتن به اندازه  250کیلوگرم مطابق شکل توسط طنابی با نیروي  10جسمی به جرم   -9

  است؟

4  1(  J  400    
2(  J  0  
3(  J  40  
4(  J1000  

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  آسان  استدالل  کار در سطح افق  محاسبه کار

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  .کار نیروي وزن صفر استدر این حرکت،  طرز عمل  1

  در این حرکت،کار نیروي وزن صفر است.  طرز عمل  3

  این حرکت،کار نیروي وزن صفر است. در  طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

 و در جاییجابهعمود بر  ي وزن. که در این صورت نیرودر راستاي افق است و حرکتنیروي وزن به طرف پایین  جا، نیدر ا
  صفر است . کار آننتیجه 

  

  درست است؟ خوریممیزیر، درباره مواد غذایی که  هايجملهاز  یککدام  -10

3  

1(  
را از غذاي خود حذف  هاچربیکامل ،  طوربه، بهتراست  دهندیمقلبی را افزایش  و سکته هارگخطر تنگ شدن  هاچربیاز آنجایی که 

  کنیم .

2(  
مورد نیاز بدن ما به  هايپروتئین تأمیناینکه غذاهاي گیاهی هم داراي پروتئین هستند ، ولی غذاهاي جانوري ، منبع بهتري براي  باوجود

  . آیندمیحساب 
  ، داریم.خوریممیرا که  هاییکربوهیدرات يهمهما توانایی استفاده از انرژي   )3

4(  
در غیر این صورت   کند؛ تأمینرا  هاسلولالزم براي  نیاز بدن به انرژي یا مادهیک ماده غذایی ، تنها در صورتی براي بدن ما مفید است که 

  .آیدمین،ماده غذایی مفیدي به حساب 
  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3سؤال (حداکثرحیطه محتوایی 

  2گزینه  متوسط  استدالل  سفره سالمت  غذایی مفید در بدن مواد

نه
زی

گ
ي 

ها
ط

غل
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عدم درك مطلب  درك مطلب  1

N250 
Kg10 



  گوارش سلولز را نداریم.توانایی   درك مطلب  3

  الزم است. هارودهغذاها براي حرکت بهتر  درتوانایی گوارش سلولز را نداریم، اما وجود آن   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

آمینواسیدهاي  تأمینبا وجود اینکه غذاهاي گیاهی هم داراي پروتئین هستند ، ولی غذاهاي جانوري ، منبع بهتري براي 
  .  آیندمیمورد نیاز بدن ما به حساب  ضروري

  

  وجود دارد؟ نسبت به بقیه گلژي بیشتري هايدستگاه، تعداد یککدام هايیاختهدر   -11

2  

  لوزالمعده (پانکراس) يغده  )2  جلوي بازو يماهیچه  )1
  قرمز خون هايگویچه  )4  بافت چربی شکم  )3

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  آسان  کاربرد  دستگاه گلژي  ايیاخته هاياندامک

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  1

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  3

  تشریحی مراجعه کنید.به پاسخ   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  عمل ترشح مواد را انجام دهند. خواهندمیگلژي بیشتري دارند؛ چرا که  هايدستگاه، هاغده هايیاخته

  

از جنس ............باشد، اگر آن را » ب«از جنس............. و » الف«بیرونی(ب) است. اگر  يالیهداریم که داراي هسته(الف) و  ايگلوله  -12

  .)رسدمی» ب«و » الف«به  کسانیمقدار . (گرما به داردبرمیمدتی روي آتش بگیریم، ترك 

    مس -آلومینیوم   )1  4
  
  

  
  

  آلومینیوم -مس    )2
  مس –آهن   )3
  آهن -شیشه   )4

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد   متفاوت بودن ضریب انبساط  انبساط مواد

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  2

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  3

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  .داردبرمیترك » ب« يالیهبیشتر باشد، » ب«از » الف«کتاب درسی، اگر میزان انبساط  23 يصفحهبا توجه به نمودار 

  

13-  
که ایمساختهیک صندلی 

1
3

حجم آن را آهن (با چگالی تقریبی  
�
) و بقیه را چوب (با چگالی تقریبی  8 ���

�
) تشکیل  0,9 ���

  مکعب است؟ مترسانتیچند گرم بر  تقریباً . چگالی این صندلیدهدمی

2  

1(  /2 96  2(  /5 63  
3(  /4 9  4(  /3 26  

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  استدالل  محاسبه چگالی  گیرياندازه

ه   گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینها

 الف

 ب



  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  طرز عمل  1

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  طرز عمل  2

  مراجعه کنید.به پاسخ تشریحی   طرز عمل  3

پاسخ 
�  تشریحی =  � �

�
 + ���

�
�:                       شودمیکه   =  ��� ×�.�

�
= 3.26 

  

  .............. باشند. یک ............ و یک  يسازندهند ذرات توانمیبه ترتیب » ب«و » الف«  -14

    عنصر نافلزي –ترکیب   )1  4
  
  
  
  
  
  
  

  ترکیب – ترکیب  )2
  عنصر نافلزي –مخلوط   )3
  عنصر فلزي – مخلوط  )4

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  کاربرد  ماده ايذرهساختار    ساختار ماده

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  دو نوع ذره در ساختار خود است.ترکیب نیست، زیرا داراي » الف«  درك مطلب  1

  ترکیب نیست، زیرا داراي دو نوع ذره در ساختار خود است.» الف«  درك مطلب  2

  عنصر فلزي نیست، زیرا مولکول دارد.» ب«  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  .دهندمیرا نشان  (زیرا تنها از یک نوع اتم تشکیل شده و مولکول دارد) یک عنصر نافلزي» ب«یک مخلوط و » الف«

  

  زیر از نظر علمی درست بیان شده است؟ هايگزارهچه تعداد از   -15

 ساخته شده است. آهن واز نیکل  تنها،  زنگ نزنفوالد  �

 است. ترسختاز مس  (آلیاژ مس و قلع)برنز �

 است. فوالد برابرچند  هاآنکه سختی  شودمیاستفاده  هاییپالستیکاز  ضدگلوله هايجلیقهدر  �

 از دو یا چند فلز هستند که از استحکام باالیی برخوردارند. هاییمخلوط آلیاژها يهمه �

  م است.وطال بیشتر از آلومینی چگالی وچگالی فوالد بیشتر از طال  �

  چهار گزاره  )4   سه گزاره  )3   دو گزاره  )2  گزارهیک   )1  1
  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  کاربرد  ساختار مواد  ویژگی مواد

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  2

 به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  3

 مراجعه کنید.به پاسخ تشریحی   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  بیشتري از عنصر نخستین دارند. یو سختزیرا آلیاژها، مقاومت  است. ترسختبرنز از مس 

  

 الف ب



 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   ان مدارس استعدادهاي درخشان *آموزدانشسنجش و پایش علمی فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله دوم سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه هفتم  : رشته  (هفتم) 7  پایه :  تکمیلی 1علوم تجربی  درس:

 olum 7T -207  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:  t23509  کد درس:  علوم تجربی  گروه درسی :

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠٧کد گروه درسی :

  محل خدمت    tarrahطراح سؤال  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  تبادکان  خراسان رضوي-21  09155236169 30636772 محمد چمن زاري

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1

  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2

  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3

  ید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید.توانمی -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه یدتوانمی، فرمول هاي ریاضیجهت  -6

 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f ormrazavi edui r f ormf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  )شودمیتکمیل » بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  0  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  5  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  0  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  0  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  0  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  0  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  0  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  0  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  0  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  0  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ثبت ناقص  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  0  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

  0دش  10  متوسط :  0  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :
  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

 

 

 

  

  

  

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


یماري ویروسی، کمک مراحل روش علمی بخواهید براي درمان این ب اگر بهگرامی  آموزدانششما  به شیوع کرونا ویروس، با توجه  -1

  ؟دهیدمیدارویی تهیه کنید، کدام مراحل را به ترتیب انجام 

  بررسی نتایج  –پردازينظریه –انجام آزمایش  – يسازهیفرض –پرسش  – قیو تحقمطالعه   )1  3

  پردازينظریه –بررسی نتایج  –انجام آزمایش  – سازيفرضیه – و تحقیقمطالعه  –پرسش   )2

  بررسی نتایج  –پرسش  – و تحقیقمطالعه  –پردازينظریه –انجام آزمایش  – سازيفرضیه   )3

  پردازينظریه –بررسی نتایج  – و تحقیقمطالعه –انجام آزمایش  – سازيفرضیه  –پرسش   )4
  مشخصات سؤال :

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3سؤال (حداکثرموضوع   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  آسان  دانش  مراحل روش علمی    ر  تجربه و تفک

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  پردازينظریه –بررسی نتایج  –انجام آزمایش  – سازيفرضیه – و تحقیقمطالعه  –: پرسش از اندعبارتمراحل روش علمی   درك مطلب  1

  پردازينظریه –بررسی نتایج  –انجام آزمایش  – سازيفرضیه – و تحقیقمطالعه  –: پرسش از اندعبارتمراحل روش علمی   درك مطلب  3

  پردازينظریه –بررسی نتایج  –انجام آزمایش  – سازيفرضیه – و تحقیقمطالعه  –: پرسش از اندعبارتمراحل روش علمی   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  پردازينظریه –بررسی نتایج  –انجام آزمایش  – سازيفرضیه – و تحقیقمطالعه  –پرسش : از اندعبارتمراحل روش علمی 

   کدام کمیت، با بقیه متفاوت است؟  -2

  ان یک کالسآموزدانشتعداد   )1  3
  فوالدي يمیلهطول یک   )2
  از شیر آب پایین افتد. آب، یک قطره کشدمیمدت زمانی که طول   )3
  جرم هواي درون یک اتاق  )4

  مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  استدالل  فیزیکی هايکمیت   ابزارهاي آن در علوم و گیرياندازه

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  رمزگشایی  2

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  رمزگشایی  3

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

نخستین  گیرياندازهبراي گفت  توانمییا  ی پیوسته هستند.هایکمیتان کالس، کمیتی گسسته ولی بقیه، آموزدانشتعداد 
  نیاز نداریم.یکا  به گزینه،

  بیان شده است؟  نادرستچند جمله از مفاهیم علمی زیر   -3

.  است شده هبه نام اتم ساخت یمیقابل تقس ریو غ زیاز ذرات ر ایدن: باور داشت و بود گراییاتممکتب  گذارانیبن ،دالتون -1  

.است  کمتر. عمر عناصر دیرینه از سن زمین شوندمیگفته عناصر دیرینه  اصطالحاً هاآنوجود دارند که به عنصر  هشتادوچهارتعداد  -2  

نماد  هاآنکرده و به هر یک از  عنصرند، تهیه کردمیفهرستی از موادي را که تصور  که  است هاییشیمیدان ترینمعروفیکی از  دموکریت -3

.خاصی نسبت داد  

.اندشدهدالتون معتقد بود فقط چند نوع محدود اتم در طبیعت وجود دارد و تمام مواد از همین چند نوع محدود ساخته  -4  

1  1(  1  2(  2  3(  3  4(  4  
  مشخصات سؤال :

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3(حداکثرموضوع سؤال   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  دانش  اتم و عنصر از دریچه تاریخ   اتم و عنصر از دریچه تاریخ

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  درست بیان شده است. 4نادرست و 3،و1،2مطالب   درك مطلب  1

  درست بیان شده است. 4نادرست و 3،و1،2مطالب   درك مطلب  2

   درست بیان شده است. 4نادرست و 3،و1،2مطالب   درك مطلب  4



پاسخ 
  تشریحی

  درست بیان شده است. 4نادرست و 3،و1،2مطالب 

 

  

  ، کدام عبارت درست نوشته شده است؟هاکامپوزیتیا » هاچندسازه« يدرباره  - 4

2  

1(  
ورزش پرش با نیزه، از  هاينیزهاخیر،جنس  هايسالدر 

با پالستیک  ايشیشهفایبرگالس است که از ترکیب کردن الیاف 
  .شوندمیتهیه 

2(  
چون آلومینیوم یک کامپوزیت است، بهتر از چوب بامبو در ورزش 

  .کندمیپرش با نیزه عمل 

  )4  ، نوعی کامپوزیت است که سختی آن از گِل بیشتر است.گلکاه  )3
چون چوب بامبو یک کامپوزیت است، بهتر از آلومینیوم در ورزش 

  .کندمیپرش با نیزه عمل 
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  هاچندسازه  خواص مواد

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  نیست.آلومینیوم، کامپوزیت   درك مطلب  2

  نه افزایش سختی. شودمیترك نخوردن آن  باعثافزودن کاه به گل،   درك مطلب  3

  .کندمیآلومینیوم بهتر از چوب بامبو عمل   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  .شوندمیبا پالستیک تهیه  ايشیشهورزش پرش با نیزه، از فایبرگالس است که از ترکیب کردن الیاف  هاينیزهاخیر،جنس  هايسالدر   

  

کیلوژول  12000مثال از  عنوانبهدریک کشور صنعتی . شوندمی  گروه بزرگ تقسیمچهار انرژي به کنندگانمصرفدر حال حاضر    -5

درصد در 33بخش تجاري و ژول در 2160000 بخش مسکونی و درصد در 21 و ونقلحملبخش  ژول در 3360000ي داده شده ، ژانر

  است؟ چقدر  حدوداًبه بخش مسکونی  ونقلحمل در بخشبه نظر شما نسبت مصرف انرژي  .شودمیبخش صنعت مصرف 

1  1(  3/1  2(  6/1  3(  85/0  4(  57/1  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  کاربرد  انرژي يهاکنندهمصرف  منابع انرژي

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  28÷    21=   3/1  تبدیل  2

  28÷    21=   3/1  تبدیل  3

   28÷    21=   3/1  تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

3/1   =21  ÷  28  
  

 
  
  

  

 

  

  

  

  



  

  

آب با دماي  سیسی 20 دارايلوله آزمایش  زیررا و آن گرم را آتش زده 2به جرم  ینیزمبادامیک عدد  ،جواننوگروه متفکران    - 6

 .رسید سلسیوس درجه 82به  زمینیبادامسوختن کامل  انیدر پادماي آب داخل لوله آزمایش  گرفتند.درجه سلسیوس  21اولیه 

  کنید.) نظرصرفگرما  هدر رفتاز ( است؟ لوژولیچند ک حدوداً زمینیباداماین  از سوختن انرژي آزادشده 

    کیلوژول51,24   )1  4

   
  

   کیلوژول 5,124  )2
   کیلوژول  5124  )3

4(  

   کیلوژول0,5124 

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  استدالل   انرژي غذا گیرياندازه  غذا انرژي

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  رمزگشایی  1

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  رمزگشایی  3

  پاسخ تشریحی مراجعه کنید.به      رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

kj 5,124  =  2/4  ×61  ×20  = ژول(انرژي آزادشده از غذا (  

  

نوع غذا براي فرداي آن روز چهار  .مرجان را که دچار سنگ کیسه صفرا شده، بردارند مادرپزشکان مجبور شدند ، کیسه صفراي    - 7

  ؟دانیدنمیمرجان مناسب  مادرغذا را براي  کدام مصرف شما ایشان مهیا کردند. 

2  

  سوپ جو  )2  آب دوغ خیار  )1
  با ماست پلوعدس  )4  پرچرب آبگوشت  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

 هاچربیصفرا و هضم 
  

  3گزینه  متوسط  کاربرد  گوارش
نه

زی
گ

ط
غل

ي 
ها

  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  .عمل کنند هاچربیگوارشی بهتر بتوانند روي  هايآنزیمتا  کندمیکمک  کهصفرا مایع سبز رنگ و قلیایی است   درك مطلب   1

  .عمل کنند هاچربیگوارشی بهتر بتوانند روي  هايآنزیمتا  کندمیکمک  کهصفرا مایع سبز رنگ و قلیایی است   درك مطلب  2

  .عمل کنند هاچربیگوارشی بهتر بتوانند روي  هايآنزیمتا  کندمیکمک  کهصفرا مایع سبز رنگ و قلیایی است   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

آبگوشت .عمل کنند هاچربیگوارشی بهتر بتوانند روي  هايآنزیمتا  کندمیکمک  کهصفرا مایع سبز رنگ و قلیایی است 
  غذایی چرب است.

  

. این دهدمیتا مدتی به ضربان خود ادامه  میقرار دهیک ژو در محلول سرم فیزیولو نموده جاگر قلب قورباغه را از بدن آن خار  -8

  کدام مفهوم علمی زیر است؟ دهندهنشانآزمایش 

  .نداردضربان قلب تنظیم نقشی در  هیچ مغز  )1  3
  قلب بدون کنترل مغز( بصل النخاع) قادر به ضربان نیست.   )2
  قلب خود قادر به ضربان است.  )3
  .استقلب خود قادر به تنظیم آهنگ ضربان خود   )4



  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

 گردش مواد
  

  3گزینه  متوسط  دانش  قلب

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
   د باز هم به ضربان خود ادامه دهد.توانمیقلب  ، که در بافت قلب ايویژه هايسلولبا وجود   درك مطلب  1

  د باز هم به ضربان خود ادامه دهد.توانمیکه در بافت قلب ، قلب  ايویژه هايسلولبا وجود   درك مطلب  2

  د باز هم به ضربان خود ادامه دهد.توانمیکه در بافت قلب ، قلب  ايویژه هايسلولبا وجود   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

د توانمیبا قطع ارتباط قلب با مغز ، قلب  وگیرد میصورت که در بافت قلب وجود دارند  ايویژه هايسلول لهیوسبه خودخودبه ضربان قلب
  باز هم به ضربان خود ادامه دهد، اما آهنگ آن تنظیم نیست.

  

  رخ داده است؟ ییایمیش رییتغدرمتن زیر چند    -9

  

  

  

  

  

1  1(  3  2(  4  3(  5  4(  6  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  تغییرات فیزیکی وشیمیایی  تشکیل غارهاي آهکی

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  طبق پاسخ تشریحی  درك مطلب  1

  طبق پاسخ تشریحی  درك مطلب  3

   طبق پاسخ تشریحی  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

 کاغذ پی اچ، رنگ رییتغاثر آب برآهک زنده،  ،مرغتخمپوسته  اثر سرکه بر: شیمیایی روي داده است رییتغ 4در این فرایند 
   .شدهصافبرآب آهک  2COاثر 

  

  

  نشده است؟بیان  درستیبه زیراز مفاهیم  یککدامفرآیند بارندگی، يدرباره  - 10

  .گویندمی  Mist این حالت را .گردندمیتبخیر  تماماً زمینقبل از رسیدن به سطح  قطرات کوچک آب ،هاوقتبرخی   )1  3
  .گرددمیتگرگ در ابرهاي کومولونیمبوس تشکیل  معموالً  )2

3(  
یا مخلوطی از آب و » اسلیت«صورت  اگر قطرات در حال ریزش از ابرها با الیه هوایی که داراي دماي زیر نقطه انجماد است برخورد کند، به

  .دیآیدرمبرف 

4(  
 یا و صورت پوشش به ،، فرو بریزد بر روي اشیاء و یا زمین ،نقطه انجمادند حدود نزدیک و داراي دماهاي سرد کهخیلی  باران قطرات وقتی
  .شودمی سرد گفتهیا باران بسیار » گلیز « آنکه به  آیددرمیاز یخ  ايپهنه

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  دانش  اشکال باران  زمینسفر آب روي 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
 یحیطبق پاسخ تشر  درك مطلب  1

 یحیپاسخ تشر طبق  درك مطلب  2

  یحیپاسخ تشر طبق  درك مطلب  3

  سرکه بدان افزود. یسیس 5آزمایش ریخت .آنگاه  در لولهید و یسا را مرغتخمگرم پوسته آهکی  3، دانیال

به کمک کاغذ  علیرضا نمود. و صافآب حل کرده  یسیس 10در گرم آهک زنده را برداشته و 2همزمان  طوربه علیرضا نیز

PH  2گاز   ،به کمک لوله رابط هاآنداد. سپس اسید یا بازي بودن آن را تشخیصCO  آهکآبآزاد شده را به درون 

ته لوله  در درنگیسفدرنهایت رسوبی  شد و گرنيریش شدهصاف آهکآبهدایت کردند . پس از مدتی رنگ  شدهصاف

 آزمایش تشکیل گردید.  



پاسخ 
  تشریحی

از یخ  اينهپهو یا  صورت پوشش باران بر روي اشیاء و یا زمینی که داراي دماهاي زیر نقطه انجمادند، فرو بریزد بهوقتی 
  .شودمییا باران بسیار سرد نامیده  »گلیز«که به نام  آیددرمی

 



  »سمه تعا�اب«
  �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99مدارس استعدادهاي درخشان *سال تحصیلی سنجش و پایش علمی دانش آموزان فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله اول سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه هفتم  : رشته  (هفتم) 7  پایه :  1مطالعات اجتماعی  درس:

2351  کد درس:  مطالعات اجتماعی  گروه درسی :
2  

 motaleat 7 -٢٠٣  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠٣کد گروه درسی :

  محل خدمت    tarrahطراح سؤال  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  گلبهار  خراسان رضوي-21  09155186532  30897309 حمید نژاد سلیمانی

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستونافزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1

  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2

  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3

  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید.»KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6

 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.  banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f ormrazavi edui r f ormf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  ؟  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  ؟  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  ؟  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  ؟  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  ؟  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  ؟  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  ؟  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  ؟  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  ؟  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  ؟  ثبت نشده :» موضوعسؤال«. تعداد 5

  ؟  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  ؟  تعیین نشده :» حیطه شناختیسؤال«. تعداد 6

  

  ؟دش  ؟  متوسط :  ؟  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :
  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  مختلف در جامعه گردید؟ هايحرفهکدام عوامل به ترتیب موجب پدید آمدن مشاغل و   -1
2  

تقسیم کار      -رونق کشاورزي و افزایش تولید محصول   -مهارت در کارها  )2رونق کشاورزي و افزایش تولید محصول   - تقسیم کار   -مهارت در کارها  )1

  مهارت در کارها   -تقسیم کار -رونق کشاورزي و افزایش تولید محصول    )4تقسیم کار     -مهارت در کارها -رونق کشاورزي و افزایش تولید محصول    )3
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  دانش  هاو حرفهپیدایش مشاغل   عیو توزتولید 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  غلط  درك مطلب  1

  غلط  درك مطلب  2

  غلط  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

 دایپبرخی از کارها مهارت  و در کارهاي دیگر بپردازند ند بهستدرنتیجه به تدریج افراد دیگر توان با رونق کشاورزي تولید محصول زیاد شد
  )33.بدین ترتیب در جامعه تقسیم کار به وجود آمد.(صفحه کنند

  

 Bو   	Aنقطهمتر روي زمین است.اگر فاصله دو  300سانتیمتر روي نقشه برابر با  2در روي یک نقشه با استفاده از مقیاس خطی،  -2
	سانتیمتر باشد، فاصله واقعی آن در روي زمین چقدر است؟ 3نقشه   همان  روي 	

  متر450  )4  متر500  )3  متر 350  )2  متر400  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  استدالل  مقیاس  راهنماي نقشه

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  غلط  رمزگشایی  1

  غلط  رمزگشایی  2

  غلط  رمزگشایی  3

پاسخ 
  تشریحی

و  ، 150ابراست با رب متریسانتیک  هر نیبنابرا ،  300÷2=   150متر روي زمین باشد 300برابر با  متر روي نقشهسانتی 2اگر 
  3×150=450پاسخ

  

  از جمالت زیر درست است؟ یککدام  - 3

  بلند نواحی مرکزي ایران  هستند. هايقله دنا ،کرکس وزاراللهشیرکوه ،هزار،  )1  3
  طبیعی یک مکان هستند. هايویژگیجمعیت   و ،رودهاوهواآبموقعیت جغرافیایی،  )2
  هر شهر تعدادي شهرستان  و روستا وجود دارد. و درهر استان به چند شهر   )3
  .هستند آذربایجان هايکوه فشانیآتش هايقله و سبالنسهند   )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  دانش  جانیآذربا يهاکوه هايقله  اشکال زمین در ایران

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  زاگرس–دنا   خواندن  1

  جمعیت انسانی  خواندن  2

  شهرستان تعدادي شهر و روستا وجود دارد هر و درهراستان به چند شهرستان   خواندن  3

پاسخ 
  تشریحی

  است. و سبالنبنام سهند  فشانیآتشآذربایجان داراي دو قله  هايکوه

  

  از: اندعبارتیی ایران به ترتیب وسعت وهواآبنواحی   - 4

  خزري. و مرطوبمعتدل -سواحل جنوب و شرجیگرم -کوهستانی خشکو نیمهمعتدل -گرم وخشک  )1  3



  .و خشکگرم -کوهستانی خشکو نیمهمعتدل -خزري و مرطوبمعتدل -سواحل جنوب و شرجیگرم   )2
  خزري. و مرطوب.معتدل و خشکگرم -سواحل جنوب و شرجیگرم -کوهستانی خشکو نیمهمعتدل   )3
  .سواحل جنوب و شرجیگرم -خزري و مرطوبمعتدل  -کوهستانی خشکو نیمهمعتدل -گرم وخشک  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  دانش  ي ایرانوهواآبوسعت نواحی   ي ایرانوهواآبتنوع 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  غلط  درك مطلب  2

  غلط  درك مطلب  3

  غلط  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

سواحل  و شرجیگرم -کوهستانی خشکو نیمهمعتدل -گرم وخشک :از ترتیب وسعت عبارتندیی ایران به وهواآبنواحی 
  )61(نقشه صفحه خزري. و مرطوبمعتدل -جنوب

  

  زیر کمتر است؟ هايگزینه از  یککدامتراکم جمعیت در   -5

2  

  نفر 30000جمعیت -کیلومترمربع 250مساحت  )2  نفر 20000جمعیت  – کیلومترمربع100مساحت  )1
  نفر70000جمعیت – کیلومترمربع 70مساحت  )4  نفر 25000جمعیت  -کیلومترمربع 50مساحت  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  استدالل  تراکم جمعیت  جمعیت ایران

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  200  رمزگشایی  1

  500  رمزگشایی  3

  1000  رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

دیگر کمتر  هايگزینهکه از  شودمی 120جمعیت  متراک 2.گزینه آیدمی به دستم جمعیت بر مساحت یک مکان تقسیتراکم جمعیت از 
  )76است.(صفحه 

  

  ؟نیستاز جمالت زیر درست  یککدام  - 6

	،بندر چابهار است. فارسخلیجگردشگري در سواحل  و مراکزیکی از بنادر مهم   )1  3 	
  اهمیت فراوان دارد. یخیو تار مجموعه آستان قدس رضوي از نظر زیارتی،معماري  )2
  سازمان میراث فرهنگی نیست. به عهده تنها،حفاظت از میراث فرهنگی   )3
  اسالمی با سقوط حکومت ساسانیان آغاز شد. تاریخ دوره ایران   )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  دشوار  دانش  انواع گردشگري در ایران  گردشگري در ایران

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  صحیح  خواندن  2

  صحیح  خواندن  3

  صحیح  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  )99(صفحه ،بندر چابهار است.دریاي عمان گردشگري در  و مراکزیکی از بنادر مهم 

  

  فصلی هستند؟ و یاموقت  معموالً،آبریزرودهاي کدام حوضه   - 7

  دریاي عمان  )4  داخلی  )3  فارسخلیج  )2  دریاي خزر  )1  1



  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  دانش  رودهاي ایران  وخاكآبمنابع 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  دائمی  درك مطلب  1

  دائمی-فصلی  درك مطلب  2

  دائمی-فصلی  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  )81(صفحه  هستند صفحهفصلی  و یاموقت  معموالًرودهاي حوضه آبریز داخلی 

  

  ، کدام تمدن در ایران ،کنار رود کارون قرار داشت؟نیالنهرنیبزمان با تمدن آشور در مه  -8

  جیرفت  )4  آشور  )3  بابل  )2  ایالم  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  دانش  ایالم تمدن  ایران هايسکونتگاه ترینقدیمی

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  فرات  خواندن  2

  دجله  خواندن  3

  هلیل رود  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  )114(صفحه ، تمدن  ایالم در ایران ،کنار رود کارون قرار داشتالنهرینبینزمان با تمدن آشور در مه

  

  تولد حضرت مسیح (ع) همزمان با کدام حکومت در ایران باستان  بود؟   -9

  مادها  )4  اشکانیان  )3  هخامنشیان  )2  ساسانیان  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  دانش  حکومت اشکانیان  ایران باستان هايامپراتوري

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  غلط  خواندن  

  غلط  خواندن  

  غلط  خواندن  

پاسخ 
  تشریحی

  نمودار خط زمان) 122اشکانیان در ایران باستان بود.(صفحه تولد حضرت مسیح (ع) همزمان با حکومت  

  پایت

  بوده است؟ هاسلسلهتیسفون پایتخت کدام   - 10

  ساسانیان-اشکانیان  )4  اشکانیان-هخامنشیان  )3  ساسانیان - مادها  )2  مادها-هخامنشیان  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  دانش  و ساسانیانپایتخت اشکانیان   ایران باستان هايپایتخت

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  غلط  خواندن  

  غلط  خواندن  

  غلط  خواندن  



پاسخ 
  تشریحی

  )126بود.(صفحه  ساسانیانو تیسفون پایتخت  اشکانیان 

  

 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

Ï  دوره/شاخه تحصیلی: ÑæÓãÊæÓØåÇæá   
(Ï Èí ÑÓÊÇäåÇí ÏæÑåÇæá  )  

ãÑÍ  مرحله/تاریخ آزمون: áåÇæáÓÇáÊÍÕí áí    98-99  

ÝÇÑÓí  درس: Êßãí áí1   : 7  پایه )åÝÊã(  رشته :   Çí å åÝÊã   

ÒÈÇäæÇÏ  گروه درسی : Èí ÇÊÝÇÑÓí     :2350  کد درس
4t  

 farsi 7T -٢٠۴  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠۴کد گروه درسی :

ØÑÇÍ  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :  
ÓÄÇátarrah  

  محل خدمت  

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  تبادکان  خراسان رضوي-21  09151225989  30736128 محدثه قدسی

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1

  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2

  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3

  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6

 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f ormrazavi edui r f ormf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  ؟  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  ؟  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  ؟  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  ؟  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  ؟  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  ؟  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  ؟  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  ؟  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  ؟  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  ؟  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ؟  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  ؟  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

  ؟دش  ؟  متوسط :  ؟  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :
  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  شده است؟ واژگان در کدام گزینه درست بیان معناي  -1
  دشت)( رنج)، هامون( (سختی)، محنت دهر  )1  3

  کنارة آسمان)( (شاداب)، افق (خاکریز)، قبراق استحکامات  )2
  جنگ)( (نرم و نازك)، کارزار (ستاره)، حریر اختر  )3
  دار)(میوه (متحیر)، برومند خار)، مبهوت( زبون  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  دانش  معناي واژگان  درس یک تا سیزده

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  معناي دهر نادرست است.   خواندن  1

  معناي حریر نادرست است.  خواندن  3

  معناي زبون نادرست است.  خواندن  4

 پاسخ
  تشریحی

  اند.ها درست معنا شدههمۀ واژه

  

  

  )رودشمار نمیجزو غلط امالیی بهتشدید ( کدام گزینه درست نوشته شده است؟امالي واژگان در   -2

  رسید.از هر طرف صداهاي غریب و محیب به گوش می  )1  3
  گذارند.ها خیلی موزي هستند و زود پا به فرار میبعضی لغت  )2
  باید از شب تا سحر براي نوشتن امال ضجه بزنم.تا کی   )3
  خوان پنداشته است.او خود را رستم دستان در هفت  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  دانش  امالي واژگان  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  محیب نادرست است.  خواندن  1

  موزي نادرست است.  خواندن  2

  خوان نادرست است.هفت  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  درست هستند. هاهمۀ واژه

  

  است؟ نادرست اطالعات کدام گزینه  - 3

  نویسد.گرایانه میهایی واقعادبیات نوجوان است که داستان ةنویسند »هوشنگ مرادي کرمانی«  )1  3
  در شاهنامه است.» ضحاك«از داستان  یاقتباس» افسانۀ ماردوش«پویانمایی عروسکی   )2
  از کارهاي مهم فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. »گزینیواژه«  )3
  ها هستند.بیشتر انسان »کلیله و دمنه«هاي کتاب هاي حکایتشخصیت  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  دانش  تاریخ ادبیات  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  اطالعات این گزینه درست است.  خواندن  1

  اطالعات این گزینه درست است.  خواندن  2

  است.اطالعات این گزینه درست   خواندن  3



پاسخ 
  تشریحی

  اطالعات این گزینه نادرست است.

  

  کار رفته است؟به» سجع و تضاد« هايدر کدام عبارت آرایه  444--

  که مرد و هشت.و بدبخت آن ،که خورد و کشتنیکبخت آن  )1  3
  بدان ماند که گاو راند و تخم نیفشاند. ،هرکه علم خواند و عمل نکرد  )2
  که داشت و نکرد.و نخورد و دیگر آن که داشتیکی آن  )3
  گر خطا و از علت چه زاید مگر جفا!از خاك چه آید م  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  دانش ادبی   13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  تضاد ندارد.  درك مطلب  2

  تضاد ندارد.  درك مطلب  3

  تضاد ندارد.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  سجع و تضاد دارد.

  

  ؟نیامده استدر کدام بیت » مفاخره«اصطالح ادبی کاربرد   -5

    فرشتگان) قدسیان: ( کنند  گویی که شعر حافظ از بر می آمد خروشی، عقل گفت    قدسیاندم از عرش میحبص  )1  3
  مقاالت سعدي انجمنیبی                   کنند امروز      هفت کشور نمی  )2
  برتر شدم بگوي که این کاهلیت چیست؟ خندید پس بدو که من از تو به بیست روز        )3
  که از باد و باران نیابد گزند                 پی افکندم از نظم کاخی بلند       )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  استدالل  دانش ادبی  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  مفاخره دارد.  درك مطلب  1

  مفاخره دارد.  درك مطلب  2

  مفاخره دارد.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  مفاخره ندارد.

  

  ؟نیامده است تشبیهی کدام بیت اضافۀدر   - 6

  تا چشم به هم زنی خراب است          شالودة کاخ جهان بر آب است       )1  3
  همواره نه این دلو را طناب است              آبی بکش از چاه زندگانی        )2
  در مطبخ ما مشتی استخوان است        گرگ فلک آهوي وقت را خورد     )3
  از دیدة ما خفتگان نهان است               خودکامی افالك آشکار است      )4

  دبیرخانهبازبین نظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  دانش ادبی (تشبیه)  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ي 

ها ط
غل

  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  جهان اضافۀ تشبیهی: کاخ  درك مطلب  1

  اضافۀ تشبیهی: چاه زندگانی  درك مطلب  2



  گرگ فلکاضافۀ تشبیهی:   درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  اضافۀ تشبیهی ندارد.این گزینه 

  

  ؟نرفته استکار در کدام گزینه، جمع مکسر به  - 7

  طاق بوددلی در جهان به روشن                           سکندر که خورشید آفاق بود     )1  3
  کنندروند آن کار دیگر میکنند    چون به خلوت میواعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می  )2
  شومان میـدر قرون رفته پنه                           شوم    ان خود پشیمان میـاز زم  )3
  نیست آگاه ز حکمت همه یونانی     است             گرچه یونان وطن بس حکما بوده  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  دانش زبانی  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  افق آفاق: جمع مکسر  درك مطلب  1

  قرن قرون: جمع مکسر  درك مطلب  3

  حکیم حکما: جمع مکسر  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  واعظان جمع مکسر نیست.

  

  در کدام عبارت آمده است؟» نا...کبادُنا اَوالدُاَ« حدیثمعناي   -8

2  

  .کردبا فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار می  )2  .فرزندان ما پارة جگر ما هستند  )1
  .کرددستی میبه اوالد خود پیش در سالم  )4  .زد(س) بوسه می بر صورت اوالد فاطمه  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  استدالل  درك و دریافت متن  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  نادرست است.  تبدیل  2

  نادرست است.  تبدیل  3

  نادرست است.  تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  درست است.

  

  کار رفته است؟ شده در کدام دو بیت متفاوت بهواژة مشخص   -9

3  

1(  
  تنافکن و پیلچو دیدش پلنگ   به فرزند خویش   زالیچه خوش گفت 

  که برگشته ایام و بدحال بود                 یکی گربه در خانۀ زال بود     

2(  
  ها آرزوي من این استبچه               خود برسید    کامکاش روزي به 
  ام یافتیـهمه ک ،ز گیتی                    وي من تافتی  ـبدو گفت گر س

3(  
  ادب پروین است چرخ اختر             هش بالین است   که خاك سیَاین

  در پایۀ چرخ دیدم استاد به پاي           گري کردم راي  در کارگه کوزه

4(  
  حمدم اعتدالسرو نباشد به                     فرو ماند از جمال محمدماه 

  ببرد قیمت سرو بلند باال را       تو آن درخت گلی که اعتدال قامت تو  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  کاربرد  درك و دریافت  13تا  1درس 



نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به یک معناست.در هر دو بیت زال   رمزگشایی  1

  به یک معناست.در هر دو بیت کام   رمزگشایی  2

  به یک معناست.در هر دو بیت اعتدال   رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

  کار رفته است.چرخ در دو معنا به

  

  در کدام گزینه آمده است؟ترتیب بهبرزخی شدن، دلجویی کردن، نکوهش غیبت، به خود بالیدن) مفاهیم (  - 10

  و هم از ساکنان این کوییـت                                  سبب بزرگ مکنخویشتن بی الف)

  بازآ که توبه کردیم از گفته و شنیده ب) گر خاطر شریفت رنجیده شد ز حافظ           

  دستار خود مسواك زن د از آن بر گوشۀبع ل از بدگویی مردم دامن را پاك کن  اوج) 

  تو از غرور جوانی همیشه در خوابی  دارم               چو عندلیب چه فریادها که می د)

  ري را سبب تسکین استـخاط گاه                         این محنت درکس که  خرم آن ه)

2  

  ب، ه، ج، الف  )2  ، ده ب، ج،  )1
  ج، د، الف، ب  )4  د، ب، ه، الف  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  استدالل  درك و دریافت متن  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  نادرست است.  درك مطلب  1

  نادرست است.  درك مطلب  3

  نادرست است.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  پاسخ درست است.
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 farsi 7 -٢٠۴  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠۴کد گروه درسی :

ØÑÇÍ  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :  
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  تبادکان  خراسان رضوي-21  09151225989  30736128 محدثه قدسی
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  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1

  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2

  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3

  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6

 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f ormrazavi edui r f ormf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  ؟  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  ؟  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  ؟  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  ؟  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  ؟  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  ؟  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  ؟  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  ؟  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  ؟  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  ؟  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ؟  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  ؟  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

  ؟دش  ؟  متوسط :  ؟  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :
  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  ؟نیامده است »غیرت، فراغت، مویه، طاغوت« هايهمعناي یکی از واژ ،در کدام بیت  -1
  تا پیش شاه باشدت اعزاز و آبرو                 برندت باري به اختیار   ناچار می  )1  3

  مردبه پیش فریدون شد آن شوخ                   ابا ناله و آه و با روي زرد         )2
   هوا دام آهرمن سرکش است                 سر گفتی از آتش است  جهان سربه  )3
  رايبه نزدیک شاه آمد آن پاك                چو لشکر شد آسوده بر در سراي     )4

  دبیرخانهبازبین نظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  دانش  معنی واژه  درس یک تا سیزده

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  معنی غیرتآبرو به   خواندن  1

  معنی مویهناله به   خواندن  2

  معنی طاغوت به سرکش  خواندن  3

پاسخ 
  تشریحی

  نیامده است. (آسودگی) معنی فراغت

  

  معناي کدام دسته واژگان درست نوشته شده است؟  -2

  (غمگین) (پسر به زبان کردي)، محزون (سازگار)، روله دمساز  )1  3
  نورانی)( فروغرهسپار)، ( (حیات)، عازم صحن  )2
  (بزرگ) (کوزه)، سهمگین شده)، سبو(سفارش وصی  )3
  (توجه) (ناتوان)، عنایت (خوشی)، عجز وجد  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  دانش  معنی  زدهیتا س کیدرس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  روله  خواندن  1

  صحن  خواندن  2

  عجز  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  .ها درست استتمام واژهمعناي 

  

  است؟ طالعات کدام گزینه درستااز دیدگاه تاریخ ادبیات،   - 3

  گیري از عناصر طبیعت با بیانی خالی از رمز و اشاره به ترسیم جامعۀ خود پرداخته است.یوشیج با بهرهنیما    )1  3
  سالگی شعر سرود.آمد کند با ذوق سرشار خود در هشتوپروین اعتصامی بدون اینکه به محافل ادبی رفت  )2
  ادبیات جوان آثاري دارد. درزمینۀاز شاعران معاصر است که یکی طاهره ایبد   )3
  و در تفسیر و حکمت و ادب عرب سرآمد شد.حافظ نزد دانشمندان عصر خود به تحصیل پرداخت   )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  دانش  تاریخ ادبیات   درس یک تا سیزده

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  خالی از رمز  خواندن  1

  بدون رفت و آمد  خواندن  2

  شاعر  خواندن  3

پاسخ 
  تشریحی

  اطالعات درست است.همۀ 



  

  رود)شمار نمیامالیی دارد؟(تشدید جزو غلط امالیی به نادرستی گزینه دو کدام  - 4

2  

  جازبۀ خالق - متعبد و شکرگزار - غوغا و همهمه  )2  امارت قصر - عالف و بیکار -  بقل دستش  )1
  حوصلگی و دلخوريکم -  فارق از غصه -  غلتید و رفت  )4  کامیون قراضه - شدهدقایق طلف - محرم و صفر  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  کاربرد  امال  درس یک تا سیزده

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  جاذبهیک نادرستی دارد:   خواندن  2

  تلفیک نادرستی دارد:   خواندن  3

  فارغیک نادرستی دارد:   خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  عمارت - بغلها: شکل درست واژه

  

  ؟درست نوشته شده استدر کدام گزینه شده هاي مشخصنقش واژه  -5

  نهاد، مفعول)(    بخشید.را می خود با شخص بدرفتاري  )1  3
  مفعول، متمم)( آلود.نمی دشنامخود را به  زبانگاه هیچ  )2
  مفعول، نهاد)( برد.لذت می آنخواند و از خوبی میحافظ را به دیوان  )3
  متمم، صفت)( و اهل تفکر بود. کوشا کودکیپروین از   )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  دانش زبانی  درس یک تا سیزده

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  الیهمفعول و مضاف   درك مطلب  1

  مفعول و متمم  درك مطلب  3

  متمم و مسند  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  درست است.

  

  در کدام گزینه بیشتر است؟ هاهتعداد جمل  - 6

2  

  گفت: چهارباغ جایی است که اسمش چهارباغه.  )2  دایی جون، هیچ کی میره اون باال کتاب بنویسه؟! ببین  )1
  نویسی تو این گرماي تابستان؟!ببینم دایی چی می  )4  چه جور جاییه؟آقا چهل ستون « پرسیدم:  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  دانش زبانی  درس یک تا سیزده

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  دارد. جمله3  تبدیل  2

  دارد. جمله3  تبدیل  3

  دارد. جمله3  تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  کتاب بنویسه) –هیچ کی میره اون باال  –دایی جون  –(ببین  جمله4

  

  است؟ نادرستآرایۀ مقابل کدام بیت   - 7



  تکرار) -(تشخیص      رام از چه شدي؟ رمیدن آموز                 مانه    شود زرام تو نمی  )1  3
  )تشخیص -(کنایه غنچه هم گفت گرچه دلتنگم             مثل لبخند باز خواهم شد         )2
  تشخیص) -(تشبیه       اند از خاکدان ها برکردهدست      ختانند همچون خاکیان   راین د  )3
  تشخیص) -(تشبیه      بهار معنا شد   ،در کتابی              اي خندید    بر درختی شکوفه  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  آسان  کاربرد  دانش ادبی  درس یک تا سیزده

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  است. درستها آرایه  درك مطلب  1

  ها درست است.آرایه  درك مطلب  2

  ها درست است.آرایه  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  تشبیه ندارد.این بیت، 

  

  کار رفته است؟به» تشبیه و کنایه«هاي در کدام گزینه آرایه  -8

  رفت تا به عمه کابوك سر بزند.دهکده تازه از خواب بیدار شده بود، کژال می  )1  3
  هاي ریز و درشت به ناله درآمدند، کژال فریاد زد: خاکم به سر!سنگ  )2
  لرزید. ش علفی در باد بود که میزد، تن مۀ راه خشکشنی  )3
  هاي بیابان وحشت کرده بودند.زد، سنگگرفته فریاد میهاي خونبا چشم  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  دانش ادبی  درس یک تا سیزده

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  .تشبیه ندارد  درك مطلب  1

  .تشبیه ندارد  درك مطلب  2

  .تشبیه ندارد  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  دارد.تشبیه و کنایه 

  

  ترتیب در کدام گزینه آمده است؟حن خوانش جملۀ چهارم هر عبارت بهل  -9

  ها بیایند و بعد بروندخانه نیست که آدمگوید: قلب مهمانالف) پدرم می

  چقدر جا دارد ،اینکه مادر خوبم توي قلبم جا گرفته ب) به قلبم نگاه کردم، دیدم با

  بدهم به چند نفر که دوستشان داشتم، این کار خوب است تو هم انجام بدهتصمیم گرفتم آن گوشۀ خالی قلبم را ج) 

  بود چه کسیاند، پرسید: بعدش نوبت ها درست توي نصف قلبم جا گرفتهد) دید همۀ این آدم

2  

  خبري، عاطفی، خبري، پرسشی  )2  خبري، پرسشی، امري، پرسشی  )1
  خبري، خبريخبري، پرسشی،   )4  خبري، عاطفی، امري، پرسشی  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  لحن   درس دو

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  نادرست  درك مطلب  1

  نادرست  درك مطلب  3

  نادرست  درك مطلب  4



پاسخ 
  تشریحی

  .درست استلحن خوانش در این گزینه ترتیب 

  

  دارد؟نیاز کدام گزینه به ویرایش آموختید، کتاب نگارش چه در آنبا توجه به   - 10

  ».شمارندبه قول معروف جوجه را آخر پاییز می«پدرش گفت:   )1  3
  شهادت رسیدند.  رزمانش بهاو و تمام هم  )2
  مادر چادر نماز مادربزرگ را بویید، بوي آن برایش یادآور خاطرات بود.  )3
  ها رفتند.خانم کتابدار با دخترك به طرف قفسۀ کتاب  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3سؤال (حداکثر حیطه محتوایی

  4گزینه  متوسط  کاربرد  نگارش  6درس یک تا 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  است و به ویرایش نیاز ندارد. درستاین جمله   درك مطلب  1

  این جمله درست است و به ویرایش نیاز ندارد.  درك مطلب  2

  این جمله درست است و به ویرایش نیاز ندارد.  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  رود.آمده است و فعل مفرد به کار می» با«

  

  است؟ نادرستشده مشخص کدام عبارتِ فهومم  - 11

  کرد)وار نگاه نمیگستاخ(  دوخت.هایش را به زمین میو بیشتر اوقات چشم کردخیره نگاه نمیهرگز به روي کسی   )1  3
  صحبت در من اثر گذاشت)ادب و فضیلت هم( وگرنه من همان خاکم که هستم       نشین در من اثر کردهمکمال   )2
  گرفتم)پند بزرگی ( عبرت نمودمندیدم چون تو و  ودم               هاي عالم آزمهمه گل  )3
  گردان نبود)شد و رويغافل نمی. (پروایی نداشتاش هم از خالی کردن آب حوض خانه  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  معنا و مفهوم  یک تا سیزده

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  .است بیان شده درست  درك مطلب  1

  درست بیان شده است.  درك مطلب  2

  درست بیان شده است.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  .است در این بیت، منظور از عبرت نمودم، تعجب کردم

  

  ت؟شده اسشده اشاره هاي مشخصهاي درسدر کدام گزینه به یکی از پیام  -12

2  

  دیگران از تجربۀ شوق خواندن: استفاده  )2  افرادها بر زندگی ثیر انسانکالس ادبیات: عدم تأ  )1
  هاستتوفیق ادب: همراهی خدا زدایندة غم  )4  ریزي براي آیندههاست: برنامهزندگی همین لحظه  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  کاربرد  درك مطلب  درس یک تا سیزده

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  است. نادرست  درك مطلب  1

  است. نادرست  درك مطلب  2

  است. نادرست  درك مطلب  3



پاسخ 
  تشریحی

  است.اشاره شده درست 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
13 -  

  پاسخ دهید. 15تا  13ي هازیر از پروین اعتصامی را بخوانید و به پرسش ابیات

  دم نیستکه صفاي تو به جز یک                 دید سحر بر گل سرخ          سرو خن

  پشتم از بار حوادث خم نیست                  د و خوش و سرسبزم           من که آزا

  گفت:گل سرخ  

  تا تو اندیشه کنی آن هم نیست                         دم و یک لحظه بدان  قدر این یک

  کم نیست تا به کاریش توان زد             ک نفس است          عمر گر یک دم و گر ی

  ین عالم نیستا که گرفتار در                              دن    ـسی را خواند آزاده کـبای

  موضوع اصلی شعر چیست؟ هاي باال،تتوجه به بی با

2  

  گل سرخ دانستن وقت قدر  )2   سروو آزاده بودن آزادگی   )1
  عمر کوتاه گل سرخ  )4  برتري سرو به گل سرخ  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  استدالل  درك مطلب  درس یک تا سیزده

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  نادرست  درك مطلب  1

  نادرست  درك مطلب  3

  نادرست  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  است.اصلی شعر شناسی وقت موضوع قدر

  

  است؟ نادرستکدام گزینه  هاي باال،بیتبا توجه به   - 14

2  

  .قطعه است سروده،این قالب   )2  وگو و مناظره استگفت ،این شعر  )1
  .است آزادههاي سرو در این شعر نماد انسان  )4  .شادابی کوتاه مدت است ،علت طعنه سرو به گل  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  استدالل  درك مطلب  درس یک تا سیزده

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  درست  درك مطلب  1

  درست  درك مطلب  2

  درست  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  نادرست است.

  

  دارد؟ کمتريمفهوم کدام گزینه با ابیات پروین ارتباط   - 15

  که ناخوش بود دوستی با کسی                          که مایه ندارد ز دانش بسی  )1  3
  .سازنده بگذردمفید و  وجوي کارست که در جستآن ا و باارزش زندگی حقیقی  )2
  امآزاده من که از همه عالم بریده             بسته به آزادگی مناز    اي سرو پاي  )3
  خوش باش و عمر بر باد مکن یحال             مکن       ادینامده و گذشته بن بر  )4



  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  دشوار  استدالل  درك مطلب  درس یک تا سیزده

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  مبا بیت چهار  طرز عمل  2

  با بیت پنجم  طرز عمل  3

  با بیت سوم  طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

  نیست. سرو در این شعر نماد آزادگی
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     23/11/98  تاریخ:

 
 هب انم خدا 

 

 035-38251040تلفکس:    035-38255199کوچه اصلی مهدی آباد    تلفن:  -بلوار مدرس -یزدآدرس: 

 1398بهمن  20 -اشکاالت سواالت آزمون سنجش و پایش علمی سمپاد 
 با سالم و احترام

آمققاناو و اهققاابان بققا  برققراو  یو، مرباطققزی ادققسااال ناققر  ی سققاااال ااقق  آنمققاو  ابقق  بریسققن طبققب بریسققن  ا  
 بادبد:من
 

 پایه هفتم:
تاسققب باققرای  ان متققررهر   ققرآو بققز اهققر  دققس  تررهققز  1نارا گزابز  .باددپاسخ صحرح من 1گزابز : قرآن 2ال ؤس

 تاا د پاسخ صحرح بادد نارا کلهز »کز«  ی تررهز اضافن است. هن 4دده است. اما گزابز 
 

 پاسخ صحرح است. 3گزابز  عربی: 54سؤال 
 

 3500 = 500×3 + 400×2 + 300×4     پاسخ صحرح است. 3گزابز  ریاضی: 71سؤال 
 

اققا  ناققرا فرققای تققایرر باققرای  ققامرز   ی حدققد مااقققاال  ای   طبققب آمانه پاسققخ صققحرح اسققت. 1گزابققز  علوم: 82سؤال 
 آماناو( و حدد آب خایج دده  ی ماه و نمر  مااو  است. ا  

 
 است. کتاب  یسنرهلز اول خایج ان  علوم: 89سؤال 

 
 پاسخبامز یبطن بز مت  ساال  دای !مت  و  پاسخ صحرح است. 1گزابز  علوم: 97سؤال 

 
ناققرا اگققر مرققزاو بای ققدگن یا براسققا،  پاسققخ  ای . 2تاا بققد پاسققخ سققاال بادققبد و سققاال من 2و  1گزابققز  علوووم: 99سؤال 

ایتفققاون کققز بادققبدی    ای ققدی بققا اققر دققس  و  اققا  وهققااققااک کققز  ااایهایتفققاآ آب رهققه دققده ا ققدانه بارققرادی  ی  ر 
 اا  الف و ب و پ مقدای ایتفاآ آب مااو  است.مقدای ایتفاآ آب برابر خاااد با . لذا  ی  ر 

 

 پایه هشتم:
 یج  2 یسققت اسققت(  ی حققالن کققز  ی پاسققخبامز گزابققز  3پاسققخ صققحرح اسققت  فقققب رهلققز  1گزابققز  :علوووم 83ال ؤسوو 

  دای .دده و مت  پاسخبامز ارچ یبطن بز مت  ساال 
 

 بققز سققطح دققسهن و پرققتن ا رهلققز اول  ی کتققاب  یسققن ادققایه  ی . ای مطالب خایج ان کتاب  یسن  :علوم 93سؤال 
  رده است.

 
 ااتبد. و اا ان خایج ان کتاب خایج ان با رز ببد  :انگلیسی زبان 124سؤال و  123سؤال  ،116سؤال 



 
 

 

     23/11/98  تاریخ:

 
 هب انم خدا 

 

 035-38251040تلفکس:    035-38255199کوچه اصلی مهدی آباد    تلفن:  -بلوار مدرس -یزدآدرس: 

 
 پایه نهم:

 تاا د مبد پاسخ  ادتز بادد.منساال  امفهام و  :هاپیام 8سؤال 
 

 ببد  اوالم دده است.ساال خایج ان با رز فارسی: 33سؤال 
 

  یج دده است. 3بادد کز  ی پاسخبامز من 4پاسخ صحرح گزابز  عربی: 48سؤال 
 

  یج دده است. 3بادد کز  ی پاسخبامز گزابز من 1پاسخ صحرح گزابز  ریاضی: 73سؤال 
 

و بدوو  ا ات  فرمالی  ساال خایج ان کتاب است نارا فرمال اترل  گلرسال  ی کتاب  یسن  رات شیمی: 81سؤال 
 ح  کر و ساال مهس   رات.

 
 ادد.تاا د پاسخ بمن 3ابز زو اد گ 1 ی سطح کتاب  یسنی اد گزابز  علوم: 94ال سؤ
 

اا سققاال طققره و  بااققد ان ااقق   اققهتاا  »ساال مهبققاآ« مطققره دققده تقدا   ان ساااال ان  اهت درس اجتماعی:
 .است ددهمن
 

 با تشکر 
 دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد

23/11/1398 
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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

 سواالت فیزیک

12. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در 

 کتاب یا کتاب تکمیلي

                9و  8فصل کتاب: فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 2

 پاسخ تشريحي: 

در این فرایند حتما مقدار انرژی گرانشی تولید شده در اثر پمپاژ آب، کمتر از انرژی الکتریکی مصرف شده است؛ 

چراکه تمام تبدیالت انرژی با تلفات همراه است. از طرف دیگر تمام انرژی گرانشی هم دوباره به انرژی الکتریکی 

شود. بنابراین مقدار انرژی الکتریکی مصرف شده، در مجموع بیشتر از انرژی الکتریکی تولیدشده است و بدیل نمیت

 ای نیست. این کار از لحاظ تولید انرژی کار عاقالنه

 ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که پس دلیل این کار چیست؟

مده است؛ یعنی کمک به تنظیم مقدار مصرف و تولید شبکه دلیلش دقیقا همان چیزی است که در صورت سوال آ

 برق شهری و کمک به شبکه برق در ساعات پرمصرف انرژی.

11. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در 

 کتاب یا کتاب تکمیلي

 88تا  47صفحات  – 9فصل  ساده دانش 1

 پاسخ تشريحي: 

درصد انرژی  58آید. حدود وجود میباتوجه به متن کتاب درسی، انرژی باد در اثر گرم شدن ناهمسان سطح زمین به

 ترین روشهای تولید برق دردنیاست.آبی، یکی از پاکشود و انرژی برقدنیا از سوختهای فسیلی تامین می

12. 

توجه به سطح سؤال با  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در 

 کتاب یا کتاب تکمیلي

 88ص  – 81فصل  متوسط تجزیه  و تحلیل 4

 پاسخ تشريحي: 

یکی از مشکالت حس المسه در تشخیص دما این است که حس گرمی و سردی در انسان به دلیل انتقال گرما شکل 

تر بودن محیط را گیرد و ما احساس گرمتر باشد، بدن ما از محیط گرما میگیرد؛ یعنی اگر محیط از بدن ما گرممی

دهد کنیم و برعکس. بنابراین دست راست ما که در آب گرم بوده است، با قرار گرفتن در آب ولرم، به آب گرما میمی

که در آب سرد بوده، با قرار گرفتن در آب ولرم، از آن گرما کنیم و دست چپ ما و ما احساس سرد بودن آب را می

 کنیم.گیرد و ما احساس گرم بودن آب را میمی
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14. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 88- 81فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 2

 پاسخ تشريحي: 

یکی بیاندازیم. سنگ اول را که بیاندازیم، دمای تعادل ایم، سنگها را یکیفرض کنید در ظرفی که دو سنگ انداخته

هاست. با انداختن سنگ دوم درون ظرف، شود. این دمای تعادل بیشتر از دمای اولیه سنگهر دو ظرف یکسان می

این دما از دمای تعادل قبل کمتر است؛ چرا که دمای سنگ کمتر از دمای تعادل رسد و دوباره مجموعه به تعادل می

 آورد.قبل بوده و دمای تعادل جدید را پایین می

12. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 87ص  – 81فصل  سخت تحلیل تجزیه و 2

 پاسخ تشريحي: 

کنند. از آنجا که حجم مایع درون دماسنج با همه دماسنجها بین دو دمای انجماد و جوش مایع درونشان کار می

درجه(  04شود، ارتفاع ستون مایع از کنار هر یک از درجات )بجز درجه زیاد و پس از آن کم می 04افزایش دما تا 

درجه، ارتفاع ستون  04تواند معرف دو دما باشد. در دمای باالی کند؛ بنابراین هر درجه در واقع میمیدو بار عبور 

 نادرست است. 3شود. بنابراین تنها گزینه شود و برعکس، با سرد شدن بیشتر میمایع با گرم شدن کم می

12. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 طراح ازسطحارزیابي 

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 -تجزیه و تحلیل  1

 ترکیب

 81و  2فصل  متوسط

 پاسخ تشريحي: 

دهد که نسبت جرم به حجم آب تغییر کند. نوشیدن آب، ریختن آب درون کاسه و تغییر در چگالی زمانی رخ می

دهد. اما گرم شدن آب موجب انبساط آن آب باقیمانده را تغییر نمی کدام نسبت جرم به حجمتبخیر شدن آب هیچ

 یابد.شود؛ بدون آنکه تغییری در جرم آب رخ دهد. بنابراین چگالی آب کاهش میمی
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19. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 اب تکمیليکت
 

 8فصل  متوسط کاربرد 2
 

 پاسخ تشريحي: 

گاه و وزن جسم بر جابجایی عمودند و کارشان در همه قسمتهای مسیر صفر است. اما کار نیروهای نیروهای تکیه

F   و اصطکاک صفر نیست. ممکن است بگویید که جابجایی جعبه صفر است و باید کار همه نیروها صفر باشد؛

طور! بنابراین دهد. در مسیر برگشت هم همیندر مسیر رفت کار مثبتی انجام می Fاما چنین نیست. نیروی 

شبیه همین استدالل وجود تواند مجموع کارش در رفت و برگشت صفر شود. درباره نیروی اصطکاک هم نمی

 تواند صفر باشد. دارد؛ با این فرق که کار اصطکاک در رفت و برگشت منفی است و مجموعش نمی
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 شناسیسواالت زمین

12. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 88 صفحه کتاب:        6فصل  ساده دانش 2

 

 سونامي یا آبتاز در اثر ایجاد زمین لرزه یا آتش فشان زیر آب رخ مي دهد.پاسخ تشريحي: 

17. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 4و  6فصل ساده دانش 4
 

شود و با کاهش ایم که با افزایش ارتفاع، انرژي پتانسیل گرانشي مواد بیشتر ميدر درس فیزیک خوانده پاسخ تشريحي:

 یابد.ها کاهش ميارتفاع هم انرژي آن

ها هم زیاد و کم انرژي آن هاي آب،ها و در بارش تگرگ، به ترتیب با افزایش و کاهش ارتفاع مولکولپس در تبخیر آب اقیانوس

 گردد.مي
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 سواالت شیمی

23. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 7فصل متوسط دانش کاربرد 2

 پاسخ تشريحي:

تواند تحمل کند، بدون محاسبة میزان نیرویي که یک جسم به حالت سیم یا نخ، ميطبق تعریف کتاب، استحکام از طریق 

 .شودکه پاره شود؛ تعریف ميآن

22. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 7فصل متوسط کاربرد دانش 2

  پاسخ تشريحي:

 بررسي موارد نادرست:

 الف: آلیاژ، مخلوط چند عنصر است.

 گل، آلیاژ نیست!ت: کاه

21. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

  8فصل کتاب: فصل  سخت تجزیه و تحلیل 1

 :پاسخ تشريحي

درجة  811یابد. آب هم در بادکنک داراي هوا و آب است. با افزایش و کاهش دما، به ترتیب حجم گاز افزایش و کاهش مي

یابد. حاال دانیم که با افزایش فشار بر روي یک گاز، حجم آن کاهش ميگردد. از طرفي ميگراد به بخار آب تبدیل ميسانتي

 .موارد را خودتان بررسي کنیدهمة 
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22. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

  8فصل کتاب: فصل  متوسط کاربرد 4

 

 :پاسخ تشريحي

 است!هاي آزمون مرحلة اول این سؤال مشابه یکي از سؤال

پروتون  86تاي آن به دو اتم اکسیژن متعلق است؛ پس گوگرد داراي  86است.  82اکسید برابر با ها در گوگرد ديتعداد پروتون

 است.

 عدد، نوترون است. 86شود تا پروتون و مابقي هم که مي 86ذره،  82یعني از 

 .ها در هستة اتم گوگرد صفر استها و پروتونپس اختالف نوترون

24. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

  8فصل کتاب: فصل  سخت کربرد دانش 1

 

 :پاسخ تشريحي

 باید از مس و گوگرد سخته شده باشد )مس سولفید(. Dمادة 

 هم شامل سرب و اکسیژن است )سرب اکسید( Aماده 

 ( تولید میشود.B( و سرب، یک فلز جامد )C( کربن دي اکسید گازي شکل )Eاز واکنش سرب اکسید و کربن )

  

).تسا دوجوم takmili.com تیاس رد اه نومزآ نیا یضایر لئاسم ۀمه یحیرشت خساپ(
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 شناسیسواالت زیست

22. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 94 سخت کاربرد 2
 

 پاسخ تشريحي:

 گیرند.و رنگ مي پروتین هستند 2و  8گرفت. موارد هاي غشا و هسته رنگ خواهد در رنگ آمیزي با آبي متیل پروتیئن

 

22. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 88و  812 متوسط درک و فهم، ترکیب 2

 پاسخ تشريحي: 

کند که این ي گازهاي تنفسي کمک ميسادهانتشار با توجه به تصویر پالناریا در کتاب تکمیلي، بدن بسیار پهن و نازک آن به 

رود، تصاویر کتاب و کتاب تکمیلي را به از دانش آموز  انتظار مي در جانداران است. نسبت سطح به حجمافزایش  ي ازمثال

ها پاسخ دهد. انتظار ما از دانش آموز بتواند به پرسش پالناریا، در حد تصویر کتاب باید دصورت مفهومي بیاموزد. مثال در مور

هاي مختلف کتاب ارتباط هاي بخشبلکه باید بتواند بین دادهي مسائل مختلف نیست. وار جمالت دربارهحفظ کردن طوطي

 برقرار کند.
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29. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 98 ساده دانش 4

 

 پاسخ تشريحي: 

 .برديبه قلب بازگشت ندارد و خون را از روده و طحال به کبد م هااهرگیس ریبرعکس سا اهرگیس نیا

22. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 824 متوسط درک و فهم 4

 

 :پاسخ تشريحي

هاي خوني شرح داده شده است، و ذکر شده گلبول سفید در ایمني و مبارزه با عوامل نقش سلول 824در کتاب درسي ص 

 بیگانه نقش دارد.

27. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 کتاب درسي 96تکمیلي و  92ص  متوسط درک و فهم  2

 

 :پاسخ تشريحي 

هم  2 ياست به نظر برسد گزینه تمام موارد ذکر شده در انتقال مواد و حمل و نقل آن در سلول نقش دارند. هر چند ممکن

در پاسخ به نوعي سیستم هاي داراي نقش در نقل و انتقال اندامک هاي حامل مواد وتواند صحیح باشد، اما وجود ویزیکولمي

هاي داراي دو غشا حمل نقل درون سلولي اشاره مي کند. از سوي دیگر اگر منظور سیستم غشاهاي دروني بود باید به اندامک

میتوکندري و کلروپالست اشاره مي شد. نیازي نیست دانش آموز قبال چیزي راجع به سیستم حمل و نقل درون سلول مثل 

 ها باید استنباط کند. شنیده باشد. تنها با توجه به گزینه
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43. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

صفحه سوال، در کتاب یا فصل  و  

 کتاب تکمیلي
 

درک و فهم، تجزیه و  1

 تحلیل

 تکمیلي 99 -کتاب -119 متوسط

 

 :پاسخ تشريحي 

در نمودار  ها بیشتر است.اغذاهاي چرب میزان انرژي بیشتري دارند، از سوي دیگر، میزان صفراي ترشح شده پس از این غذ

. در میان مواد خوراکي چربي کالري بیشتري دارد. 8، 8، 7، 8، 2شود: زیاد مي بینیم که میزان کالري غذاها به ترتیب زیرمي

هستند. پس بعد از  8و  8ترین غذاها چربي بیشتري دارند ) نه اینکه منحصرا از چربي هستند.(  که پس احتماال پرکالري

ماال چربي بیشتري در آن وجود دارد و بیشتر است احت 8از  8خوردن آنها چربي بیشتري ترشح مي شود.از آنجایي که کالري 

 صفراي بیشتري پس از خوردن آن ترشح مي شود.

 صحیح است. 2ي بنابراین گزینه
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 سواالت شیمی

14. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 42 صفحه کتاب:        3فصل  کاربرد متوسط 2

 

تبخیر شدن )تبدیل حالت از مایع به گاز( یک تغییر فیزیکي است. در تغییرهاي فیزیکي، ماهیت ماده عوض پاسخ تشريحي: 

 هاي بخار آب هستند.هاي آب، همان مولکولشوند. پس مولکولشود؛ به این معني که ذرات سازندة ماده دچار تغییر نمينمي

 ه داشت که گرما، انرژي است و اتم ندارد.در مورد گزارة الف این را هم باید توج

در مورد گزارة ت هم به این نکته توجه کنید که هنگام تغییر حالت فیزیکي یا تغییر ابعاد یک جسم در اثر تغییر دما، اندازة 

 گردد.ها دچار کاهش یا افزایش ميکند و فقط فاصله بین آنها تغییر نميها و مولکولاتم

12. 

سؤال با توجه  سطح گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

         3بخش/ فصل کتاب: فصل  سخت تجزیه و تحلیل 1

 42 صفحه کتاب:
 

اکسید داراي یعني دو اتم اکسیژن در مولکول یک ماده حضور دارند. پس اورانیم دي« اکسیددي»دانیم مي پاسخ تشريحي:

 ها یک اتم اورانیم و دو اتم اکسیژن حضور دارند.هایي است که در آنمولکول

 نویسیم:هاي هر سه گزاره را به زبان ریاضي ميحاال داده

پروتون اورانیمگزارة اول:  + نوترون اورانیم = 238 

الکترون اکسیژنگزارة دوم:  = پروتون اکسیژن = 8 

الکترون اورانیمگزارة سوم:  + پروتون اورانیم + 2 الکترون اکسیژن) + (پروتون اکسیژن = 216 

پروتون و الکترون  34الکترون و پروتون وجود دارد؛ پس دو اتم، داراي  21شویم در هر اتم اکسیژن، از گزارة دوم متوجه مي

 هستند.

216وع پروتون و الکترون اتم اورانیم برابر است با: یعني مجم − 32 = 184 

 نوترون داریم. 221است و نهایتاً این که در اتم اورانیم  24پس پروتون اورانیم برابر با نصف این مقدار یعني 
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14. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

صفحه سوال، در کتاب یا فصل  و  

 کتاب تکمیلي
 

 22و  3: فصل  ساده کاربرد 4

و کتاب تکمیلي:  21 صفحه کتاب:

 23و  22

 

میرند! هنگام تمام این کنند، و در نهایت ميخوردن و رشد ميآیند؛ غذا ميموجودات زنده، به دنیا ميپاسخ تشريحي: 

شوند و گردند تقسیم ميشوند و بزرگ ميها تولید ميیعني سلول شوند.ها دچار تحول ميهاي آنتغییرات، فقط سلول

ها ساخته شود؛ برخي مواد جدید هم درون بدن آنها با مواد بیرون بدن موجود زنده مبادله ميمیرند. مواد درون این سلولمي

 شود.مي

 شودم، عنصر دیگر هم تبدیل نميرود و به اتآید و از بین نمياما در تمام این تحوالت، هیچ اتمي به وجود نمي

22. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

                            3فصل کتاب: فصل  سخت درك و فهم 4

 21 صفحه کتاب تکمیلي:

 

 ها:بررسي گزینه پاسخ تشريحي:

هاي داراي سه اتم هاي سدیم و اوزون از مولکولاند؛ مثالً سدیم از اتمها ساخته شدهها یا مولکول: عنصرها از اتم2گزینة

 اکسیژن ساخته شده است.

هایي ساخته اند که حاوي الاقل دو نوع اتم هستند؛ مثالً آب از مولکولهایي ساخته شدهها حتماً از مولکول: ترکیب4گزینة

 شده که هر یک داراي دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن هستند.

 ها، در مواد پیرامون ما حضور دارند.ها هم در کنار عنصرها و مخلوط: ترکیب3گزینة

توانند از مخلوط شدن دو یا چند عنصر، دو یا چند ترکیب، دو یا چند عنصر و ترکیب ساخته شده ها مي: مخلوط2گزینة

 ند.باش
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14. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

صفحه          3فصل کتاب: فصل  متوسط کاربرد 4

 42و  21و  21، تکمیلي: 22 کتاب:

 

 ها:: بررسي گزارهپاسخ تشريحي

 کتاب درسي است. 22صفحةالف: عین متن 

 کتاب تکمیلي آمده است. 21طور که در صفحة ب: وابسته است؛ همان

 کتاب تکمیلي آمده است. 21پ: ذرات در گازها حرکت انتقالي دارند؛ اما تعریف درست حرکت انتقالي در صفحة 

 شود.کتاب تکمیلي مشاهده مي 42ت: بله؛ این مورد در نمودار صفحة
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 سواالت فیزیک

14. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

                 4فصل کتاب: فصل  ساده کاربرد 1

 1 صفحه کتاب تکمیلي:

 

 پاسخ تشريحي: 

 نیوتون است. 33کیلوگرم و وزنش حدود  3تولد در حدود واحد وزن نیوتون است. جرم یک نوزاد هنگام 

21. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 4فصل  ساده کاربرد 2
 

 پاسخ تشريحي: 

مدرج را باید با سطح مماس بر قوس استوانه بخوانیم. از طرفي باید دقت کرد که با هر باید دانست که مقدار مایع درون استوانه 

وسیله اندازه گیري تا سرحد دقتش مجاز به گزارش عدد هستیم. یعني در این استوانه مدرج باید اعداد را دوتا دوتا بخوانیم و 

 سي سي بخوانیم. 41شود. با دقت به این نکات، مقدار مایع را باید عدد فرد گزارش نمي

14. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 11ص   1فصل  متوسط تحلیلو  تجزیه  1
 

 پاسخ تشريحي: 

کند. در عوض جابجایي جسم روي سطح فرد دوم به جعبه وارد ميکند کوچکتر از نیرویي است که نیرویي که فرد اول وارد مي

کتاب  11دهند برابر است. این سوال از خود را بیازمایید صفحه شیبدار بیشتر است. در نهایت کاري که هر دو نفر انجام مي

 درسي طرح شده است.
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17. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ازسطحارزیابي طراح 

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 1فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 4

 پاسخ تشريحي: 

سیب در حال حرکت انرژي جنبشي دارد و انرژي شیمیایي هم که درون سیب هست و با از بین رفتن جاذبه زمین از بین 

 رود.ارتفاع جسم بستگي دارد که با از بین رفتن جاذبه، این انرژي هم از بین ميرود. اما انرژي پتانسیل گرانشي به وزن و نمي

45. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 4فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 4

 پاسخ تشريحي: 

دست آورد. یکي از طور مستقیم اندازه گرفت و باید از اثرات آن، مقدارش را بهتوان آن را بههایي است که نميجرم از کمیت

کنند و در جایي که وزن نباشد، این اثرات، نیروي وزن است. در واقع ترازوها بر اساس سنجش یا مقایسه نیروي وزن کار مي

 کنند. نميکدام از انواع ترازوها کار هیچ

کیلوگرمي چه در  3هم اشتباه است. جسم  4کنند. گزینه گیري وزن کار مياشتباه است، همه ترازوها بر مبناي اندازه 2گزینه 

 شود.شود. چون وزن همه اجسام به یک نسبت کم ميکیلوگرمي متعادل مي 3ماه و چه در زمین با وزنه 

 است.  صورت کامال بدیهي اشتباههم که به 2گزینه 

44. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 4فصل  متوسط کاربرد 2

 پاسخ تشريحي: 

گرم بر  4/2به چگالي آب دریا که  گرم بر سانتیمترمکعب است و براي باال رفتن باید 4/2چگالي ماهي در حالت فعلي بیشتر از 

 گرم بر سانتیمترمکعب برساند باید حجمش را به:  4/2سانتیمترمکعب است برسد. اگر ماهي بخواهد چگالي خود را به  

 سانتیمترمکعب 133 =  143/    4/2    = چگالي / جرم = حجم

 کي بیشتر تا چگالیش از چگالي آب دریا کمتر شود.سانتیمترمکعب به حجم خود بیافزاید. البته اند 13برساند. یعني باید 

)تسا دوجوم takmili.com تیاس رد اه نومزآ نیا یضایر لئاسم ۀمه یحیرشت خساپ(
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42. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 1فصل  سخت تجزیه تحلیل 4
 

 پاسخ تشريحي: 

شود؛ پس انرژي جنبشي ندارد. قانون پایستگي انرژي در این مثال هم متوقف ميترین نقطه مسیر جایي است که جسم پایین

گوید مابقي انرژي نابود نشده صادق است و تاکنون درباره آن مثال نقضي پیدا نشده است. قانون پایستگي انرژي به ما مي

 است؛ بلکه به صورتهاي دیگري از انرژي تبدیل شده است.
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 شناسیسواالت زیست

44. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

ي سالمت                                     سفره ساده دانش 4

 233 صفحه کتاب:
 

 پاسخ تشريحي: 

 ها کمتر است.هستند، و احتمال رسوب آنها در رگهاي گیاهي در دماي معمولي مایع چربي

41. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 ،تجزیه و تحلیل 4

 ترکیب

تکمیلي                                    23و  24 سخت

 232،  29 کتاب: صفحه

 پاسخ تشريحي: 

در کتاب تکمیلي به مفهوم هتروتروف و اتوتروف اشاره شده است. همچنین در بخش دیگري به تشخیص رژیم غذایي از روي 

هاي یک جمجمه اشاره شده است. این جاندار داراي دندانهاي نیش بزرگ، و دندانهاي پیش نوك تیز و آسیاي نوك تیز دندان

 نوعي گوشتخوار است. ضمن اینکه گوشتخواران هتروتروف هستند.است. پس 

44. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

کتاب علوم و فصل  22:    فصل  متوسط کاربرد 4

                تکمیلي                  22

 24کتاب،   21 صفحه کتاب:

 تکمیلي

 پاسخ تشريحي: 

ندامکي که در تولید انرژي در سلول نقش دارد میتوکندري است. چون سوال به نقش تولید انرژي اشاره کرده پس ا

 ها بیشتر بداند.میتوکندري صحیح است بدون اینکه نیاز باشد دانش آموز راجع به زمستان خواب
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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

 تکمیلي 24

 
 نقش میتوکندري در کتاب علوم هفتم اشاره شده است.

در کتاب تکمیلي اشاره شده است هر چه سلول به انرژي بیشتري نیاز داشته باشد میتوکندري  کتاب 21

 بیشتري دارد.

 

91. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

صفحه سوال، در کتاب یا   فصل  و

 کتاب تکمیلي
 

 231  صفحه کتاب: کتاب علوم 24 ساده کاربرد 4

 :پاسخ تشريحي

شود. با نوعي ویتامین محلول در چربي است که کمبود آن باعث نرم ماندن و تغییر شکل استخوان در کودکان مي  Dویتامین 

توان این کمبود را جبران کرد. همچنین با قرار تخم مرغ ميخوراکي، و مصرف غذاهایي مانند ماهي و  Dمصرف ویتامین

 است. Aگرفتن در معرض آفتاب بدن قادر است این ویتامین را بسازد. هویج منبع ویتامین 

91. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 تکمیلي کتاب
 

 221 کتاب: ساده دانش 4

 :پاسخ تشريحي 

 ها نقش دارد.شود و گوارش چربيي صفرا ذخیره ميشود و در کیسهصفرا در کبد ساخته مي
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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

91. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 تکمیليکتاب 
 

 ،کاربرد 4

 تجزیه و تحلیل

 222تکمیلي،  12 صفحه کتاب: سخت

 کتاب علوم

 

 :پاسخ تشريحي

میرد، و یکي از وظایف غشا کنترل ورود و خروج مواد به سلول است. هنگامي که سلول بیش از حد حرارت ببیند، سلول مي

 شود.مرکزي و سپس سلول خارج ميدهد و رنگ از واکوئل غشا نفوذ پذیري انتخابي خود را از دست مي

 کتاب علوم 222

 
 

 تکمیلي 12

 
آزمایش دما و غشاهاي زیستي کتاب تکمیلي. در این سوال دلیل رخ دادن این آزمایش پرسیده 

 شده است. اما حتي بدون دانستن این آزمایش دانش آموز باید بتواند جواب سوال را پیدا کند.
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 شناسیسواالت زمین

92 . 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 23صفحه کتاب تکمیلي:    1فصل  متوسط دانش 4

 

 :پاسخ تشريحي

 هابررسي گزینه

 : گلیز نتیجة بارش باران است.2

 اسلیت و تگرگ است.: خیر، این ویژگي مربوط به 4

 : بله؛ درست است.3

 شوند.: ابرهاي کومولونیمبوس معموالً موجب بارش تگرگ مي2

13. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 21 تکمیلي:صفحه کتاب     1فصل متوسط کاربرد 2

 پاسخ تشريحي:

ها تا است و فرسایش در این رودخانه Vها به شکل حرف هاي تند جریان دارند؛ درة این رودخانههاي جوان در شیبرودخانه

 هنگامي که بستر به حالت تعادل برسد؛ ادامه دارد.

 

 ای )مد ظله العالی(ا... خامنهآیت حضرت رهبر معظم انقالب اسالمی،

عدالت به معنای این نیست که ما به همه استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم، نه؛ »
استعدادها باالخره متفاوت است. نباید بگذاریم استعدادی ضایع بشود و برای پرورش 

اما مالک باید استعدادها باشد،  تردیدی نیست.استعدادها باید تدبیری بیندیشیم. در این 
 «الغیر. عدالت این است.
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(دقیقاً همین سؤال در کتاب ریاضی تکمیلی هفتم هست!)

(دقیقاً همین سؤال در کتاب ریاضی تکمیلی هفتم هست!)

(دقیقاً همین سؤال در کتاب ریاضی تکمیلی هفتم هست!)

(دقیقاً همین سؤال در کتاب ریاضی تکمیلی هفتم هست!)
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