یا مقلب القلوب و االبصار
یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و االحوال
حول حالنا الی احسن الحال
فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو ،کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است .آینده ای که همه امید
داریم بهتر از گذشته باشد.حلول سال نو و بهار پرطراوت ،نشانه قدرت الیزال الهی و تجدید حیات طبیعت است .این
پدیده ،فرصتی نو برای تازه شدن و بازنگریستن بر چگونه زیستن می باشد .نوروز باستانی کهن ترین جشن گیتی و
رشته پیوند نسل های گذشته و حاالست که با آموزه های اسالمی تحکیم یافته و همواره بازگشت به زیبائی و خوبی
را برای اقوام و فرهنگ های مختلف این مرز و بوم به ارمغان آورده است.
در میان تمام جوامع ،آداب و رسوم ایرانیان برگرفته از تغییر و تحول در نظام طبیعت و وقایع و اتفاقاتی است که
پیرامون آن به وقوع می پیوندد و عید نوروز یکی از این نعمت هاست اما آنچه ما ایرانیان را به رسیدن فصل بهار و
عید نوروز و اهمیت به مراسم آن ترغیب و تشویق می کند عالوه بر سنت و آیین های تاریخی ،فلسفه عید نوروز از
دیدگاه اسالم و ائمه معصومین (ع) است که به این آیین و سنت باستانی رنگ و بوی اسالمی و معنوی داده است.
اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران ،با استعانت از آفریدگار جهان و به انگیزه رستاخیز طبیعت ،فرا
رسیدن بهاران شکوهمند را که هنگامه ی تجلی مواهب الهی بر بستر طبیعت است به همکاران محترم و دانش
آموزان عزیز تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
امید است با یاری از ذات الیزال الهی و در سایه توجهات حضرت بقیه ا ...االعظم مهدی موعود (عج) ،با پیروی از
رهبری های حکیمانه رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی حضرت آیت ا ...العظمی امام خامنه ای ( مدظله العالی )
و بهره گیری از توانمندی های شایسته خویش در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی پیروز و سر بلند
باشید.
با تشکر
مدیریت دبیرستان غیردولتی هوشمند راه دانش

قرآن و پیام های آسمانی

ادبیات
. 1سه کلمه بنویس که با هم دارای شبکه معنایی باشند و هر سه آن را در یک جمله به کار
ببر.

.2در هر کدام از عبارت های زیر چه آرایه ای به کار رفته است؟
الف :آسمان مثل یک تبسم شد.
ب :مثل یک شاخه گل جوانه بزن.
.3در کدام دو جمله زیر عالمت « را » نشانه مفعولی است؟
الف :فورا تصمیم خود را برای ادامه تحصیل در دانشگاه گرفتم.
ب :دوستان را ارمغانی از حجاز آورده بودم.
 .4نهاد ،مفعول و فعل عبارت را بنویسید.
او دوان دوان از قلبم بیرون می آمد تا صندوقش را بردارد.

 .5واژه های مترادف را یک رنگ بزن.
ترقی

کوشش

رنجوری

تنفر

نصیب

بهره

بیزار بودن

باال رفتن

همت

کسالت

فیزیک
-1کدامگزينه صحيح است؟
1لف) دقت اندازه گيري به دقت شخص و شرايط محيطي بستگي دارد.
ب) دقت اندازه گيري به دقت شخص و دقت وسيله اندازه گيري بستگي دارد.
ج) کار انجام شده فقط به نيروي وارد شده بستگي دارد.
د) چگالي يك جسم فقط به حجم آن بستگي دارد.
-2واحد اندازه گيري وزن کدام است؟
الف) گرم

ب) نيوتن

ج) ژول

د) متر مكعب

جمالت را با کلمه مناسب کامل کنيد.
الف) براي به دست آوردن چگالي يك جسم از کميتهاي .................و  ...................استفاده ميكنيم.
ب) وزن جسم در سطح زمين با وزن آن در کره ماه ............................است.
-4با توجه به شكل انژي پتانسيل گلوله در کدام نقطه بيشتر است؟ چرا؟

-5براي مكب زيربه جرم  180گرم چگالي را محا سبه کنيد.

-6به سواالت زير پاسخ کوتاه دهيد:
الف) حجم يك مشت شن با چه وسيله اي اندازه گيري مي شود؟
ب ) انرژي ذخيره شده در انواع موادغذايي و سوخت ها از چه نوع است؟
ج) منبع اصلي اکثر انرژي هايي که آن ها استفاده مي کنيم چيست؟

-7شكل مقابل را تفسير کنيد.

زیست
 -1با توجه به تصویر به سوال های زیر پاسخ دهید.
الف -مقدار ماسه کدام دامنه بیشتر است؟
ب -کدام دامنه برای احداث سد مناسب تر است؟

 -2به سوال های زیر در مورد قنات پاسخ دهید.
الف -نام دیگر قنات چیست؟
ب -نام اولین کشور جهان را که از طریق قنات به بهره برداری آب های زیرزمینی رسید.
د -نام دوشهر که در آنها قنات حفر می شود را بنویسید.

 -3کدام اندامک در یاخته برگ خزه ،بدون رنگ آمیزی قابل مشاهده است؟
 -4جدول زیر را کامل کنید.
عملکرد

نام اندامک

به کدام بخش کارخانه شباهت دارد؟

میتوکندری
شبکه آندوپالسمی
واکوئل
ریبوزوم
غشا

 -5کدام یک از موارد زیر ،برای جذب نیاز به گوارش ندارند؟
الف)چربی

ب)پروتئین

ج)آب

د)نشاسته

شیمی
-1اتم و اجزاي تشكيل دهنده آن را ترسيم کنيد؟

-2نام علمي نمونه هاي زير را بنويسيد؟
الف)اکسيژن
ب)گوگرد دي اکسيد

-3با طراحي آزمايش ثابت کنيد جنبش مولكولي با گرما بيشتر مي شود؟

-4ويژگي فلز مس را بنويسيد؟

10 -5گرم هوا به چه علت از  10گرم نمك سنگين تر است؟

مطالعات
 -1متن زير را با دقت بخوانيد و جدول را کامل کنيد
«علي پس از صرف صبحانه اي که مادرش براي او آماده کرده بود لباس هايش را پوشيد و سر ساعت  7براي رفتن به
مدرسه آماده شد ،پس از خواندن دعا و تشكر از مادرش به تصيحت هاي او توجه نموده و خداحافظي کرد .در حين
رفتن به مدرسه از محل عبور عابر پياده گذر کرد و در صف اتوبوس منتظر ايستاد».
يك مورد از حق او

يك مورد در رعايت نظم و احترام به

يك مورد از مسئوليت او

حقوق ديگران
-1

-1

-1

 -2فرض کنيد به تازگي شما عضو جمعيت هالل احمر شده ايد و قرار است هفته آينده به کمك زلزله زدگان برويد.
الف) چه آموزش هايي را بايد ببينيد.
ب) براي ياري رساندن به آسيب ديدگان چه کارهايي مي توانيد انجام دهيد؟

 -3يك تصوير از مواد غذايي بكشيد و برروي آن مواردي که بايد حقوق مصرف کننده را تامين کند مشخص کنيد.

 -4اگر کسي در مورد تابلوي روبرو از شما سوال کند چه
اطالعاتي در مورد چگونگي شكل گيري آن بيان مي کنيد؟

شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان اراک

 -5ژينا در شهر سنندج زندگي مي کند .شهر  ...سنندج در استان کردستان واقع شده است  .شهر سنندج حدود
 375,000نفر جمعيت دارد .آب و هواي شهر سنندج معتدل و نيمه خشك کوهستاني است .کوه آبيدر از قله هاي
بلند اين شهر محسوب مي شود که با ارتفاع  2500متر يك مكان ديدني براي دوستداران محيط زيست مي باشد.
از ديدني هاي شهر سنندج مي توان به خانه ي کرد – بازار شهر سنندج – موزه سنندج – حمام ها و مسجد جامع
و  ...اشاره کر د .يكي از زنان مشهور اين شهر مستوره ي اردالن است که عمارت خسرو آباد يادگار زندگي او در
شهر سنندج است.
با توجه به متن به اين سواالت پاسخ دهيد:
الف) دو ويژگي طبيعي شهر سنندج را نام ببريد.
ب) دو سوال جغرافيايي با توجه به ويژگي هاي انساني طرح کنيد

 -6براي وارد شدن به فضاي مجازي و استفاده از اينترنت چه نكاتي را بايد رعايت کنيد؟ دو مورد

 -7اگر بخواهيد عيد نوروز با خانواده به مسافرت برويد کدام شيوه زير را براي انجام خريد و مبادله در سفر به خانواده
توصيه ميكنيد داليل خود را ذکر نماييد( .پول – کارت اعتباري – کاال)
استفاده از  ..............................................................زيرا
.................................................................................................. -1
.................................................................................................. -2

 -8در متن زير منابع طبيعي و سرمايه را مشخص نماييد.
امير با دانش و مهارت خود و ديگر دوستانش در کارخانه ي کاغذسازي کار مي کنند و سعي مي کنند توليدات خود را
افزايش دهند ،گروه هايي از افراد پس از قطع درختان جنگل ،چوب هاي آن ها را براي تبديل به کاغذ به کارخانه مي
رسانند .يكي از عوامل توليد مشخص شده دو مورد ديگر را شما مشخص نماييد.
نيروي انساني (امير و دوستانش) منابع طبيعي (  ).........................سرمايه ()............................

 -9محمد حسين دانش آموز کالس هفتم است و مانند بقيه ي دانش آموزان در خانه و مدرسه داراي حقوقي است در
جدول در هر رديف دو مورد از حقوق او را بنويسيد.
-1
.....................................................................................
خانه
-2
.....................................................................................
محمدحسين
-1
.....................................................................................
مدرسه
-2
.....................................................................................

ریاضی
-1تعداد اعداد کدام عبارت از بقيه بيشتر است.
الف) اعداد اول زوج ب) شمارنده هاي اول عدد  6ج) اعداد اول مضرب 3

د) شمارنده هاي اول

عدد 8
-2مجموع دو عدد اول  55است حاصلضرب اين دو عدد برابر است با:
الف) 204

ب) 156

ج) 106

د) 57

-3با اعداد اول يك رقمي چندتا عدد اول دو رقمي مي توان نوشت.
الف) 2

ب)3

ج) 4

د) 5

-4مجموع کوچكترين و بزرگترين عدد اول دو رقمي مضرب کدام يك از اعداد زير است.
الف) 54

ب) 55

ج) 109

د) 24

-5قرينه  -3نسبت به نقطه  +2کدام است.
الف) -1

ب) -7

ج) 1

د) 7

-6قرينه کدام عدد از قرينه بقيه کوچكتر است.
الف) -17

ب) +3

ج) -99

د) +1

-7از دو نقطه چند خط خميده مي گذرد.
الف) 1

ب) 4

ج) 7

د) بي شمار

-8با کدام اندازه ها نمي توان يك مثلث رسم نمود.
الف) 3،4،5

ب) 2،3،5

ج) 7،5،4

د) 6،7،5

-9اختالف دو زاويه متمم  20درجه است .مكمل زاويه کوچكتر چند درجه است.
الف)  125درجه ب)  145درجه

د)  140درجه

ج)  155درجه

-10مقدار تساوي زير برابر است (48,12), (49,81) 
)(18,14

الف) 2

ب) 4

ج) 6

د) 8

عربی
 )1ترجمه کدام کلمه نادرست است؟
الف) اَم :مادر

ج)ثُمَّ :سپس

ب) مِن :از

 )2جمع مکسر اسم های زیر را بنویسید:
الف) تلمیذ  ........ب) مفتاح  ......................ج) کِتاب  ........................د) مدینة ..........................
 )3فقط واژه های مشخص شده را ترجمه کنید؟
الف) یَد اهلل مَعَ الجَماعة

ب) مَن هِیَ؟

ج) هِیَ طالبة؟

ج) اولئک مسافرونَ

 )4کدام گزینه جاهای خالی عبارت را کامل می کند؟ .........ذَکَرتُ  ........رَبّـ  ........دائماً.
الف) اَنا و کَ

ب) اَنا و ی

ج) اَنتَ و ی

د) اَنتَ و کَ

 )5با توجه به اشکال زیر دو سوال و دو جواب بنویسید.

 )6کَم عَدَدُ ایّام االسبوعِ؟ الف) سِتَّة ب) تِسعَةٌ ج) سَبعَةٌ د) ثمانیةٌ
 )7در جای خالی اسم اشاره مناسب بنویسید:
الف)  ..........مَریَمُ (نزدیک) ب)  ........مُدرِّساتُ مومناتٌ (دور) ج) .........بیتانِ کبیرتانِ (نزدیک)
 )8به سواالت زیر پاسخ دهید:

الف) مَا اسمُ اُمّکِ؟ . .........................................

ب) هَل اَنتِ فی الصَّفِّ السابعِ؟...............................................

 )9نگارش کدام جمله صحیح نیست؟
الف) رَجَعَت اُختی الی البَیتِ ب) اَنتَ جَلَسَت علی الکرسی

ج) اَنا شَرَبتُ الماءَ

 )11فعلها را به ضمائر آن وصل کنید:

نَحنُ
اَنتِ
اَنا
اَنتما
هِیَ

ذَهَبتُ
ذَهَبتِ
ذَهَبنا
ذَهَبَت
ذَهَبتما

 )11کدام گزینه پاسخ مناسبی برای سوال "اَینَ القَمَرُ؟" است.
الف) اَلقَمَرُ خَلتَ الجَبَلِ .ب) اَلقَمَرُ تَحتَ الجَبَلِ ج) القَمَرُ فوق الجَبَلِ
 )12در حد لغتهایی که خوانده اید در چند جمله کوتاه بهار را توصیف کنید ( .خودتان را معرفی کنید و در
مورد ایام نوروز توضیح دهید)

زبان انگلیسی
1.A: What's your last name ?
B: ………………… .

a. Alavi

b. Narges

c. Zeinab

d. Reihaneh

2. A: …………………………………….. ?
B: He is my brother Omid.
a. Can I help you? 

b. How are you today? 

c. What's your name? 

d. Who is that boy? 

3. A: How old are you, Amin?
B: ………………………… .
a.It's in Aban.
c. I'm twelve. 

b: Fine thanks. 

c. I'm a student. 

4. A: When's your birthday?
B: ……………………………….. .
a. I'm twenty. 

b. Great thanks. 

c. I'm fine. 

d. It's in Ordibehesht. 

5. A: What is Mr.Kamali's job?
B: ………………………………….. .
a.He is my father.
c. Yes, he's a teacher. 

b. He's a dentist. 
d. He's 35 years old. 

6. A: I'm thirteen. ……………………………………………?
B: I'm thirteen, too.
a. How are you? 

b. Who are you? 

c. What are you? 

d. What about you? 

7

. کدام یک از لیست های زیر به ترتیب حروف الفبا نوشته شده است-7
a.Babaee – Davari – Hosseini–Modiri. 
b. Amiri – Bagheri – Fatehi - Ebadi . 
c. Kashani – Lari – Nasiri – Mansouri. 
d. Abbasi – Bahrami – Omidi – Naderi

8. A: Is that your English teacher?
B: ……………………………………………. .
a. His name is Mr. Ghaderi. 
c. No, he is a tall man. 

b. No, he's an English teacher. 
d. Yes, he's a good math teacher. 

9. A: Who is your Persian teacher?
B: …………………………………………. .
a.He is the young man. He’s wearing a jacket. 
b. He is the old man. He’s wearing a suit. 
c. He is the young man. He’s wearing a suit. 
d. He is the old man. He’s wearing a jacket. 
10. Teacher: Which one is correct?
Student: …….. .
a. 

white
green
red

B.  red
green
white

b. 

red
white
green

d. 

green
white
red

