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اضشیا کِ ذَز یکی اظ زاًش آهَظاى خایِ ششن است تطای زٍستش آضهاى ضاخة ًحَُ ساذت کاغص تَضیح زاز  -1

 ٍ آضهاى ًکاتی ضا ضٍی کاغص ًَشت چٌس هَضز اظ هغالة آضهاى صحیح ًیست؟

  ًُاخالص است.دس صٌعت کاغزساصی اص  آب اکسیظًِ استفادُ هی شَد کِ ًَعی هاد 

 .تشای تَلیذ کاغز ّایی تا کیفیت تاال اص دسختاًی تا الیاف سلَلضی تلٌذتش استفادُ هی کٌین 

 .توام کاغزّای هصشف شذُ تِ خض کاغزّای آغشتِ تِ سًگ سا هی تَاى تاصیافت کشد 

 .کاغز ًَعی هادُ ًافلضی است 

  شَد.گاص کلش ًَعی عٌصش ًافلضی است کِ خْت سًگ تشی استفادُ هی 

 .ّش زقذس دس هصشف کاغز صشفِ خَیی شَد تاثیش هٌاسثی دس پیشگیشی اص گشهایش خْاى داسد 

 ( پٌح هَسد  4 ( زْاس هَسد3 ( سِ هَسد2 ( دٍ هَسد1

تي کاغص تاظیافتی یک تي کاغص اظ زضذت تَلیس هیی شیَز  ا یط زض     2زض یک کاضذاًِ کاغص ساظی  تِ اظای ّط  -2

 166الهیح تیا هصیطف      313تي کاغص تَلیس شسُ تاشس تا تطق هصطف شسُ زض عیَل اییي هیس       66عَل یک هاُ 

 کیلٍَا  ساعت تِ هس  چٌس ساعت هی تَاًس ضٍشي تواًس؟

 سِ ساعت   (4 ًین ساعت (3 دٍ ساعت (2 یک ساعت (1

 زض خسٍل ظیط کِ زض اضتثاط تا ظلعلِ است چٌس غلظ علوی ٍخَز زاضز؟ -3

 
 

 ( پٌح هَسد 4 ( زْاس هَسد3 ( سِ هَسد2 ( دٍ هَسد1

ٌیس ٍاضز ک  ِ ُ زض سوت چح صفح ِ شس ُ آى ضا زض خاسد تطگ  اضای ٍ شواض ُ اًتراب  ْاز شس ّای خیشٌ َاب  ّای ظیط ضا اظ هیاى خ  .خاسد صحیح خطسش 



 

 

 َُ آتشفشاى استفازُ هی شَز....آهًَیَم زی کطٍها  کِ زض آظهایش ک  -4

             ( ًَعی هادُ خالص ٍ فلضی است.1

 ( اص عٌصش ًافلضی آهًَیَم ٍ فلض کشٍم تشکیل شذُ است.2

   ( تِ شذت تا اکسیظى تشکیة ٍ هی سَصد.3

 تِ کوک ایي هادُ خشٍج خاکستشّای آتشفشاًی ًوایش دادُ هی شَد.( 4

ّلیا ٍ ًسا زض یک هسیط زض حال خیازُ ضٍی تَزًس کِ تا چطذش تِ سوت خییازُ ضٍ زیسًیس خسیوی زض هیاًیِ       -5

ام زًثیال کطزًیس آى ّیا زض اییي      16عثقِ زض حال سقَط است  ٍ سقَط ایي خسن ضا تا عثقِ  15هسیط ساذتواى 

 صحٌِ چٌس هَضز اظ اثطا  ًیطٍ ضا تَاًستِ اًس تثیٌٌس؟  

 ( زْاس هَسد4 ( سِ هَسد3 ( دٍ هَسد2 ( یک هَسد1

فطض کٌیس یک آّي ضتا ضا تِ کوک یک ًد اظ سقف اتاق آٍییعاى کیطزُ ایین زض هدویَر ًیطٍّیای تواسیی ٍ        -6

 غیطتواسی کِ تِ آّي ضتا ٍاضز هی شَز چقسض است؟

 ( پٌح4 ( زْاس3 ( س2ِ ( د1ٍ

اسیت   خٌح ًیطٍی هرتلف ٍاضز شَز کِ ّطکسام یک ًیَتي تیش تیط اظ زیریطی   کیلَ طهی 3 ا ط تِ یک خسن -7

 شتاتی کِ خسن ذَاّس زاشت چقسض هی شَز؟ کثطحسا تاشس  ًیَتي 7کن تطیي ًیطٍ کِ  زضصَضتی 

 (ضٍ استفازُ کٌیس     خطم ضطتسض شتاب  ; ًیطٍ اظ فطهَل ضٍبزض صَض  ًیاظ )

1) 15 2) 12 3)  20 4) 10 

تِ  َّاخیوایی کِ زض ضٍی تاًس فطٍز اُ زض حال افعایش سطعت تطای تلٌس شسى اظ ضٍی ظهیي است چٌیس ًییطٍ    -8

 هی کٌس؟اثط 

 شش( 4 پٌح( 3 ( زْاس2 سِ(  1

ًیَتي است ا ط ایي خسن ضا زض یک ظطف خیط اظ آب تیٌیساظین    5666هتط تطاتط تا  1هیعاى ٍظى یک خسن تا اتعاز  -9

 چِ اتفاقی هی افتس؟

  ( سٍی آب شٌاٍس هی هاًذ2   ( داخل آب فشٍ هی سٍد1

 .( تا اطالعات هَخَد ًوی تَاى تعییي کشد4 ( دس هیاًِ آب غَطِ ٍس هی شَد3

 



 

 

 شکل ظیط ضا زض ًظط تریطیس کِ زض َّای آظاز زض حال حطکت است -16

 .دس فضای آصاد دس حال حشکت تاشذ تخشی اص اًشطی آى اص تیي هی سٍد ( اگش ایي خسن1

 .( دس اًتْای هسیش حشکت تیشتش اًشطی خسن اص ًَع پتاًسیل گشاًشی ٍ تا حذی خٌثشی حشکتی است2

 .( سفتِ سفتِ سشعت خسن کاّش دس ًتیدِ ٍصى ٍ اًشطی پتاًسیل گشاًشی آى صفش هی شَد3

 َع ًیشٍی تواسی ٍیک ًَع ًیشٍی غیش تواسی ٍاسد هی شَد.( دس هیاًِ هسیش تِ خسن دٍ 4ً

 

 

ک آب خشت سسّا اظ تَضتیي ّایی استفازُ هی شَز زض تَضتیي ّا چٌس ًَر تثسیل وزض فطایٌس تَلیس تطق تِ ک -11

 اًطغی ضخ هی زّس ؟

 هَسد( زْاس 4 ( دٍ هَسد3 ( یک هَسد2 ( صفش هَسد1

 (  ظهاًی کِ تِ کوک یک هیکطٍسکَج ساذتاض یک شضُ ضا هی تیٌین اًساظُ خسن چٌس زفعِ تعض تط هی شَز؟12

 ( زْاس تاس4 ( سِ تاس3 ( دٍتاس2 ( یک تاس1

 هحیظ اعطاف ذَز خسا هی شَز؟(  یاذتِ کسام یک اظ خاًساضاى ظیط فقظ تِ کوک غشای سلَلی اظ 13

 ( سلَل سٍصًِ گیاُ                 2 ( خاًذاسی کِ دس ًاًَایی استفادُ هی شَد1

 ( خاًذاسی کِ پای کارب داسد4  ( عاهل سل  3

 ( کلطٍفیل....14

   .ًَعی سلَل است (1

 .( هدوَعِ ای اص سلَل ّا است2

  ( تخشی اص یک سلَل است.  3

 .( هحصَل ٍاکٌش فتَسٌتض است4

  یی ....................... زاًِ ًشاستِ زاض است.( اًسٍذتِ غصایی ......................... هیَُ ضٍغي زاض ٍ اًسٍذتِ غصا15

 گٌذم -( هَص2  تخوِ آفتاتگشداى -( ًاسگیل1

 گٌذم -( ًاسگیل4  تادام -( سَیا3



 

 

 تیفتس؟ ( زض اضتثاط تا شثکِ غصایی کسام هَضز ًوی تَاًس اتفاق16

 .( صًدیشُ ای کِ تَلیذ کٌٌذُ ًذاسد2 .( صًدیشُ ای کِ شکاسزی ًذاسد1

 ( صًدیشُ ای کِ دس آى تیش اص دٍ هصشف کٌٌذُ ٍخَد داسد.4 .( صًدیشُ ای کِ فقط دٍ حلقِ داسد3

 ( کسام عثاض  ًازضست است؟17

          کٌٌذُ ّا تِ حساب ًوی آیٌذ.( قاسذ ّا خضٍ تَلیذ 1

 ( کاج تا تششحی هَادی تاعث اص تیي سفتي تواهی گیاّاى هی شَد.2

 شیش ٍ کشکس ّیر کذام اص طشفیي آسیة ًوی تیٌذ. دس ساتطِ تیي هَسزِ ٍ شتِ ٍ ًیض( 3

 ( ساتطِ تیي شتِ ٍ گیاُ اص ًَع اًگلی است.4

 ضست است؟(  کسام عثاض  زض اضتثاط تا تصَیط ظیط ز18

 ( عاهل تیواسی صخن اًشگتاى پا است.1

 ( ًَعی تاکتشی هیلِ ای سا ًشاى هی دّذ.2

 ( عاهل تیواسی سل است.3

  (  ًاقل آى ًَعی خاًَس تی هْشُ است.4
 

 ظا اظ ًَر................. است. ( ضاتغِ تیي تاکتطی ّای خَست ٍ تاکتطی ّای تیواضی19

 ( ّویاسی 4 ( ّوسفشگی3 تت( سقا2 ( اًگلی1

 ( خَکی استرَاى ًَعی تیواضی .............26

 ( ٍاگیش است زَى اص یک ًسل تِ ًسل تعذی هٌتقل هی شَد.1

 ( غیشٍاگیش است زَى هیکشٍب ایداد کٌٌذُ آى اص کسی تِ کس دیگش هٌتقل ًوی شَد2

 ( ٍاتستِ تِ سي است.3

 ( سفتاسی است ٍ دس اثش تذ ًشستي ایداد هی شَد4

  

 



 

 

 
 

 

 تاتَخِ تِ الرَی هَخَز،شکل صسًٍْن،چٌس زایطُ ی ضًری زاضز؟-21

1)221 

2)219 

3)216 

4)217  

 خای تعض تطیي ٍ کَچکتطیي عسز ضا عَض کطزین.عسز چِ تغییطی کطز؟ 54852126زض عسز -22

 ٍاحذ کَزکتش هی شَد. 799992(عذد2 ٍاحذ کَزکتش هی شَد. 798992(عذد1

 ٍاحذ تضسگتش هی شَد. 446902(عذد4 ٍاحذ تضسگتش هی شَد. 498540(عذد3

 حاصل عثاض  هقاتل،کسام است؟-23

1)  
235
76

  2) 
235
66

 

3 )
235
86

  4 )
235
96

 

1 1
3 4
2 3

1 1
1 1

15 1
1
2







 

124-
3
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 ًصف هرعى چٌس لیتطاست؟ هرعى خط شس.لیتط آب زاذل هرعى ضیرتین ٍ  468 ذالی است. یک هرعى، 

1)1020 2)660 3)510 4)1320 

  سازُ شسُ ی عثاض  هقاتل،کسام است؟-25
/ /

/ /

4 8 15 1 36
0 12 20 0 68

 

 
 

1)45 2)60 3)90 4)120 

ٌیس ٍاضز ک  ِ ُ زض سوت چح صفح ِ شس ُ آى ضا زض خاسد تطگ  اضای ٍ شواض ُ اًتراب  ْاز شس ّای خیشٌ َاب  ّای ظیط ضا اظ هیاى خ  .خاسد صحیح خطسش 



 

 

 ؟ًیستکسام  عیٌِ صحیح -26

 است. 07/0تش 7/0دُ تشاتش تاقی هاًذُ ی تقسین  7/0تش  7تاقی هاًذُ ی تقسین  (1

 است. 27تش  46تشاتش تا خاسج قسوت تقسین  7/2تش6/4خاسج قسوت تقسین  (2

 است. 73تش 46تشاتش تا تاقی هاًذُ ی تقسین  3/7تش  6/4تاقی هاًذُ ی تقسین  (3

 است. 064/0تش  73/0تشاتش تا خاسج قسوت  4/6تش  3/7خاسج قسوت تقسین  (4

 ًقغِ اظ هثلثی 2هرتصا  -27
0

0
 
 
 
  ٍ

6

4
 
 
 
 هرتصا  ًقغِ ی سَم کسام تاشس تا هثلث ،قائن العاٍیِ تاشس؟ است. 

1) 
6

2
 
 
 

 2) 
6

0
 
 
 

 3 )
0

6
 
 
 

  4) 
5

4
 
 
 

 

ی  قطیٌِ ی ًقغِ-28
5

2
 
 
 

 کسام است؟ عثَض هی کٌس، +5ًسثت تِ ذغی هَاظی هحَض عَل ّا کِ اظ عطض  

1) 
5

8
 
 
 

 2) 
5

12
 
 
 

 3 )
6

4
 
 
 

  4) 
5

7
 
 
 

 

 هساحت شکل هقاتل کسام است؟-29

1 )10 

2 )5/10 

3 )11 

4 )5/11 

  
) هحیظ شکل هقاتل کسام است؟-36 )3 

1) 6/18 

2) 6/6 

3) 2/13 

4) 8/19 

  



 

 

 

 کسام است؟16هساحت شکل هقاتل،تا تقطیة کوتط اظ  -31

1)250 

2)240 

3)270 

4)280 

 
 

) حاصل عثاض  هقاتل تا تقطیة کوتط اظ ............ تطاتط تا ........... ذَاّس تَز.  -32 )
3 3 3 1
5 5 5 3
    

 8/1،  1/0(4 9/1،  1/0(3 94/1،  01/0(2 ، صفش 1(1

 شکل هقاتل ًوایاًرط کسام عسز است؟ تاشس، -2تطاتط تا   + ٍ ّط2تطاتط تا   ا ط ّط -33

1) 30+ 2) 32+ 

3) 34+ 4) 36+ 

 

 ( تاشس؟2زض خطتاب یک تاس،چقسض احتوال زاضز عسز ضٍشسُ هضطب ) -34

1) 
1
2

 2 )
1
6

 3 )
1
3

 4 )
1
4

  

 تا تَخِ تِ ًوَزاض هقاتل،کسام  عیِ صحیح است؟ -35

 است. 30حذاکثش هقذاسّای هَخَد،تشاتش تا  ٍ اختالف حذاقل (1

 است. 120حذاکثش هقذاسّای هَخَد،تشاتش تا  ٍ ( هدوَع حذاقل2

 است. 20)ت( تشاتش تا  ٍ اختالف )الف( (3

 است. 150( هدوَع )الف( ٍ )ت( تشاتش تا 4

 

 



 

 

 

 زٍضهیعًس.چطخ کَچک زض ّط ساعت،چٌس زٍضذَاّس ظز؟ 666چطخ تعضگ تطاکتَضی زض ّط ساعت،-36

 ساًتی هتط(46 : ساًتی هتط ،شعار چطخ کَچک126 : )شعار چطخ تعضگ

1) 1500 

2) 200 

3) 300 

4) 1800 

  
 ضقوی هی تَاى ساذت؟3( چٌس عسز 6،  1،  2،   5تا استفازُ اظ اضقام) -37

 تا 40 (4 تا 64 (3 تا 48 (2 تا 24 (1

 تا هقلَتش چٌس است؟ 26هدوَر عسز -38

1) 52   2) 88 3) 96 4) 86 

 چٌس عسز ظٍج زاضین؟ 1624تا  865اظ -39

1) 80   2) 79   3) 78 4) 81   

اظ اضٍهیِ هیی تاشیس.زهای   زضخِ سطزتط  6زضخِ تاالی صفط ٍ زهای َّای اضزتیل  16زهای َّای شْط اضٍهیِ  -46

 زضخِ  طهتط اظ اضزتیل است.زهای َّای تْطاى کسام است؟ 5َّای تْطاى ًیع 

   دسخِ پاییي صفش15 (2  دسخِ تاالی صفش15 (1

 دسخِ پاییي صفش21(4  دسخِ تاالی صفش21(3

 

 

 

پرواز کن تا آرزو  زنجیر را باور نکن 

 حق!یا 

 



 

 

139931-1400 بودجه بندی آزمون های تیزالین پایه هفتم ) آزمون علوم پایه (  

سوال نکته دار و هدفمند( 80) هر مرحله    

 سوال متنوع خواهد بود. 40استعداد تحلیلی به جز آزمون تعیین سطح  در بقیه مراحل شامل 

 و تاریخ مرحله

 آزمون

 (سوال 15)تجربی علوم

 ریاضی

 (سوال 15) 
 سوال( 10فارسی )

 متوالی

 تفکیکی

( سوال 5) فیزیک( سوال 5)شیمی

 (سوال 5) زمینو  زیست

 تعیین آزمون

 سطح

24-26/7/1399 

 علوم پایه ششم

 سوال( 20) 

 

-- 
  ریاضی پایه ششم

 سوال( 20) 
---- 

 اول مرحله

 1پیشروی شماره 

 نیم سال اول

8-10/8/1399 

 سوال( 5فصل یک ) 

 سوال( 10فصل دو ) 

 : شیمی

 سوال( 5)  21فصل سه تا صفحه 

 فیزیک

 سوال( 2فصل یک ) 

 سوال(3) 8فصل دو تا صفحه 

 سوال( 5فصل شش )  زمینو  زیست

 سوال( 15فصل یک ) 
 سوال( 5درس اول) 

 سوال( 5درس دوم ) 

 دو مرحله

 2پیشروی شماره 

 نیم سال اول

20-21/9/1399 

 سوال( 1فصل یک ) 
 سوال( 3فصل دو ) 

 سوال( 4فصل سه  )

 سوال ( 4فصل چهار ) 

 48فصل پنج تا صفحه 
 سوال( 3)

 : شیمی

 3سوال( / فصل چهار )  2فصل سه ) 
 سوال(

 فیزیک

 سوال( 3فصل دو  )

 سوال( 2)  69فصل هشت تا صفحه 

 زمینو  زیست

سوال( فصل یازده تا صفحه  2فصل هفت ) 

 سوال( 3)  97

 سوال( 2فصل یک)
 

 سوال( 4فصل دو ) 

 سوال( 4فصل سه ) 

 50فصل چهار تا صفحه 
 سوال( 5) 

 سوال( 2درس دو ) 
 سوال( 2درس سه ) 

 سوال( 2درس چهار ) 

 سوال( 3درس پنج) 

 سوال( 1درس شش) 

 سه مرحله

جمع بندی نیم 

 سال اول

2-4/11/1399 

 سوال( 1فصل یک ) 
 سوال( 1فصل دو ) 

 سوال( 1فصل سه  )

 سوال ( 2فصل چهار  ) 

 سوال( 2فصل پنج ) 
 سوال( 2فصل شش) 

 سوال( 3فصل هفت) 

 سوال( 3فصل هشت )

 

 : شیمی

 3/ فصل چهار )  سوال( 2فصل سه ) 

 سوال(

 فیزیک

 سوال( 1فصل دو  )/  سوال( 1فصل یک ) 

 سوال(1فصل هشت ) 
 سوال( 1) 76فصل نه تا صفحه 

 زیست و زمین

 2سوال( / فصل هفت )  1فصل شش ) 

 سوال( 2سوال( فصل یازده ) 

 سوال( 2فصل اول ) 

 سوال( 2فصل دوم ) 

 سوال( 3فصل سوم ) 

 سوال( 6فصل چهار ) 
 61فصل پنج تا صفحه 

 سوال( 2) 

 سوال( 1درس اول) 

 سوال( 1درس دو ) 
 سوال( 1درس سه ) 

 سوال( 1درس چهار ) 

 سوال( 1درس پنج) 

 سوال( 1درس شش) 
 سوال( 1درس هفت) 

 سوال( 1درس هشت ) 

 سوال( 2درس نه )
 



 

 

 ((پرواز کن تا آرزو      زنجیر را باور نکن ))

 یا حق!

 چهار مرحله

 1پیشروی شماره 

 نیم سال دوم

 

14-16/12/1399 

 سوال( 5فصل هشت) 

 سوال( 5فصل نه ) 

 سوال( 5فصل ده )

 : شیمی

 سوال( 2فصل چهار ) 

 سوال( 3فصل پنج ) 

 فیزیک

 سوال( 2فصل هشت ) 

 سوال( 3فصل نه ) 

 زمین زیست و

 سوال( 1فصل یازده ) 

 سوال( 2فصل دوازده ) 
 سوال( 2)  112فصل سیزده تا صفحه 

 
 
 

 سوال( 4فصل چهار ) 

 سوال(9فصل پنج ) 

 سوال( 2فصل شش )

 سوال( 2درس نه ) 

 سوال( 2درس ده ) 

 سوال( 3درس یازده ) 

 سوال( 3درس دوازده ) 
 

 پنجمرحله 

 2پیشروی شماره 

 نیم سال دوم

 

26-28/1/1400 

 سوال( 3فصل نه)
 سوال( 5فصل ده)

 سوال( 4فصل یازده )

 سوال( 3فصل دوازده) 

 : شیمی

 سوال( 5فصل سه تا پنج ) 

 فیزیک

 سوال( 2فصل نه ) 
 سوال( 3)  89فصل ده تا صفحه 

 زیست و زمین

 سوال( 2فصل دوازده ) 

 سوال( 2فصل سیزده  ) 

 سوال( 1)  121فصل چهارده تا صفحه 

 سوال( 3فصل پنج)
 سوال( 3فصل شش) 

 سوال( 4فصل هفت  ) 

 سوال( 5فصل هشت)

 سوال( 1درس یازده ) 
 سوال( 3درس دوازده ) 

 سوال( 3درس سیزده ) 

 سوال( 3درس شانزده  )

 مرحله شش

جمع بندی نیم 

 سال دوم 
9-11/2/1400 

 سوال( 2صل هشت) ف

 سوال( 2فصل نه ) 

 سوال( 2فصل ده ) 

 سوال( 2فصل یازده ) 
 سوال( 2فصل داوزده ) 

 سوال( 2فصل سیزده ) 

 سوال( 2فصل چهارده ) 

 سوال( 1فصل پانزده ) 
 

 سوال( 4فصل شش ) 

 سوال( 4فصل هفت ) 
 سوال( 4فصل هشت ) 

 سوال( 3فصل نه ) 

 

 سوال( 1درس نه ) 

 سوال( 1درس ده ) 

 سوال( 1درس یازده ) 
 سوال( 1درس دوازده ) 

 سوال( 2سیزده ) درس 

 سوال( 2درس شانزده  )

 سوال( 2درس هفده )


