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 ۹۸ماهآبــــان

  دوره اول متوسطه - هشتمپايه 

 

آموزان عالقمند آورده شده است  های رياضی پيرشفته و علوم پيرشفته مطابق با محتوای آزمون، ويژه دانش سوال ۹۵تا  ۷۶از شامره سوال 
باشد و در صورت  گريی در رابطه با پاسخگويی به اين سؤاالت به عهده مدرسه می تصميم. باشد دقيقه می ٣٠ها  كه زمان پاسخگويی به آن

  .شود پاسخگويی، عملكرد شام به صورت جداگانه گزارش می

 پاسخ دهند ۱۱۵ الی ۹۶های علوم تفكيكی از شامره سوال  بايست به سوال آموزان اين مدارس می دانش
  .های علوم تجربی مقدماتی و پيرشفته پاسخ دهند و نيازی نيست به سوال

 تجربی مند به رياضی و علومعالقآموزانقابل توجه دانش

.دهند میارائه  به صورت تفكيكیها علوم تجربی رای كه  مدرسٔه آنآموزانقابل توجه دانش



1آزمون2  

 
   فارسی  

   
 است؟ آمده نادرستاي  در كدام گزينه معني واژه - 1

  توجهي بي: اعتنا بي/ از ني شده حصير بافته: بوريا/ صداي بلند: طنين 2  بدانديش: يرا تيره/ پيكر: جثّه/ راي هم: متّفق 1
 چشم كاسة: حدقه/ ثابت: ستوار/ ناپذير خستگي: نستوه 4  شكوه: فرّ/ پشت سر: ماورا/ قلم: خامه 3

 ؟ندارددر كدام گزينه غلط اماليي وجود با توجه به بيت،  - 2

 دهــــان پســــته مانَــــد بــــا دهانــــت1
 

ــدارد    ــاري نـــ ــز گفتـــ ــيكن نغـــ  ولـــ
  

  
ــره2 ــره تيـــ ــه ازو تيـــ ــي آردكـــ  گـــ

 

 گـــــي آردشـــــم را خيـــــره خيـــــرهچ
  

  
ــز3 ــتم هرگــ ــس نخواســ ــاري كــ  خــ

  

 از چـــــه رو، كـــــرد آســـــمانم خـــــار
  

  
ــد4 ــود زورمنــ ــواني بــ ــر آن پهلــ  گــ

 

ــازو ســـ   ــه بـ ــد  طبـ ــاال بلنـ ــه بـ  بر و بـ
  

  

 است؟ نشدهدرستي ذكر  توضيح داده شده دربارة آثار زير، در كدام گزينه به - 3

  سعدي  شاعر/ اخالقي، اجتماعي، عرفاني موضوع : بوستان 1
  قاآني  نويسنده/ كتابي به شيوة گلستان موضوع : پريشان 2
  سيد رضي گردآورنده )/ ع(ها و سخنان امام علي  ها و خطبه اي از نامه گزيده موضوع : البالغه نهج 3
 رودي محمد حبله نويسنده / معرفي برخي عارفان بزرگ موضوع : رسالة قشيريه 4

 زينه، دربارة متن زير درست است؟توضيح ذكر شده در كدام گ - 4

 ».بخشيد بدنشگوش پنهان و دهاني متناسب با  اوچونان ماه تابان آفريد و به  ،خدا براي ملخ دو چشم سرخ«

  .وجود دارد و زمان فعل دوم مضارع است متندو فعل در  1
  .اند آن دشوار و ديرياب هاي است و واژه» زباني« متنان شيوة بي 2
  .اي به صورت جمع نيامده است واژههيچ  متن،در  3
 .است» بخشاي« ،»بخشيد«و بن مضارع فعل » آفريدن« ،»آفريد«بن مضارع فعل  4

 شود؟ مي ابهام ايجاد خواندن جمله در» اي واژه فاصلة ميان«رعايت نكردن  ، در صورتدر كدام گزينه - 5

  نفس راحتي كشيد و گفت، 2    جوانه نگاهي به سنگ كرد، 1
  .بعد سرش را باال آورد و به آسمان نگاه كرد 4  ني زير زمين چقدر تاريك بود،دا آه، نمي 3

 ......... جز بهاند،  درستي مشخص شده به» قافيه«و » رديف«در همة ابيات  - 6

شــاللـجبشــــر، مــــاوراي  1
قافيه

تــافــيـن 
رديف

 
  

ــاي ــر، منتهــ شــالــجم بصــ
قافيه

تــافــيـن 
رديف

 
 

  

كيـوچــك ، بـــــرقمـــــاه 2
قافيه

اج اوـــاز ت 
رديف

 
  

يـكــولــپ هـــــر ســـــتاره، 
قافيه

اج اوـــاز ت 
رديف

 
 

  

هويداگوهر خود را  3
قافيه

كن كمال اين است و بس 
رديف

 
    

پيداخويش را در خويش 
قافيه

كن كمال اين است و بس 
رديف

 
 

  

ــن  4 ــتي از م به مـــندوس
قافيه

تـــر نزديـــك 
رديف

 
  

به مـــناز رگ گـــــردن 
قافيه

تـــر نزديـــك 
رديف
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 در كدام بيت همة اركان تشبيه آمده است؟ - 7

 در خـــــزان از بهـــــار رخســـــارش1
  

 كشـــــوري را بهـــــار خواهـــــد كـــــرد
  

  
ــار2 ــاش بهـــ ــاغ ز نقّـــ ــرة بـــ  چهـــ

 

كــــويي چــــو نگارســــتان اســــتبــــه ن 
  

  
ــت تو3 ــار رخــ ــا بهــ ــتبــ ــد گفــ  انــ

    

ــوروزم   ــه روز نـــ ــدا كـــ ــب يلـــ  شـــ
  

  
 بكـــــوش انـــــدر بهـــــار زنـــــدگاني4

  

ــواني  ــري، جــ ــة پيــ ــد پيرايــ ــه شــ  كــ
  

  

  شده است؟ همراه» تشبيه«با » آرايي واج«در كدام بيت  - 8
 زلف او دام است و خالش دانة آن دام و من1

  

ــه  ــد دان ــر امي ــاده ب  ام در دام دوســت اي افت
  

  
ــت2 ــت و ببسـ ــد و شكسـ ــد و دريـ  بريـ

  

 را سر و سـينه و پـا و دسـت    )پهلوانان(الني
  

  
 خيزيد و خز آريد كه هنگـام خـزان اسـت3

  

ــوارزم ــب خ ــاد خنــك از جان  وزان اســت،ب
  

  
 صفاستصبر كن اي دل كه صبر، سيرت اهل4ِ

  

 ، شرط محبت وفاست)ملتح( چارة عشق، احتمال
  

  

 ذكر شده است؟ نادرستمفهوم كدام بيت در مقابل آن  - 9

 فــاش اســت،ورشــيد در جهــاننــور خ1
  

 اش اســـتآفـــت از ضـــعف چشـــم خفّـــ
  

 

)هاي دنياپرست از درك حقيقت ناتواني انسان(  
 خلـق،ونگاري كه هسـت طاووس را به نقش2

  

 زشت خويشتحسين كنند و او خجل از پاي
  

  
)ص بودن طاووسنقُ بي(  

 تـر از مـن بـه مـن اسـت دوست نزديـك 3
    

ــه مـــن از وي دور ايـــن عجـــب ــر كـ  !متـ
  

  
)ها نزديكي خداوند به انسان(  

 هـاي غنچـه راسر به هم آورده ديـدم بـرگ4
  

ــتان   ــاع دوس ــدلماجتم ــاد   يك ــه ي ــد ب  آم
  

  
)صميميت دوستان(  

  ؟شود نميدر كدام گزينه يافت » .بخوان و بجوي و بپوي و پروردگار پاك را سپاس بگزار«مفهوم عبارت  - 10
ــد1 ــايش كنيـ ــدر نيـ ــروزي انـ ــه پيـ  بـ

  

 را ســــتايش كنيــــد  آفــــرينجهــــان
  

  
ــود2 ــده ب ــر بن ــر س ــون ب ــق چ ــاية ح  س

 

ــود   ــده بـــ ــده يابنـــ ــت جوينـــ  عاقبـــ
  

  
ــد3 ــد اميـ ــودك مهـ ــن اي كـ ــعي كـ  سـ

    

 ســــعي تــــو بنّــــا و ســــعادت بناســــت
  

  
ــخن4 ــا س ــي ،ب ــود را نم ــتخ  بايســت باخ

  

ــناخت  ــان بايــــد شــ  خلــــق را از كارشــ
  

  
 

   عربی  

   
 »هن لسانه و يداس مالمسلم من سلم النّ«. ترجمة درست را انتخاب كنيد - 11

  .مسلمان است كه مردم از زبان او و دستانش سالم بمانند 2  .مسلمان كسي است كه مردم از زبانش و دستش راضي باشند 1
 .سي است كه مردم از زبانش و دستش سالم بمانندمسلمان ك 4  .مسلمان كسي است كه مردم از زبان و دستانش راضي باشند 3

 »فاضلُراذلُ هلَك األَاألَ ملَكذا إِ« ؟ترجمة صحيح كدام است - 12

  .دنشو هرگاه فرومايگان به فرمانروايي برسند شايستة هالك مي 1
  .شوند هرگاه فرومايگان به فرمانروايي برسند شايستگان هالك مي 2
  .شوند هستند كه نابود ميشايستگان ايي برسند هرگاه فرومايگان به فرمانرو 3
 .كنند گان را هالك ميايگان به فرمانروايي برسند شايستاگر فروم 4
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1آزمون4  

 .ص كنيدمشخّرا  نادرستترجمة  - 13

  .اين خريدار، سپاسگزار است :هذا البائع، شاكرٌ 2  .ق استموفّ ،اين دكتر :۟هٌحبيب۟هُ، ناجِهذه الطّ 1
 .ق هستنداين دوستان، موفّ :حونَ، ناجِهؤالء األصدقاء 4  .قي هستندها، دوستان موفّ اين :حونَهؤالء، أصدقاء ناجِ 3

 .ترجمة درست را انتخاب كنيد - 14

  .تو تكليف خود را انجام ندادي :فَعلْت واجباتك أنت ما 2  .من به خانه بازگشتم :أنا رجعت إلي بيتي 1
 .من با دوستانم بازي كردم :أنا لَعبت مع أصدقائي 4  ستي؟شُيت را نَها چرا لباس :لماذا ما غَسلْت لباسك؟ 3

 ؟نيستدر پرچم ايران  رنگكدام  - 15

 خضرأَ 4  بيضأَ 3  زرقأَ 2  حمرأَ 1
 :الخطأعين  - 16

 عدوان  يك اسم مثني 4  غَد  »أمس«متضاد  3  الخَريف  فصل سوم سال 2  األربعاء  روز پنجم هفته 1
 است؟ شدهچه چيزي تأكيد بر » سنَ۟هً بعينس ساع۟هٍ خيرٌ من عباد۟هِتفكُّرُ «عبارت  در - 17

1 3  هفتاد سال عبادت 2  ت يك ساعت تفكرفقط اهمي تفكر كردن در عبادت 4  ت تفكراهمي 
 :الخطأعين  - 18

1 هذه المرأ۟هُ؟ في البيت 2    .ما هذه؟ هذه قميص تلَسج أين.  
 .؟ تسع۟هٌد األحجارِدكم ع 4  .قلم اهذا كتاب أم قلم؟ هذ أ 3

 .را مشخّص كنيد نادرستگزينة  - 19

1 أنتن كُنسرد نوا أيديهم 2  .كَتَبفَعن قَ 3  .هم رهما قَرُبا م4  .ماهِريت تا مدجهما وهمافتاح. 
 است؟ نيامدهدر كدام گزينه جمع مكسر  - 20

1 روسِمراجع۟هُ د الس فجالَ 2  .ابعالصم۟هُس لالعماء باد۟هٌع.  
  .۟هسيطَبالْ باراتعلي فهمِ الع رونَأنتم قاد 4    .البالسالم عليكم أيها الطّ 3

   های آسمان پیام  

   
 ، به چه معناست؟»بودن خداوند حكيم« - 21

  .ست و غير از او خدايي وجود نداردخداوند يكتا 2  .انگيز و زيبا آفريده است اين جهان را شگفت 1
  .وجود آورده است جهان را با قدرت و علم خود به 4  .از آفرينش جهان هدفي داشته است 3

 دربارة توبه و آمرزش خداوند، كدام عبارت درست است؟ - 22

  .بخشد هاي بندگان را مي خداوند فقط برخي از اشتباه 2  .بخشد خداوند فقط گناهان كوچك را مي 1
 .بخشد كنند هم مي خداوند كساني را كه توبه نمي 4  .كاران وعدة آمرزش داده است ند به همة گناهخداو 3

 انگيز چيست؟ ، هدف از آفرينش جهان شگفت)ع(با توجه به سخن حضرت علي  - 23

  پي بردن به عظمت موجودات 2    راه يافتن به بهشت 1
 رها شدن از نيازهاي مادي 4  پي بردن به آيندة موجودات 3
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5  اول متوسطه دوره -م شتپايه ه

 يك از صفات خداوند اشاره دارد؟ به كدام» پوش آمرزندة پرده«فهوم م - 24

 رحمان 4  يمعل 3  غفّار 2  عالم 1
 .بينيم فكر كنيم و درس خداشناسي بياموزيم داده است تا دربارة آنچه مي......... خداوند به ما  - 25

 علم 4  عقل 3  چشم 2  نعمت 1
 ؟نيستقابل برداشت » حبونَ اَن يغفرَ اهللاُ لَكُم و اهللاُ غَفور رحيموا وليصفَحوا اَال تُو ليعف«ز آية كدام گزينه ا - 26

  .بخشد با بخشش خطاهاي ديگران خدا نيز ما را مي 2    .خداوند دانا و تواناست 1
 .هاي يكديگر را ببخشند مؤمنان بايد اشتباه 4    .خداوند مهربان است 3

 چيست؟» رٌفَذَكّر انَّما أنت مذَكّ«پيام عبارت قرآني  - 27

  .انسان موظف به انجام دستورات خداوند است 2  .انسان موظف است به ديگران تذكر بدهد 1
 .وظيفة پيامبر، فقط تذكر دادن است 4  .دهد قرآن به مردها تذكر مي 3

 در كدام مورد، عفو و گذشت عاقالنه و درست است؟ - 28

  .داند گذشت دربارة كسي باشد كه كار خودش را خطا نمي 1
  .خطاي خود گرفته باشدذشت دربارة كسي باشد كه تصميم به ترك گ 2
  .ادبي فرد خطاكار شود باعث بي ،گذشت 3
 .گذشت دربارة كسي باشد كه تصميم به انجام دوبارة همان خطا داشته باشد 4

 ؟نيستدربارة نتايج عفو و گذشت از خطاهاي ديگران، كدام جمله درست  - 29

  به دست آوردن خشنودي خداوند 2  مندي بيشتر از رحمت الهي بهره 1
 عزت و سربلندي ميان مردم 4  افزايش جسارت بيشتر در فرد خطاكار 3

 ؟مالك اشتر در جواب كسي كه به او توهين كرده بود و از مالك تقاضاي بخشش كرد، چه فرمود - 30

  .كنم نظر مي از مجازات تو صرف 2  .كنم دلم برايت سوخت و تو را مجازات نمي 1
  .فقط به خاطر دعا براي تو به مسجد آمدم 4    .ز به مسجد آمدمبراي نما 3

   انگلیسی  

   
31- Jiao is a student. He was born in China. ………. is a big ………. in Asia. He can speak 

two languages, Chinese and ………. . 
1 China/ country/ Germany 2 Chinese/ country/ Italy 
3 Chinese/ continent/ Italian 4 China/ country/ Italian 

32- A: What’s your …………………………….? 
B: I’m Greek and I love Greece. 
1 name 2 nationality 3 originally 4 conversation 

33- Mark: Where are you from? Reza: Iran. 
Mark: How do you like it in Iran? Reza: …………………….. 
1 Iran is great and beautiful. 2 I’m from Iran. 
3 It’s in Asia.  4 I live in Iran. 

10



1آزمون6  

34- Atena: ……………………..  
Mr. Brown: No, I am British. 
1 Is he Spanish?  2 Where do you live? 
3 Are you French?  4 Are you from England? 

35- Student 1: …………………………………. 
Student 2: That’s S-H-O-E-S 
1 Can you spell your name? 2 How do you spell “shoes”? 
3 Is it correct for shoes? 4 Which is correct for صندلي in English? 

36- Which sentence is correct? 
1 Peach is not a fruit.  2 A man from France is American. 
3 Iran is in Europe.  4 Iranian people can speak Persian. 

37- Today we have three ………. . My uncle and his family are coming to our house. 
1 guests 2 classmates 3 relatives 4 friends 

38- My co_sin can speak English and a lit_le French. He lives in B_ _zil. 
1 a/ e/ re 2 u/ t/ ra 3 e/ l/ ra 4 u/ t/ er 

  Reading 

Hi. I am Eric Tomson. I am a student. I am 20 years old. I’m from France but I am 
living in Spain now. My father and my mother are in France. They are French. I 
study Spanish on Mondays and Tuesdays. I play football on Fridays. My father is a 
baker and my mother is a housewife. She can cook very well but my father can’t.  

 با توجه به متن كدام جمله درست است؟ - 39

1 Eric is a Spanish student. 2 Eric’s mom is Spanish. 
3 Eric’s dad is a baker. 4 Eric studies English on Fridays. 

 ؟نيستجه به متن كدام جمله درست با تو - 40

1 Eric is living in Spain. 2 Eric likes football. 
3 Eric’s father lives in France. 4 Eric’s father can make food.  

   ریاضی مقدماتی  

   
𝟓  است؟گزينه كدام برابر با رو  حاصل عبارت روبه - 41 − 𝟏𝟎 + 𝟏𝟓 − 𝟐𝟎+. . . +𝟏𝟗𝟓 − 𝟐𝟎𝟎 =?  

1 −50  2 −100   3 −195  4 −200   
𝟒(𝟐−)  رو چه عددي است؟  روبه عبارتحاصل  - 42 − 𝟏𝟔 ÷ (−𝟒) =?  

  20 4  12 3   12− 2  صفر 1
𝟒−اگر  - 43 < 𝐚 <     قرار داد؟ 𝐚به جاي  توان نمييك از عددهاي زير را  باشد، كدام 𝟐−

1 −2/001  2 −165   3 −2 73  4 − −9−4   

 تر است؟ نزديك 𝟑𝟓كدام گزينه به كسر  - 44

1 5/0  2 2950  3 1120  4 59100   

15
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𝐀اگر  - 45 = 𝟏 −
 چند است؟ 𝐀باشد، معكوس  𝟗𝟓÷𝟏𝟏𝟐𝟎/𝟑×𝟐

1 −941  2 2   3 118  4 −117   

𝐚𝟑اگر  - 46 = 𝟐𝐛 = 𝟏 𝐚باشد، حاصل  𝟏𝟐 − 𝐛 كدام است؟ 

1 196  2 56   3 3  4 72   

 چقدر است؟  زير، روي محور شدهبين دو عدد مشخص  ةفاصل - 47

1 −1712  2 1712   

3 2312  4 −712    
𝟕𝟑عدد  ةكدام گزينه شمارند - 48 ×  ؟نيست 𝟐𝟏𝟒

1 9  2 63  3 7 × 3  4 243 
49 - p و كوچكتر از  1ر از دقيقاً چند عدد بزرگت. عددي اول استp  داريم كه نسبت بهp اول باشد؟ 

1 p + 1  2 p   3 p − 1  4 p − 2   

,𝐚)؟ نيستباشد، كدام گزينه درست  𝐛مضرب  𝐚اگر  - 50 𝐛 ≠ 𝟏)  

1 (a, b) = b  2 [a, b] = a   3 (4a, b) = b  4 [a , b] = a b   

   علوم تجربی مقدماتی  

  

 است؟ نادرستگزينه  كدام - 51

  .دهد دهيم، يك تغيير شيميايي در آن رخ مي وقتي شربت معده را قبل از خوردن تكان مي 1
  .نوعي تغيير فيزيكي است ،حل شدن كات كبود در آب 2
  .نوعي تغيير شيميايي است ،اين تغيير. شود سيب برش زده شده وقتي مدتي در هواي آزاد باقي بماند، رنگش تيره مي 3
  .نوعي تغيير فيزيكي است ،پذيري نمك كند؛ پس انحالل يشود، مزة آب به شوري تغيير م وقتي نمك در آب حل مي 4

 ؟نيست )سوسپانسيون(، تعليقه زير موارديك از  كدام - 52

 شيرشربت خاك 4  ليمو آب 3  آب و روغن 2  دوغ 1
  ؟است درستچه تعداد از جمالت زير،  - 53

  .نيتروژن حل شونده است در هوا، گاز اكسيژن حالل و گاز )الف
  .هاي معلق جامد در جامد هستند مخلوط ،آلياژها )ب
  .گويند موادي كه از يك نوع ماده تشكيل شده باشند را مواد مخلوط مي )پ
 .باشد ميطال، حل شونده نقره و حالل طال  ةدر سك )ت

 چهار جمله 4  سه جمله 3  دو جمله 2  يك جمله 1

15
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پـذيري   اگر انحالل. ريزيم ليتر آب مي ميلي 400جنس هستند، به مقدار  اندازه و هم در هر كدام از چهار ظرف زير كه هم - 54
كـدام گزينـه، محلـول سيرشـده را نشـان       ليتـر آب باشـد،   ميلي 100گرم در  205درجة سلسيوس،  20شكر در دماي 

 .)بيشتري در خود حل كند ةشوند تواند حل محلول سير شده، محلولي است كه در دماي معين، نمي( ؟دهد مي

1   2   3   4  

 دهد؟ نشان ميدرستي  بهپذيري گازها در آب را  انحاللرابطة دما و  ،كدام نمودار - 55

1   2 

  

3   4  
 دهد؟ تغيير شيميايي را نشان مي ،زير  كدام پديدة - 56

  تبخير الكل 2    پير شدن 1
 حل شدن شكر در آب 4  گازدار ةريختن نمك درون نوشاب 3

 ور كرد؟ افروخته را شعله  توان زغال نيم مي ،زير هاي روشيك از  كدام با استفاده از - 57

    آبجوشاندن  2    اكسيژنه آبتجزية  1
  درصد 50الكل تجزية  4    اكسيد دي كربنسرد كردن  3

  گيرد؟ اي قرار مي خالي چه ماده جاي در ،در واكنش زير - 58
جوش شيرين  + 𝐂 ويتامين   →   ... + اكسيد  دي گاز كربن   

 گاز هيدروژن 4  نمك 3  گاز اكسيژن 2  بخار آب 1
  است؟ نادرست ،زير چه تعداد از جمالت - 59

تـوانيم انـرژي    مـي  ،اگر فلزهاي مس و آهن را در شرايط مناسب و به طور مسـتقيم بـه يكـديگر متصـل كنـيم      )الف
  .الكتريكي توليد كنيم

  .شود محسوب مينوعي كاتاليزگر  ،در سوختن قندوجود دارد كه خاك باغچه اي در  ماده )ب
  .شود يكسيد توليد مگاز كربن مونو ،وقتي قرص جوشان را در آب بياندازيم )پ
 .روند نوعي كاتاليزگر زيستي به شمار مي ،ها در بدن انسان آنزيم )ت

 ندارد نادرست ةجمل 4  سه جمله 3  دو جمله 2  يك جمله 1
 ؟)گرمازا هستند( شود يد ميلهاي زير، گرما تو يك از پديده در كدام - 60

  انداختن قرص جوشان در آب 2    كبريت سوختن چوب 1
  پارافين شمعذوب شدن  4    پختن غذا 3

دما

الل
انح

 
ري

پذي

دما

الل
انح

 
ري

پذي

دما
الل

انح
 

ري
پذي

الل
انح

 
ري

پذي

دما

سلسيوسدرجه  20
درجه سلسيوس20 گرم شكر 320

درجه سلسيوس20 گرم شكر 800
درجه سلسيوس 20 گرم شكر205

 گرم شكر 820
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   تماعیمطالعات اج  

افتـد   هايي كـه بـراي ديگـران مـي     جتماع جدا كرده و نسبت به اتفاقاتواند اعمال و زندگي خود را از  چرا انسان نمي - 61
 تفاوت باشد؟ بي

  .كه برخالف دستورات الهي است به دليل اين 2  .چون در اين صورت مجازات خواهد شد 1
 .شود بهره مي زيرا در اين صورت از حقوق خود بي 4  .تزيرا انسان موجودي اجتماعي و مسئول اس 3

 است؟ نهاي تعاو يك از افراد زير از جلوه كار كدام - 62

  .شود كارمند يك اداره هر روز سروقت در محل كارش حاضر مي 1
  .عنوان قرض به يكي از همكارانش داده است آقاي احمدي مبلغي را به 2
  .كار برده است در امتحانات پاياني بهش را براي كسب نمرة خوب تالشعلي تمام  3
 .نگار تصميم گرفته در مسابقات دو نفر اول شود 4

 .را مشخص كنيد نادرستجملة  - 63

  تعاون يعني ياري رساندن به يكديگر 1
  .هاي تعاون است امر به معروف و نهي از منكر از جلوه 2
  .دهندة تعاون است انجام درست وظايف فردي نشان 3
 .دهندة تعاون در سطح جهاني است هاي پالستيكي نشان يا در مورد استفاده نكردن از كيسهتصميم مردم دن 4

 .نام دارد.........  ،بخشش مال، علم، توانايي، زمان و عمر به كساني كه نيازمند هستند - 64

 انفاق 4  همدلي 3  تعاون 2  ايثار 1
 ».هاي محلّه احداث شود اي براي بچه جا كتابخانه تا در آناش را در اختيار سازمان اوقاف قرار داده  خانم سعيدي منزل شخصي« - 65

 شوند؟ ترتيب چه ناميده مي در اين مثال خانم سعيدي، منزلش و كاري كه انجام داده به

 واقف، وقف، موقوفات 4  موقوفات، وقف، واقف 3  وقف، واقف، موقوفات 2  واقف، موقوفات، وقف 1
 .است......... الي كه وقف شده برعهدة گيري در مورد نحوة استفاده از امو تصميم - 66

 واقف 4  )ره(كميتة امداد امام خميني  3  سازمان اوقاف و امور خيريه 2  وزارت كشور 1
 شوند؟ هاي تعاوني چگونه انتخاب مي هيئت مديرة شركت - 67

  .شوند ها انتخاب مي از ميان اعضا و توسط خود آن 2  .را دارند) سهم(از ميان افرادي كه بيشترين سرمايه  1
 .توسط هيئت مديرة قبلي و داوطلباني كه سرماية بيشتري دارند 4  .شوند از سوي وزارت كشور و با تأييد اعضا انتخاب مي 3

 شود؟ گانه زيرنظر كدام فرد يا نهاد اداره مي در كشور ما قواي سه - 68

 شوراي نگهبان 4  مجمع تشخيص مصلحت 3  مجلس خبرگان 2  رهبر 1
 تواند در مقامش باقي بماند؟ ال متوالي ميجمهور براي چند س رئيس - 69

1 4  2 12  3 5  4 8 
 ترتيب از وظايف چه كساني است؟ تنفيذ، تحليف و تشكيل كابينه به - 70

  جمهور رهبر، مجلس شوراي اسالمي، رئيس 2  جمهور، رهبر، مجلس شوراي اسالمي رئيس 1
 رهبر جمهور، مجلس شوراي اسالمي، رئيس 4  جمهور جمهور، رئيس رهبر، رئيس 3

15
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 متشكل از چه كساني است؟» ت دولتيئه« - 71

  س، وزيرانجمهور، رئيس مجل رئيس 2  جمهور، معاونان و وزيران رئيس 1
 جمهور، نمايندگان مجلس، وزيران رئيس 4  جمهور، رئيس قوة مقننه، رئيس قوة قضائيه رئيس 3

 ؟نيستهاي شهروندان  كدام گزينه جزء مسئوليت - 72

  آزادي بيان 2    احترام به قوانين كشور 1
 پرداخت ماليات 4  دفاع از كشور در هنگام جنگ 3

 ترتيب از وظايف كدام نهادها است؟ استيضاح وزيران بهفراهم نمودن شغل مناسب براي شهروندان و  - 73

    رهبر، شوراي نگهبان 2    دولت، قوة قضائيه 1
 دولت، مجلس شوراي اسالمي 4  مجلس شوراي اسالمي، قوة قضائيه 3

 در ارتباط با بودجة دولت كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟ - 74

  ساختن بيمارستان و جاده 2    پرداخت حقوق كارمندان 1
 هاي برق ساختن نيروگاه 4  گرفتن ماليات از شهروندان 3

 اي بايد نوشته شود؟ در جاي خالي چه كلمه - 75

  گذاري سرمايه 1
  درآمد خالص ملي 2
  انداز ملي ذخيره يا پس 3
    بودجه 4

  

   ریاضی پیشرفته  

   
𝟏 است؟گزينه كدام  برابر با زير عبارتحاصل  - 76 + 𝟐 − 𝟑 − 𝟒 + 𝟓 + 𝟔 − 𝟕 − 𝟖 + 𝟗 + 𝟏𝟎 − . . . +𝟐𝟗𝟕 + 𝟐𝟗𝟖 − 𝟐𝟗𝟗 − 𝟑𝟎𝟎 =?  

1 −299  2 −300  3 −301  4 −448   
𝟐−  رو چه عددي است؟ حاصل عبارت روبه - 77 − 𝟑((−𝟒)𝟐 ÷ 𝟖 − 𝟖) =? 

1 −20  2 −2  3 28  4 16  
 يك عدد صحيح منفي باشد، كدام گزينه درست است؟ 𝐚اگر  - 78

1 a4  ازa3 2  .كوچكتر است a  از− a2 3  .بزرگتر است −a2  از−a3 4  .بزرگتر است −a2  ازa3 كوچكتر است.  

 باشد؟  10چند كسر وجود دارد كه مخرج آنها عددي صحيح و صورت آنها عدد  𝟏𝟑و  𝟏𝟐بين دو كسر  - 79

1 8  2 9  3 10  4 11  

15

باشد  گيري در رابطه با پاسخگويي به سؤاالت رياضي پيشرفته و علوم پيشرفته به عهده مدرسه مي ، تصميمآموز عزيز دانش
  .شود و در صورت پاسخگويي به اين سؤاالت، عملكرد شما به صورت جداگانه گزارش مي

......................... 
بيني پيش

هادرآمد
بيني پيش

ها هزينه
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  عبـارت   نشـان دهـيم، حاصـل    𝐛را بـا   𝐁و عـدد متنـاظر بـا نقطـة      𝐚را بـا   𝐀در محور زير، اگر عدد متناظر با نقطة  - 80
𝟐𝐚 − 𝐛𝟐  كدام است؟ 

1 73  2 −116   
3 −112  4 296    

 باشد؟ به كدام عدد مي 7مثل نسبت  𝟏𝟕𝟑به عدد  𝟐𝟓−نسبت عدد  - 81

1 215  2 −30  3 −9815  4 −152   
 كدام گزينه درست است؟  - 82

1بين دو كسر  2  .هر عدد گويا، عددي صحيح است 1   .هفت عدد طبيعي وجود دارد 174−و  75
  .حتماً عددي منفي است aبزرگتر باشد،  aاز  aربع عدد اگر  4  .فقط يك عدد گويا وجود دارد 37−و  57−بين دو عدد گوياي  3

𝐚𝟖طوري كه  وجود دارد به 𝐚چند عدد اول مانند  - 83 +  هم اول باشد؟ 𝟏

  هيچ 4  بيشمار 3  2 2  1 1
 ؟نيستاول باشند، كدام گزينه درست  عددهاي 𝐛و  𝐚اگر  - 84

1 (a , b) = 1  2 (ab, b) = b  3 [a b, b] = a b  4 ab اول نيست.  
𝟓𝟔ترين شمارندة اول عدد  كوچك - 85 +  است؟گزينه كدام برابر با  𝟕𝟑

1 5  2 2  3 7  4 11  

    علوم تجربی پیشرفته  

  

 ؟درست است ،جداسازي مواد در دستگاه دياليز كاراساس كدام گزينه در مورد  - 86

  تبخير حالل -تبلور 4    مواد يوزن مولكول -صافي 3  چگالي مواد - قيف جداكننده 2  چگالي مواد - سانتريفيوژ 1

  پاسخ دهيد 88 و 87 هاي رسشپ زير، به با توجه به متن. 

مقـدار   ،توانـد در آن دمـاي مشـخص    يعني حالل مـي ،گوييم در دماي معيني محلول سير نشده است وقتي مي )الف
  .بيشتري از همان حل شونده را در خود حل كند

توانـد   ر آن دما نمييعني حالل موردنظر د ،گوييم در دماي معيني محلول سير شده يا اشباع شده است وقتي مي )ب
  .مقدار بيشتري از حل شونده را درون خود حل كند

 ةماد ،سير شدن يعني حالل بيش از حد ،گوييم در دماي معيني محلول فوق اشباع يا فراسير شده است وقتي مي )پ
 .حل شونده را در درون خود حل كرده است

 دهند؟ را نشان ميچه محلولي  ،راست به چپبه ترتيب از  𝐂و  𝐀 ،𝐁نقاط  ،با توجه به نمودار زير - 87

 محلول فراسيرشده-محلول سيرشده -محلول سيرنشده1
  محلول سيرنشده -محلول فراسيرشده -محلول سيرشده 2
  محلول فراسيرشده -محلول سيرنشده -محلول سيرشده 3
   محلول سيرنشده -محلول سيرشده -محلول فراسيرشده 4

پذيري انحالل

دما

A BC
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كـدام مـاده    ةمحلول سيرشددر دماي يكسان، با توجه به نمودار،  - 88
  تر است؟ سنگين

   Aمادة  1
   Bمادة  2
   Cمادة  3
   Dمادة  4

 

  پاسخ دهيد 89زير را بخوانيد و سپس به پرسش تن م. 

 100حل شونده بر حسب گرم كـه در يـك دمـاي معـين در      ةيعني حداكثر ماد ،پذيري يا قابليت حل شدن انحالل
حـدود   سلسـيوس  ةدرجـ  20به طور مثال در دماي  .شود تا يك محلول سير شده بوجود آيد حالل حل مي ليتر ميلي

به عبارتي اگر بيش از اين  .شود تا محلول سيرشده حاصل شود آب حل مي ليتر ميلي 100در  خوراكيگرم نمك  38
  .نشين خواهد شد در ته ليوان ته ، نمكمقدار نمك به آب اضافه كنيم

آب ريختـه و مخلـوط را بـه خـوبي      ليتر ميلي 120را در  خوراكيگرم نمك  50حدود  سلسيوس، ةدرج 20در دماي  - 89
 شود؟ نشين مي چند گرم از اين نمك در ته ظرف ته .پذيري صورت گيرد زنيم تا حداكثر انحالل هم مي به

 گرم 4/4 4  گرم 4/0 3  گرم 6/3 2  گرم 6/1 1
 كدام است؟ ،رو روبهشكل  وسيلة موجود در اساس جداسازي - 90

 ذرات و اندازة تفاوت وزن 1
  تفاوت چگالي 2
 جنس موادتفاوت  3
   تفاوت خاصيت مغناطيسي مواد 4

 كار انجام دهد؟ تواند نمي ،هاي زير واكنش ازيك  كدام - 91

  ريختن نمك درون نوشابة گازدار 2  انداختن قرص جوشان در آب 1
 جوشاندن آب 4  كبود انداختن ميخ آهني درون محلول كات 3

  است؟ نادرست چه تعداد از جمالت زير، - 92
  .شوند الكل به هر نسبتي با هم مخلوط مي و آب )الف
  .درصد خواهيم داشت 70ليتر الكل و مابقي آب باشد، الكل  ميلي 140ليتري،  ميلي 200اگر در يك ظرف  )ب
  .آب حالل و الكل حل شونده استهميشه در مخلوط آب و الكل،  )پ
 .توان با دستگاه تقطير ساده جداسازي كرد مخلوط آب و الكل را مي )ت

  دو جمله 2    يك جمله 1
  .ندارد نادرست ةجمل 4    سه جمله 3
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  پاسخ دهيد 93به پرسش زير را بخوانيد و تن م. 

ميليون ليتر بخار بنزين وارد هواي  40ها و پر كردن باك خودروها، روزانه بيش از  هنگام تخلية بنزين در جايگاه
  .گيري، مثل اغلب كشورها ممنوع است شود؛ به همين دليل استفاده از تلفن همراه در هنگام سوخت تهران مي

 ، نبايد با تلفن همراه صحبت كرد؟يگيري خودروها به خصوص خودروهاي بنزين چرا در هنگام سوخت - 93

  .ممكن است موجب انفجار شود استفاده از تلفن همراه،گرماي مورد نياز سوختن بخار بنزين بسيار كم است و  1
مقـداري بنـزين بيـرون     ،بعد از پـر شـدن بـاك خـودرو     و حواسش پرت شده ،كند وقتي راننده با تلفن همراه صحبت مي 2

  .رود مي هدرريزد كه  مي
  .شود بخار بنزين موجب اختالل در عملكرد تلفن همراه مي ،در اين حالت 3
  .كند مصرف سوخت در كشور را زياد مي ،صحبت با تلفن همراه 4

  پاسخ دهيد 94به پرسش زير را بخوانيد و تن م. 

ممكن است تركيب شدن با اكسيژن به كندي صـورت  . ويندگ به تركيب هر ماده با اكسيژن، اصطالحاً اكسايش مي
كند و گرماي قابل حسي هم ندارد؛ اما ممكن است تركيب شدن با اكسـيژن   گيرد كه در اين حالت، نور توليد نمي

  .به سرعت انجام شود كه در اين صورت نور و گرماي قابل حسي خواهيم داشت

 ؟شود سرعت انجام ميسوختن به  ،در كدام پديدة زير - 94

  اي بدن انسانه سوختن غذا درون سلول 2    زنگ زدن آهن 1
 شويي نازك تماس باتري كتابي با سيم ظرف 4  تاب ايجاد نور توسط كرم شب 3

 ؟شود نميبه خوبي و در حضور اكسيژن بسوزد، كدام مورد زير احتماالً ايجاد  ،وقتي پارافين شمع - 95

    آب بخار 2    گرما و نور 1

 اكسيد دي گاز كربن 4    مونوكسيد گاز كربن 3
 

    علوم تجربی تفکیکی  

 ؟نيستمحلول  ،از موارد زير يك كدام - 96

  دوغ 4  گازدار ةنوشاب 3  طال ةسك 2  ي پاكهوا 1

 ؟نيستخالص  ةماد ،زيريك از موارد  كدام - 97

1   2   3   4  

25

  

  .دهند ارائه مي) شناسي شناسي، زيست شيمي، فيزيك، زمين(تجربي تفكيكي ويژة مدارسي كه درس علوم تجربي را به صورت تفكيكي  سؤاالت علوم
 

  محتواي آزمون
  علوم تجربي تفكيكي

  )تا ابتداي آذرخش و تخليه الكتريكي( 9فصل  :فيزيك/ )توان در آب حل كرد؟ ميشونده را  تا ابتداي چه مقدار حل( 1فصل  :شيمي
  4فصل  :شناسي زيست/ )ها تا ابتداي شناسايي كاني( 11فصل  :شناسي زمين
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  است؟ نادرست چه تعداد از جمالت زير، - 98
  .هواي آلوده يك محلول است )الف
  .يك نوع مخلوط ناهمگن است ،كبود در آب  كات )ب
  .شونده است درصد، آب حالل و الكل حل 50در الكل  )پ
  .يك مخلوط ناهمگن مايع در مايع است ،)بيوتيك آنتي(پادزيست شربت  )ت

 چهار جمله 4  سه جمله 3  مله دو ج 2  يك جمله 1
 ؟نداردحالت فيزيكي كدام دسته از موارد زير، با يكديگر تناسب  - 99

  شربت معده -كپسول غواصي -بادكنك هوا 2  مخلوط نمك و فلفل -مخلوط ماسه و شن -آجيل 1
  برادة آهن و نمك -آلياژ مس و نقره -سكه 4  دوغ -شكر و آب -ليمو آب 3

  پاسخ دهيد 100ش با توجه به متن زير، به پرس. 

كلوئيدها ظاهري كـدر و  اغلب  ،ها كه شفاف هستندمحلولاغلبهاي ناهمگن هستند و برخالف كلوئيدها جزء مخلوط
ذرات تشـكيل دهنـدة    .باشـند  شـوند و پايـدار مـي    نشين نمـي  ذرات سازندة كلوئيدها با گذشت زمان ته. مات دارند

ذرات سـازندة كلوئيـدها بزرگتـر از ذرات سـازندة      .كننـد  في عبور مياي كوچك هستند كه از صا كلوئيدها به اندازه
 .هستندهاها و كوچكتر از ذرات سازندة سوسپانسيون محلول

 ؟نيستيك از موارد زير كلوئيد  كدام - 100

 خون 4  سس مايونز 3  چسب مايع 2  سر ژل موي 1
  با توجه به لغات زير، كدام گزينه درست است؟ - 101

  آبليمو، كپسول اكسيژن، آب مقطر، سيب، هوا، كات كبود ، سكة طال، شربتنمك طعام
  عدد ناخالص 7 -عدد خالص 1 2  عدد ناخالص 6 -عدد خالص 2 1
  عدد ناخالص 5 -عدد خالص 3 4  عدد ناخالص 4 -عدد خالص 4 3

 

  است؟ نادرستزير  هاي چه تعداد از جمله - 102
نيروي الكتريكي بـين   ،هيمبدمالش  پارچة پشمي ارا ب ميلة پالستيكي و پارچة ابريشمي ارا ب اي ميلة شيشه اگر )الف

  .دافعه استاي و پارچة پشمي  لة شيشهمي
  .آزمايش الكتريسيته بايد در هواي خشك و با وسايل كامالً خشك انجام شود )ب
  .ها هيچ نقشي ندارند ها و پروتون نوترون ،در ايجاد بار الكتريكي به روش مالشي )پ
 .شوند ش القا داراي بار الكتريكي مياجسام نارسانا به رو )ت

  چهار جمله 4  سه جمله 3  دو جمله 2  يك جمله 1
اگـر ذره را   .يك ذرة كوچك با بار منفي در وسط دو صفحة عمودي با بارهاي مثبت و منفـي قـرار دارد  در شكل زير  - 103

  دهد؟ كدام شكل وضعيت سقوط ذره را بهتر نشان مي ،رها كنيم
1 

  
2   

3 
 

4   
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  ؟چيست) 5(ها و كالهك الكتروسكوپ در مرحلة  نوع بار الكتريكي تيغه ،توجه به شكل زير با - 104

 

  كالهك مثبت -ها منفي تيغه 2  كالهك مثبت -ها مثبت تيغه 1
  كالهك منفي -ها منفي تيغه 4  كالهك منفي -ها مثبت تيغه 3

هـاي   خـرده  ،كنـيم  هاي كاغذ نزديك مـي  چرا وقتي شانة پالستيكي كه به موي سر مالش داده شده است را به خرده - 105
 شوند؟ الستيكي ميكاغذ جذب شانة پ

كند و يك طرف كاغذ منفي و طرف ديگر آن مثبـت شـده و    بارهاي منفي خردة كاغذ را دفع مي ،بارهاي منفي پالستيك 1
  .شود طرف مثبت آن جذب شانة پالستيكي مي

 رود پس طرف ديگر كاغذ مثبـت شـده و جـذب    بارهاي منفي پالستيك وارد خردة كاغذ شده و به طرف ديگر كاغذ مي 2
  .شود شانة پالستيكي مي

  .شود بارهاي منفي خردة كاغذ وارد شانة پالستيكي شده و خردة كاغذ داراي بار مثبت شده و جذب شانة پالستيكي مي 3
 در .شـود  هر مولكول كاغذ يك طرفش منفي و طرف ديگرش مثبـت مـي   ،كاغذ هبا نزديك شدن شانة پالستيكي به خرد 4

  .وندش طبي شده و جذب شانة پالستيكي ميقدو ،هاي كاغذ واقع همة مولكول

هـاي   ه ، سپس كـر Bاگر ابتدا كرة . و در تماس با هم هستند  آويزان )نارسانا( هاي عايق فلزي خنثي توسط نخ كرةسه  - 106
A  وC هاي  را دور كنيم، نوع بار كرهA ،B  وC ؟استترتيب از راست به چپ كدام  به 

  مثبت، مثبت، منفي 1
  منفي مثبت، بدون بار، 2
  منفي، بدون بار، مثبت 3
  مثبت، منفي، منفي 4

  

هـاي   كنيم ورقه مشاهده مي Aالكتروسكوپ به  Cبا نزديك كردن ميلة . داريم اختياردر را  Bو  A هاي الكتروسكوپ - 107
چه . شوند ن به هم نزديك ميهاي آ ورقه ،Bبه كالهك الكتروسكوپ  Dشوند و با تماس ميلة فلزي  از هم دور ميآن 

  است؟ نادرستهاي زير  گيري از نتيجه تعداد
  .هر دو الكتروسكوپ داراي بار الكتريكي هستند )الف
  .داراي بارهاي الكتريكي مشابه هستند Aو الكتروسكوپ  Cميلة  )ب
  .حتماً خنثي است Aتواند خنثي باشد و الكتروسكوپ  مي Dميلة  )پ
  .شود تخليه مي Bسكوپ بار الكتريكي الكترو )ت

 چهار مورد 4  سه مورد 3  دو مورد 2  يك مورد 1

A
اي  ميله شيشه
  باردار

B C
ميله پالستيكي 

  باردار

)1(مرحلة  )2(مرحلة 

+ ++

)3(مرحلة

+ ++

)5(مرحلة 
زمين

)4(مرحلة

+ ++

زمين
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از جـايي مطـابق شـكل     نارسـانا  وسيلة نخي كنيم و آن را به كوچك درست مي اي گلولهمي، ينيبا يك تكه ورقة آلوم - 108
ـ      ) سپس يك ميلة پالستيكي را با موي سر مالش داده، الـف . كنيم آويزان مي ك بـه آرامـي بـه گلولـة كوچـك نزدي

 دانيد؟ مي درستيك از موارد زير را  كدام .دهيم ي را به گلولة كوچك تماس ميميلة پالستيك) كنيم ب مي

 .شودگلوله به ميله نزديك مي)بشودميگلوله از ميله دور) الف1
  .شود گلوله از ميله دور مي) ب شود به ميله نزديك ميگلوله ) الف 2
  .شود گلوله از ميله دور مي) بشود  ميگلوله از ميله دور ) الف 3
    .شود گلوله به ميله نزديك مي) بشود  ميگلوله به ميله نزديك ) الف 4

 نوع مصرف كدام كاني، درست نوشته شده است؟ - 109

  خوراكي: تالك 4  بهداشتي: فلوئوريت 3  جواهرسازي: مسكوويت 2  صنعتي: هاليت 1
 ؟نيستمؤثر  ،ها در يك محل انيكدام عامل بر فراواني ك - 110

  ها شرايط تشكيل كاني 2    ها ارزش اقتصادي كاني 1
  ها دهندة آن فراواني عناصر تشكيل 4  ها در برابر فرسايش پايداري كانيمقدار  3

كـدام نـوع    ،ترتيب از راست به چپ وي داغ بهست هنگام برخورد به اتبرداشتن مداد از روي زمين و عقب كشيدن د - 111
 دهد؟ عصبي را نشان مي از اعمال

 انعكاسي -ارادي 4  انعكاسي -غيرارادي 3  ارادي -غيرارادي 2  دياار -ارادي 1
 ؟اند نادرستزير  جمالتچه تعداد از  - 112

  .اند اعصاب محيطي شامل اعصاب حسي و حركتي )الف
  .ندك مخ را به يكديگر متصل مي كرة دو نيم ،بخشي به نام كرمينه )ب
  .ي در اطراف بخش سفيد قرار گرفته استبخش خاكستر ،در نخاع )پ
 .يكسان است ،اي نسبت به جسم ياخته) آكسون(و آسه ) دندريت(جهت جريان عصبي در دارينه  )ت

1 3  2 2  3 4  4 1 
 ......... ،در افرادي كه نخاع آنها آسيب ديده است - 113

  .ناتواني حسي و حركتي متفاوت است 2    .پاها حس و حركت ندارند 1
 .ندارندحس و حركت  ،ها دست 4  .و حركت كاهش يافته است حس ،در كمر 3

 ؟نيستپذير  در يك ياختة عصبي، جريان عصبي در كدام جهت امكان - 114

 دارينه به آسه 4  اي آسه به جسم ياخته 3  اي به آسه جسم ياخته 2  اي به جسم ياختهدارينه  1
 اند؟ ها درست كدام جمله - 115

  .مخالف يكديگر است جهت جريان عصبي در عصب حسي و حركتي )الف
  .داراي فعاليت عصبي هستند ،هاي بافت عصبي ياخته ةهم )ب
  .مركز برخي از اعمال غيرارادي بازتابي است ،نخاع )پ
 .مغز شامل مخ، مخچه و نخاع است )ت

 پ و ت 4  الف و پ 3  ب و پ 2  الف و ب 1
 


	Az 1- Hashtom-Q
	سفيد

