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 به ترتيب چه معنايي دارند؟» جمال«و » جالل« هاي واژه - 1

  زيبايي، بزرگي )4  بزرگ، زيبا )3  بزرگي، زيبايي )2  زيبا، بزرگ) 1
 معنا شده است؟  نادرستهاي زير  تا از واژه چند - 2

 »شده برگزيده: مصطفي /غيرممكن: محال/ سازگار: متّفق/دوست خالص: خليل/خدمتكار: پرستار/مددكار: دستگير/بخشنده: كريم«

 .ها درست است ي واژه معناي همه) 4  يكي) 3  دو تا) 2  سه تا) 1

 .)الشّعراي بهار ي مگس است از ملك اين ابيات در اصل درباره(اماليي وجود دارد؟  نادرستيكدام بيت  در - 3
  ت و امن و امانآخته بر صح/  آسمان يتاخته ناگه ز سو) 1
  افشانده پر يبر سر هر مسند/  ش ز درذرخصت و پو يآمده ب) 2
  افشانده زهر يا بر سر هر طعمه/  و قهر نيو ك يوز ره نامردم) 3
  ، سر وزر و وبال نكبت ي يهما/  اليو خصم خ شهيدشمن اند) 4

 محتوايي وجود دارد؟ نادرستيي بوستان، چند  در عبارت زير درباره - 4
، و بـاب دارد ايـن كتـاب هشـت     .آفريده شده اسـت  شيرازي سعديري به قلم در قرن ششم هجكه به نثر آميخته به نظم، كتابي است «

 ».اي است عاشقانه منظومه

  چهار تا) 4  سه تا) 3  دو تا) 2  يكي) 1
 هاي قافيه در بيت زير به ترتيب كدام است؟ نقش دستوري واژه - 5

 »اش اينجاست، اينجا در زمين؟ خانه/ گفتمش پس آن خداي خشمگين «

  متمم، متمم) 4  متمم، مفعول) 3  صفت، مفعول) 2  صفت، متمم )1
 مشخّص شده است؟ نادرستاي  گزينه نقش دستوري واژه كدامدر  - 6

  مسند: بي رحم  آن خدا بي رحم بود و خشمگين )1
  اليه مضاف: او  هيچ كس از جاي او آگاه نيست) 2
  متمم: دل  در دل او دوستي جايي نداشت) 3
  مفعول: خاطر  دها خاطرم دلگير بو پيش از اين) 4

 آمده است؟ نادرستنخستين فعلِ كدام بيت در برابرِ آن  ، از مصدرِمضارعبن  - 7
1 (انديش    شمينرود از پ يو رند يمست ي هويش/  شمياند انيعگر من از سرزنش مد  
  خوان  شمياز همه عالم ب يخرد زان كه در كم/  را سامان يسران خوان من ب دهيشاه شور) 2
  دان  شميبر رگ جان زد ن هيكه ز مژگان س/  رسان اريباد بدان  ياشعر خونبار من ) 3
  خور  شميحافظ راز خود و عارف وقت خو/  من اگر باده خورم ور نه چه كارم با كس) 4

 ؟نداردبيت تشبيه  كدام - 8
  خشتي از الماس و خشتي از طال/ ها  مثل قصر پادشاه قصه) 1
  خاك اندر آرد ز تختيكي را به / يكي را به سر برنهد تاج بخت ) 2
  بزرگان نهاده بزرگي ز سر/ به درگاه لطف و بزرگيش بر ) 3
  مثل نوري در دل آيينه است/ كينه است  مهربان و ساده و بي) 4

9 - زير به آن اشاره كرده است؟كدام گزينه، به همان داستان مذهبي اشاره مي بيت كند كه بيت 

 »اخلف باشم اگر من به جوي نفروشمن/ ي رضوان به دو گندم بفروخت پدرم روضه«
  گناهي؟ ما را چگونه زيبد، دعويِ بي/ زد ) برگزيده(جا كه برقِ عصيان، بر آدمِ صفيآن) 1
  دولت صحبت آن مونسِ جان ما را بس/ يار با ماست، چه حاجت كه زيادت طلبيم؟ ) 2
  ي گلستان، غم مخوري احزان شود روزكلبه/ گشته بازآيد به كنعان غم مخور يوسف گم) 3
  سرد كن زان سان كه كردي بر خليل/ يا رب اين آتش كه بر جان من است ) 4

 از اشخاص، مفهوم بيت كدام گزينه با مفهوم بيت زير يكسان است؟  فارغ -10
 »توان رفت جز بر پي مصطفي/ محال است سعدي كه راه صفا «

  زر ناسره بفروخته بود به وسفيآن كه /  سود نكرد يكه بس ايمفروش به دن اري) 1
  يظلمات است بترس از خطر گمراه/  خضر مكن يهمره يمرحله ب نيقطع ا) 2
  ستيپدرشان مگر از كنعان ن عقوبيكه چو /  مصر بدند نيكه در انيرووسفيبسا  يا) 3
  زند يو اسحق م ليرا بر حلق اسماع غيت/  مجنون گشت اندر شوق او ميجان ابراه) 4

 
  

  

  

 فارسيهاي  سؤال
  

  فارسي
  16ي  تا صفحه 9ي  صفحه

  دقيقه 10
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  ي ترجمه» .هايات علحفجلست اولئك الطالبات الناج ياسالصف السابع عشرةُ كر يفكانت « -11

  كدام گزينه است؟ ،درست
    . نشينندها ميآموزان موفق روي آندر كالس هشتم نه صندلي بود، پس آن دانش) 1
    .ها نشستندآموزان موفق روي آنه صندلي بود، پس آن دانشددر كالس هفتم ) 2
    .اندها نشستهآموزان موفق روي آنششم ده صندلي است كه اين دانش در كالس) 3
  .ها نشستندآموزان كه موفق هستند روي آنه صندلي بود و اين دانشندر كالس هفتم ) 4

  ه است؟نشدكدام عبارت درست ترجمه  -12
  .ر استيك ساعت انديشيدن از هفتاد سال عبادت بهت: ».سنةً نيمن عبادة سبع ريساعة خ رتفكّ«) 1
  .صبح زد )در(آن دختر در كتابخانه را : ».صباحاً ةتلك البنت طرقت باب المكتب« )2
  .اين دوستان ايستاده كنار ديوار به آسمان نگريستند :».ماءالس يروا إلظَجنب النافذة و نَ وقَفوا هؤالء األصدقاء،«) 3
  .اين كودك توپي را انداخت و شروع به بازي با كودكان در باغ نمود: ».ةقيالحد يب مع األطفال فعهذا الطفل قذف كرة و بدأ باللّ«) 4

  ؟است كدام عبارت درست ترجمه شده -13
  .هايم را شستمهنگام ظهر دست پيش از خوردن غذا به: ».ل الطّعام عند الظهرقبل أكْ يديغسلت أ« )1
  اتاقت انجام دادي؟ يا تكليف خود را با دقت دراي خواهر سعيد،آ: »د؟ياُخت سعيا الغرفة  يف ةأفعلت واجباتك بدقّ« )2
  .ما نوشته است ي اي براي خانوادهپدرمان از ما دور است و نامه: ».لالُسرةمنّا و كتب رسالة  ديوالدنا بع« )3
ـ    اميبمدة ثالثة أ لةيجم ةيقر يرنا إلسافَ« )4 و هنـوز  بـه روسـتايي زيبـا رفتـيم بـه مـدت چهـار روز        : ».اآلن يو مـا رجعنـا حتّ

  .ايم برنگشته
  . . .  ممعلّ :»؟طةيالعبارات البسفهم  يهل أنتُم قادرون عل: لّابطال هايأ: سأل المدرس«كدام ترجمه درست است؟  -14

  عبارت پيچيده را بفهميد؟اين توانيد آموز؛ آيا شما مياي دانش: پرسيد) 1
  تواناييد؟هاي ساده ؛ آيا شما بر فهم عبارتانآموزاي دانش: پرسيد) 2
  هاي ساده تواناييد؟آموزان من؛ آيا شما بر فهم عبارتاي دانش: گفت) 3
  هاي مختصر را بفهميد؟توانيد عبارتآيا شما مي: آموزان پرسيداز دانش) 4

  ؟نداردتناسب مقابل خود ربي ع كدام مفهوم با عبارت -15
  بود از مار بديار بد بدتر / گريز از يار بدتا تواني مي: »السوء سيمن جل ريالوحدة خ« )1
    .كن هميشه ته چاه استچاه: »من زرع العدوان، حصد الخُسران«) 2
  بودبهتر از آن دوست كه نادان  /دشمن دانا كه غم جان بود: »من صداقة الجاهل رٌيعداوة العاقل خ« )3
  .دهد بر بادزبان سرخ سر سبز مي: »العمل ريكثالكالم  ليالمؤمن قل« )4

  ؟نيامده استدر كدام گزينه اسم جمع مكسر  -16
    .مع الجماعة اهللا ديالمداراة و  يف شيسالمة الع )1
  .دقنالف يف يو بنات يغسلت مالبس أوالد )2
3 (سيمن بع اصواتاً معتد لك المكان بسرعةمن ذ و هربت.    
  .رةيمرتفعة كث وتيب رةيالكب نةيهذه المد يف )4
  

  
  عربي

  

 8ي  تا صفحه 1 ي صفحه

 عربي هاي  سؤال  دقيقه 10
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  ؟نرفته استكار ي درست بهدر كدام گزينه فعل ماض -17
    صفوفكنّ أمسِ؟ يإل ذهبتنَّ أ يقاتيصد اي )1
    .مسرورتينِ، رجعتا من السوقِ البائعتانهاتان  )2
    .رةيغرفة المد يفنضدة مالاولئك االُمهات، جلَسنَ خلف  )3
  ؟ةيهذه المالبس الغال تيإشتر نيمن أ د،ياُم حم اي )4

  ؟اندنرفتهكار كدام پرسش و پاسخ درست به -18
    ثالثة؟ ةهذه الصور يف حيكَم عدد المفات )1
  
    .مريمل تيهذا الب ت؟يلمن هذا الب )2
  
    .ارةيالس يجلست ف ؟يولَد ايجلست  نيأ )3
  
  .أم فستان؟ هذا فستان سروالهذا  أ )4
  

  نگارش كدام جمله درست است؟ -19
  .اهللاللشكر من  دهايذلك اللّاعب الفائز رفَع  )1
2( رانيهذه الشاعرة اإل قرأتمن كتابها لةيجم دةيقص ةي.    
    .وقت اإلمتحانات يدروس يف ينصرت أخ )3
  المرأة المسلمة؟ تهايأ ميمن القرآن الكر نيحفظت سورت أ )4

 است؟ ناهماهنگكدام كلمه با بقيه  -20

    ماذا) 2    لمن) 1
  من) 4    كيف) 3
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 )هاي آسمان پيام(

طالب كه در كتاب عيون اخبار الرضا روايت شده است، هـدف آفـرينش چـه     يتي از علي بن ابيطبق روا -21

 خوانده شده است؟

  قدرتنمايي )2    تفكّر) 1

  لذّت )4    رفع نياز )3

 توان يافت؟ مفهوم آيات زير را در كدام گزينه مي -22

     » قَتخُل فنْظُرُونَ إِلَي الْإِبِلِ كَيإِلَي ال* أَفَال ي و تعفر فكَي ماءس * تبنُص فإِلَي الْجِبالِ كَي ت * وحطس فضِ َكيإِلَي الْأَر و*«  

هـا كـه    و به كـوه  * و به آسمان كه چگونه برافراشته شده است؟* نگرند كه چگونه آفريده شده است؟  به شتر نمي آيا«
 »*ه گسترده گشته است؟و به زمين كه چگون * اند؟ برجا و استوار شده چگونه پا

  .دار با خلق خدا ادب نگهخواهي،  اگر بزرگي مي. باش خودتفرزند خصال ، شكن باش هاسپ خوديِ خود ، بهريچون شهم) 1

  .خرند، مرد نادان از چهارپا بدتر است تو را به نيم جو نمي. اي زد و گفت در هر موي من دويست هنر وجود دارد دانايي به ناداني طعنه) 2

  . پرم ي سبك مي من دانا هستم، پس همچون پرنده. ي مردم، دوستان من هستند، هر جا شكر هست، مگس هم هست همه )3

 .هر چه ببيني كم است ؛خوب جهان را ببين ،خريدار باش چشمِ ،بيدار باش ي زنده .است ديدن اين عالم ،معرفت كردگار) 4

» اي پس تذكّر ده كـه تـو تنهـا تذكّردهنـده    «كه پس از آيات سؤال باال آمده است و معناي » فَذَكّرْ إِنَّما أَنْت مذَكّرٌ«از عبارت  -23

 شود؟ برداشت مي مفهوميدارد، چه 

  .انسان اختياري در اعمال خود ندارد) 1

  .  خواهد غرض در راه خدا، اجباري نمي انسانِ بي) 2

  .ها باشد وي آنگ زي نيست پاسخاان در اعمال خود كامالً مختار است و نيانس) 3

 . ها براي رسيدن به وجود خدا نيازي به پيامبري ندارند يك از انسان  هيچ) 4

 ي متن زير، نادرستي محتوايي وجود دارد؟ شده در كدام بخش مشخّص -24

مـا  . هـاي ايـن جهـان زيبـا اسـت      از ديدني ،ها قرار دارد در وجود خود ما انسان ها ي آن همه هاي جهان آفرينش كه شگفتي«

تـا بـراي   نگاهمان را به جهان تغييـر دهـيم   ، كم براي يك روز دستكافي است . كنيم ها عبور مي كنار آنبه راحتي از  عموالًم

مها پي ببري لين بار به برخي شگفتياو.« 

    بخش دوم) 2    بخش اول ) 1

  بخش چهارم) 4    بخش سوم) 3

 آيد؟ از كدام عبارت برمي هاي اطراف، مستقيماً گذرا و سطحي بودنِ نگاه ما به پديده -25

  .كنيم تر از ديگران برخورد مي با اطرافيانِ خود، سختگيرانه )1

  . كنيم بنديم و اگر كسي به ما تذكّر دهد، با او به تندي برخورد مي بند كفش خود را درست نمي) 2

  .كنيم اه ميولي اگر كسي بپرسد ساعت چند است، دوباره به آن نگي ساعتيم  در حال پاك كردن شيشه) 3

  .كنيم مراقبِ سالمتي خود نيستيم و خود را براي كارهايمان فدا مي) 4

  
  هاي آسمان پيام

  

16ي  تا صفحه 10 ي صفحه
  تماعيمطالعات اج

  

 12ي  تا صفحه  1 ي صفحه

 عموميهاي  سؤال  دقيقه 10
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  )مطالعات اجتماعي(
 كدام مورد مصداق تعاون است؟  -26

  .كند ي او استفاده مي علي براي رفتن به مدرسه، بدون اطّالع دادن به پدر، از دوچرخه )1

  . كنند در مدرسه تالش مي ي ما براي پيشرفت درسي آموزان مدرسه بيشتر دانش) 2

  . ي شخص ديگري بنويسند كنند از روي برگه آموزان تالش مي ي بهتر در مدرسه، برخي از دانش براي گرفتنِ نمره) 3

  . رساند ي دوستش، به او ياري مي علي در تعمير كردنِ دوچرخه) 4

 كدام عبارت نادرست است؟ -27

  . انفاق فقط مالي است) 1

  . نفاق تأكيد زيادي شده استدر قرآن كريم به ا) 2

  .  ميسر است ،چه دوست داريم در قرآن، رسيدن بندگان به نيكي از طريق انفاق از آن) 3

  . شود تعاون تنها به خانه و مدرسه و محلّه محدود نمي) 4

ز كودكان سـرطاني و  ي حمايت ا اي نظير مؤسسه مؤسسات خيريه. است... از آنِ   اند، حقّ نامگذاري مدارسي كه خيرين ساخته -28

 . مجوز بگيرند... هاي خود بايد از  هاي حمايت از بيماران خاص، براي انجام فعاليت يا انجمن

  خيرين، وزارت كشور) 2    خيرين، بيت رهبري) 1

  ي آموزش و پرورش استان، وزارت كشور اداره) 4  ي آموزش و پرورش استان، بيت رهبري اداره) 3

 ات، كدام گزينه درست است؟ي وقف و موقوف درباره -29

  . حقّ تصرّف در آن براي وارثان موقوف وجود دارد. / به راه افتاده است 1357امري جديد است كه پس از انقالب اسالمي سال ) 1

  .حقّ تصرّف در آن براي وارثان موقوف وجود دارد. / از روزگاران بسيار قديم در ايران وجود داشته است) 2

  .بايد تا ابد به همان صورت كه واقف تعيين كرده است استفاده شود. / يار قديم در ايران وجود داشته استاز روزگاران بس) 3

بايد تا ابد به همان صورت كه واقف تعيين كرده اسـت اسـتفاده   . / به راه افتاده است 1357امري جديد است كه پس از انقالب اسالمي سال ) 4

  .شود

 . . . هاي تعاوني در شركت -30

  . اكنون نيز در فعاليت هستند كه شركت رسميت پيدا كرده است حداكثر هفت عضو از ابتدا در حال فعاليت بوده و هم )1

  .ي ايشان است حقّ رأي اعضا بسته به ميزان سرمايه) 2

  .كنند و حقّ رأي دارند ها شركت مي گيري ي اعضا در تصميم همه) 3

  . چيزي به عنوان هيئت مديره وجود ندارد) 4
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 .)ترتيب حروف مورد توجه قرار گيرد(؟شود تكميل ميديكته كلمه ناقص زير با حروف كدام گزينه  -31

c-nt-n-nt: قاره 
1) a, i, e 2) o, e, i 3) a, i, i 4) o, i, e 

 ؟است نادرستي كدام واژه  ترجمه  -32

1) fruit= 2  ميوه) chicken= جوجه مرغ 
3) guest= كالسي  هم   4) shoes= كفش 

 ؟شود نميكدام گزينه ارتباطي ديده  ميان واژگان -33

1) cousin-relative  2) fish-chador 
3) quince-fruit  4) month-May 

34- I’m originally . . . but I live in . . .  . 
1) French-China  2) Spain-Chinese 
3) Brazil-England  4) Germany-Italy 

 ؟شود مين ديدهدر كدام گزينه غلط اماليي  -35

1) Nise to meet you.  2) Welcome to our clas. 
3) Iran is grate.  4) She is doing a crossword puzzle. 

 ؟سؤال مناسب براي مكالمه زير در كدام گزينه آمده است -36

A: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
B: She’s from India. 
1) Is she from Japan?  2) Where is Mary from? 
3) How does she like it in Iran? 4) How does she spell her name? 

 ؟ي صحيح واژه مناسب براي جاي خالي كدام است ديكته -37

Iran is a . . . country. 
1) beautiful  2) beuatiful 
3) beatifull  4) beutifull 

38- This is my cousin, Sam. He is . . . his cousin. 
1) greeting  2) introducing 
3) answering  4) asking 

 ؟كدام گزينه صحيح است ،با توجه به جدول زير -39

country A 
job B 
language C 
nationality D 
 
1) A: British  2) B: uncle  
3) C: German  4) D: Italy 

40- He . . . English and a little Persian. 
1) stands  2) looks 
3) speaks  4) washes 

  

   انگليسيزبان  هاي سؤال
  انگليسيزبان 

  

Student Book: 17ي  تا صفحه 12ي  صفحه 

  دقيقه 10
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 با كدام گزينه برابر است؟ -11عدد صحيح  ي قرينه -41

1( 4 3 5    2(  4 3 5  

3(  4 3 5    4( 5 3 11   

  ترين عدد صحيح منفي كدام است؟ نسبت به بزرگ،  -5عدد  ي قرينه -42

1 (4-    2( 3    

3(  9-    4(4    

 حاصل عبارت زير كدام است؟  -43

28 6 4 4 2 1 3 6 2( ) ( ) ?           
1( 16    2( 16-    

3 (8    4 (8- 

 است؟  كدامحاصل عبارت زير  -44

?     1 5 9 13 97   
1 (1225    2(1555    

3(  1775    4( 1945   

حاصل عبارت  -45       
     

3 6 5 24 54 12 14 48 30
5 8 9 12 14 8  كدام است؟ 10

1(30    2 (15    

3( 18    4(5  

 است؟ 41/0گويا برابر با  يعددكدام گزينه  -46

1(1968
4600    2 (1845

4600     

3(1927
4600    4(1886

4600 

 كدام هستند؟  Bو  Aترتيب از راست به چپ، به .اند شده روي محور زير مشخص Bو  Aاعداد  -47

  

  

1(,
7 13
4 5     2 (,

13 7
5 4    

3 (,
11 9

4 5    4(,
9 11
5 4  

 

  دقيقه 30 هاي رياضي سؤال

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  

 9ي  تا صفحه 1 ي صفحه

11-
22- 33-

0

BA
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، بـا مجمـوع عـددهاي هرسـتون مسـاوي باشـد       هاي هر رديف، جمع عدد در جدول زير، اگر حاصل -48

a b2  ؟ كدام است 

b

a


 
4 2
6 2

8
 

1( 8    2( 10    

3( 12    4 (14  

 زير با يك عدد صحيح برابر است؟ يكدام يك از كسرها -49

1 (4751
5    2 (

259
7    

3 (128
3    4 (

109
9  

 معكوس عدد زير كدام است؟ ي قرينه -50

( ( ( )))   
23 5 

1 (
13
5    2 (

5
13    

3 (
5

17    4 (5
17  

سـه رقمـي منفـي كـدام      صحيحترين عدد  دو رقمي منفي و بزرگصحيح ترين عدد  اختالف كوچك -51

 است؟

1( 1    2 (90    

3 (900    4 (989  

 كدام است؟  195تا  198مجموع اعداد صحيح از  -52

  6354) 4  -591) 3  1) 2  صفر ) 1

57 عدد نمايش ي نقطه -53
 است؟متوالي بين كدام دو عدد صحيح  ،اعدادروي محور  8

1 (, 6 7    2 (, 7 8    

3(, 8 9    4 (, 9 10 

 اسباتمحل انجام مح
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 مقدار عبارت زير كدام است؟ -54

( ( ( ( ) ) ) ) ?              7 9 11 13 15 17 19 21 23 25  
1 (12+    2( 10+    
3 (8+    4 (6+  

هفت عـدد  باشد، ميانگين اين  -5دد ديگر برابر و ميانگين چهار ع -12برابر  ،اگر ميانگين سه عدد -55
 است؟ كدام 

1( 8-    2 (20-    
3 (30-    4 (56-  

bيگوياعدد كدام تعريف در مورد  -56

a
 صحيح است؟ 

1 (a  وb  عددهاي طبيعي وb    
2 (a  وb  عددهاي طبيعي وa    
3 (a  وb  عددهاي صحيح وb    
4 (a  وb  عددهاي صحيح وa    

 حاصل عبارت زير كدام است؟ -57

( ) ?     6 3 4 6 2 

1( 22     2( 22-    
3( 38-    4( 38   

 ل عبارت زير كدام است؟حاص -58

?     17 18 19 20 200 

1(20100    2 (19964    
3 (5050    4 (4096  

ممكن عبـارت  ترين مقدار  بيش ،قرار دهيم -و + هاي  عالمتبتوانيم فقط  در صورتي كه به جاي -59
 كدام است؟زير 

( ) ( )    3 2 3 4 3 

1 (12-    2( 15-    
3( 15     4 (12 

2211اگر -60 A 3618 و B باشد، حاصل BABA كدام است؟ 

1(9     2(11-    
3( 33    4 (17-  
  
  

 محل انجام محاسبات
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ي  دهمـا . زنـيم  را به آرامي بـه هـم مـي    كنيم و محتويات آن در يك بشر، مقداري آب ريخته و سپس چند گرم كات كبود به آن اضافه مي - 61
  .) نشين شود اي نيست كه كات كبود در بشر ته مقدار كات كبود اضافه شده به آب، به اندازه. (است. . . اي از يك   نمونه ،دست آمده به

  تركيب )4  ي خالص ماده )3  مخلوط ناهمگن )2  محلول )1
 .استيك نوع سوسپانسيون . . . اند و ندهپراك. . .  به صورت معلق در. . .  است كه در آن ذرات يك. . .  يون مخلوطيسسوسپان - 62

  مه -گاز  -مايع -ناهمگن )2  مه -مايع -جامد –همگن  )1
  شربت خاكشير –مايع  –جامد  -ناهمگن )4  شربت خاكشير –گاز  –مايع  -همگن )3

 است؟ نادرستكدام گزينه در مورد اسيدها و بازها  -63

      . انداسيدها موادي ترش مزه )1
    .اندلخ مزهبازها موادي ت )2
    .تر است خاصيت بازي دارند ها از هفت بيش موادي كه پي اچ آن )3
  .آيد هاي با خاصيت بازي به حساب مي ليمو از جمله خوراكي )4

جـرم حـداكثر نمـك     ،دهدنشان مي در دماهاي مختلف گرم آب 100را در  Aميزان حل شدن نمك  كه با توجه به نمودار زير -64
 چند گرم است؟ C50گرم آب در دماي 60حل شده در 

1( 30  
2( 15    
3( 10    
4( 5  

 g300اگـر در ايـن دمـا    . استگرم  50آب حل كرد،  g150نمكي كه بتوان در  مقدار گراد حداكثردرجه سانتي 30در دماي  -65
كـل نمـك حـل    تري نمك در اين دما در آن حل كـرد،   بيش مقداركه ديگر نتوان طوري ذكر شده داشته باشيم به محلول از مواد

 ؟چند گرم است محلولشده در 
1( 150  2( 300  3( 75  4( 25  

 درستي آمده است؟ترتيب بهصحيح يا غلط بودن موارد زير در كدام گزينه به -66

  .شود محسوب ميسوسپانسيون  يكآب ليمو ) الف
  .حل شونده و حالل تشكيل شده است ءهر محلول حداكثر از دو جز) ب
  .هايي جامد در جامد هستندآلياژها محلول) ج
 .كنندخواص اوليه خود را حفظ نمي ،اجزاء تشكيل دهنده مخلوط) د

    غلط -صحيح  -غلط -صحيح )2  غلط -غلط –صحيح  -صحيح )1
  صحيح -غلط -صحيح -غلط )4  صحيح -صحيح  -غلط -غلط )3

 ؟است نادرستكدام گزينه  -67
  .نوعي مخلوط است ،گالب )1
    .يابدمقدار حل شدن گاز اكسيژن در آب، با افزايش دما افزايش مي )2
    .ها استفاده كرد مخلوط برخي توان براي جداسازي اجزايدستگاه تقطير مي زا )3
  .ي تلخ دارندباالي هفت، مزه pHمواد با  )4

 ؟ نيستزيكي يا شيميايي بودن يكسان در كدام گزينه ماهيت تغييرهاي رخ داده از نظر في  -68
    فاسد شدن ميوه -زنگ زدن آهن) 2  سوختن درختان -ترش شدن شير )1
  ترش شدن شير -وه آتشفشانآزمايش ك) 4  تخم مرغ در سركهداشتن  نگه -جوشيدن آب )3

 ؟استكدام عبارت درست   -69
    .يزيكي استيك تغيير ف ،همانند جوشيدن آب ،واكنش ميخ آهني در محلول كات كبود )1
  .شود اَستوباكتري سبب تبديل شير به ماست مي )2
  .شود هاي مفيد تهيه مي ماست پروبيوتيك با استفاده از باكتري )3
   .اند از يك نوع ماده تشكيل شده مواد ناخالص )4

  
  علوم

 12ي  تا صفحه 1 ي صفحه

  دقيقه 30

 علومهاي  سؤال

 

 .ها پاسخ دهيد آموزان عزيز، لطفاً از بين سؤاالت علوم عادي و پيشرفته، فقط به يك سري از آن دانش



 13:  ي صفحه                                                    ي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايه             مهر 21 آزمون - )2( ي پروژه
 

  شود؟  رستي نشان داده ميد يابد، اين مطلب با كدام نمودار به با افزايش دما، ميزان حل شدن پتاسيم نيترات در آب افزايش مي - 70
  
  
1(    2(    
  
  
  
3(    4(  
  
  

 در كدام گزينه تعداد تغييرهاي شيميايي و فيزيكي برابر است؟ -71

  . پخته شدن نان - پير شدن -هضم غذا -ترش شدن آب با اضافه كردن آب ليمو )1
    روشن شدن المپ -هادگرگوني سنگ -پوسيدن كاغذ –ترش شدن شير در يخچال  )2
    .پيرشدن -زنگ زدن آهن -كبود كاتمحلول در  تشكيل رسوب بر ميخ آهني -ذاهضم غ )3
  .تجزيه آب اكسيژنه -فلز رويريختن اسيد  -ينيمومپودر كردن آل -ذوب شدن يخ )4

 است؟ نادرستيك  كدام  -72

    .اندها سروكار داريم، فقط از يك ماده تشكيل شدهبيشتر موادي كه ما در زندگي با آن )1
  .شوند، مواد خالص ناميده ميشده باشنده از يك نوع ماده تشكيل موادي ك )2
  .كنند مي حفظي مخلوط خواص اوليه خود را  دهنده اجزاي تشكيل )3
  .ها را به حالت جامد، مايع و گاز درست كردتوان با آميختن مواد مختلف با هم، انواع گوناگوني از مخلوطمي )4

 .ذرات را نام برد. . . نشين  توان ته هاي اين نوع مخلوط مي از ويژگي. باشد مي. . . به نام . .  .اي از يك مخلوط  شربت معده نمونه -73

  شدن -تعليقه -ناهمگن )2  نشدن -سوسپانسيون -همگن )1
  نشدن -سوسپانسيون -ناهمگن )4    شدن -تعليقه -همگن )3

 كند؟جاي خالي را پر مي نادرستيزير، به  هاي گزينهيك از  كدام  -74

 ». . . نمك  آب«

  .داراي دو جزء حالل و حل شونده است )1
    .يك مخلوط ناهمگن است )2
  .ي خود را در مخلوط حفظ كرده استكه نمك خاصيت شوردهد  اين نشان ميو را اگر بچشيم، شور است  )3
  .هاي آب استشود كه جاري شدن از ويژگيرا اگر روي زمين بريزيم، جاري مي )4

 زير صحيح است؟ چه تعداد از موارد  -75

  .اندخالص و برخي مخلوط ،برخي از مواد) الف
  .نامندموادي را كه از يك يا چند ماده تشكيل شده باشند، مواد ناخالص يا مخلوط مي) ب
  .خالص هستند  مادهو  ناهمگنآجيل و آب مقطر به ترتيب مخلوط ) پ
  .استمخلوط همگن همان محلول ) ت
 .اندي مخلوط به طور يكنواخت درهم پراكندهاي مواد تشكيل دهندههها ذرهدر برخي از مخلوط) ث

1( 5    2( 4    
3( 3    4( 2  

 ؟هاي زير يك تغيير شيميايي مفيد است يك از گزينه كدام -76

    ترش شدن شير )2    پوسيدن كاغذ )1
  غذاپختن  )4    فاسد شدن سيب )3
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 ؟رد از مطالب زير صحيح استاكدام مو -77

  .شود هاي خوني، از دستگاه سانتريفيوژ استفاده مي زي پالسما از ياختهدر صنعت براي جداسا) الف
  .استهمگن  هاي مخلوطاز اي  نمونهبيوتيك  شربت آنتي) ب
  .استهاي گازي شكل  اي از محلول هواي پاك نمونه) پ
  .هستندبازها برخالف اسيدها، موادي ترش مزه ) ت

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

درسـتي نشـان    اكسـيژن بـه   گـاز  و خوراكي پذيري و دما را براي نمك ي انحالل كدام نمودارها رابطه ،از راست به چپ ترتيب به -78
 ؟دهد مي

 

  
  
  
 
 
 

1( B-B    2( C-A    
3(A-C     4(B-C   

 . . . همانند . . .   -79

  .ي خالص استا ماده ،قهوه -آب مقطر )1
  .شود ميسانتريفيوژ استفاده دستگاه از  ،خونيهاي   ياختهپالسما از  جداسازي-براي جداسازي چربي از شيردر صنعت  )2
  .تحت تأثير دما نيست ،پذيري اكسيژن در آب انحالل-در آب خوراكي پذيري نمك انحالل )3
  .ناهمگن است يسكه طال، مخلوط-آجيل )4

 . . . . نيستگاه ممكن  هيچ -80

  .ط همگن نباشديك محلول، مخلو )2  .مفيد باشد ،يك تغيير شيميايي )1
  .را به رنگ زرد در آورند pHمواد اسيدي كاغذ  )4  .مفيد باشد ،يك باكتري )3
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  )هاي شيمي سؤال(
. . . انـد و  پراكنـده . . . به صـورت معلـق در   . . . است كه در آن ذرات يك . . . يون مخلوطي سسوسپان -81

 .استيك نوع سوسپانسيون 

  مه -گاز  -مايع -ناهمگن )2  مه -مايع -جامد –همگن  )1
  شربت خاكشير –مايع  –جامد  -ناهمگن )4  شربت خاكشير –گاز  –مايع  -همگن )3

 است؟ نادرستكدام گزينه در مورد اسيدها و بازها  -82

    . انداسيدها موادي ترش مزه )1
    .اندبازها موادي تلخ مزه )2
    .رندتر است خاصيت بازي دا ها از هفت بيش موادي كه پي اچ آن )3
  .آيد هاي با خاصيت بازي به حساب مي ليمو از جمله خوراكي )4

جـرم حـداكثر نمـك     ،دهدنشان ميدر دماهاي مختلف گرم آب  100را در  Aبا توجه به نمودار زير كه ميزان حل شدن نمك  -83

 چند گرم است؟ C50گرم آب در دماي 60حل شده در 

1( 30  
2( 15    
3( 10    
4( 5  

  شود؟  درستي نشان داده مي يابد، اين مطلب با كدام نمودار به با افزايش دما، ميزان حل شدن پتاسيم نيترات در آب افزايش مي - 84
  
  
1(    2(    
  
  
  
3(    4(  
  
  

 ؟ب زير صحيح استلكدام موارد از مطا -85

  .شود ستفاده ميهاي خوني، از دستگاه سانتريفيوژ ا در صنعت براي جداسازي پالسما از ياخته) الف
  .همگن است هاي مخلوطاي از  نمونهبيوتيك  شربت آنتي) ب
  .هاي گازي شكل است اي از محلول هواي پاك نمونه) پ
  .بازها برخالف اسيدها، موادي ترش مزه هستند) ت

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

 )پيشرفته( علومهاي  سؤال
  )شيمي(
  8ي  تا صفحه 1 ي صفحه

  )فيزيك(
 88ي  تا صفحه 76 ي صفحه
و  شناسي زيست(

  )شناسي زمين
34ي  تا صفحه 28 ي صفحه
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  )فيزيكهاي  سؤال(
شـود كـه    سـبب   و به كالهك يك الكتروسكوپ خنثي نزديك كنيم را آن اطالعي نداريم از باردار بودن يا نبودنكه اي  اگر ميله -86

 . . . .هاي الكتروسكوپ از هم دور شوند، اين ميله  ورقه

  .قطعاً داراي بار مثبت است )2  .قطعاً داراي بار منفي است )1

  .تواند خنثي باشد مي )4  .تواند داراي بار مثبت يا منفي باشد مي )3

 ؟باشد نميارت صحيح كدام عب -87

  .نقش مولد ايجاد يك اختالف پتانسيل يا ولتاژ بين دو نقطه از مدار است )1

  .دهد آيد كه درون باتري رخ مي دست مي به اي هاي شيميايي انرژي الزم براي ايجاد اختالف پتانسيل در دو سر باتري از واكنش )2

  .است) V(يكاي جريان الكتريكي ولت  )3

ي منفـي آن   ي مثبت باتري به پايانه از پايانهها در مدار است و جهت آن  در خالف جهت شارش الكترونقراردادي در يك مدار جهت جريان  )4

  .است

را نشان دهـد   4(V)سنجي كه او در مدار نصب كرده است عدد اگر ولت. ي الكتريكي طراحي كرده است فرزاد يك مدار ساده -88

 ؟استگذرد چند آمپر  اهم باشد، جرياني كه از اين المپ مي 80مپي كه مورد استفاده قرار گرفته است و مقاومت ال

1( 20    2( 02/0    

3( 5    4( 05/0  

 ؟استصحيح ) الكتروسكوپ(نما  رقاز موارد زير در رابطه با ب چه تعداد -89

  .از يك صفحه يا گوي، يك ميله و دو ورقه نازك فلزي تشكيل شده است) الف

  .شود معموالً براي تشخيص باردار بودن يك جسم و تعيين نوع بار آن از اين وسيله استفاده مي) ب

 .شوند هاي آن از هم دور مي شود، ورقه هاي آن به هم نزديكند و وقتي باردار مي وقتي بدون بار است ورقه) پ

    1 )2    صفر )1

3( 2    4( 3  

 . . .ها  پروتون -90

  .ها هستند سبت به الكترونتري ن لي بيشيداراي جرم خ )1

  .شوند ديگر به راحتي كنده شده و منتقل مي در اثر مالش دو جسم با يك )2

  .بدون بار الكتريكي هستند )3

  .ها در خارج هسته اتم قرار دارند مانند الكترون )4
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  )شناسي زيستهاي  سؤال(

 است؟ نادرستچند مورد  -91

    .نقش دارد، غير ارادي است هر فعاليتي كه دستگاه عصبي محيطي در آن )الف

    .شودهر فعاليت انعكاسي براي محافظت از بدن انجام مي )ب

  .شود، ارادي استهر پاسخي كه از دستگاه عصبي مركزي صادر مي )ج

1 (1    2 (2    

  صفر) 4    3) 3

 .نقش دارد … واپايشاست كه در  …النخاع بصل  -92

    فشار خون –ز مغساقه بخشي از ) 2  ضربان قلب – جزئي از نخاع )1

  عضالت ارادي – بخشي از مخچه) 4  تنفس -دستگاه عصبي محيطيبخشي از  )3

 يك صحيح است؟ كدام  -93

  .گيرد جفت آن از مغز منشأ مي 12جفت عصب متصل به دستگاه عصبي مركزي،  43از  )1

  .كنند مي واپايشهاي دست را  حركات و احساسفقط  شوند، اعصابي كه از كمر خارج مي )2

    .شوندصادر ميمغز هاي انعكاسي، از همه پاسخ )3

  .النخاع مركز بسياري از اعمال ارادي بدن است بصل )4

 ؟كند نميكدام گزينه، جاهاي خالي را به درستي پر  -94

 ».ندرسان مي دستگاه عصبي مركزيها را به  كنند و سپس آن دريافت مي. . . را از . . . هاي  اعصاب بخش محيطي دستگاه عصبي، پيام«

A( هاي مختلف بدن   دستگاه -حسي   /B( هاي حركتي   اندام -حركتي   /C( محيط اطراف -حسي    

    Bفقط  )A    2فقط  )1

3( A  وC    4(  فقطC  

 . . . عصبي  بافت هاي ياخته -95

  .هاي عصبي در ارتباط هستند فقط با ياخته )2  .فعاليت غيرعصبي ندارند )1

  .توانند داراي چند دندريت باشند مي )4  .نيستندقادر به توليد جريان الكتريكي  )3
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 . . . مركز حفظ تعادل بدن  -96

    .دهدبيشتر حجم مغز ما را تشكيل مي )2  .بخشي تحت عنوان گره حيات دارد )1

  .نام كرمينه داردبين دو نيمكره چپ و راست خود، بخشي به )4  .هاي بدن نيز هستاز انعكاس برخيمركز  )3

 . . . . نيست ممكن  -97

  .هاي دريافتي بدهدمغز، پاسخي غيرارادي به پيام) 1

  . النخاع باشدهاي ارادي تحت كنترل بصلفعاليت واپايش) 2

  .بخش سفيد نخاع، بخش خاكستري آن را احاطه كرده باشد) 3

 .هاي غيرعصبي، در بافت عصبي موجود باشدبا فعاليت هايي ياخته) 4

 …ها دندريت -98

  .كننددريافت مي اي ياخته پيام عصبي را از جسم )1

    .هاي نورون هستندي بيشتر اندامكدربردارنده )2

    .ديگر انتقال دهند هاي ياختهها و توانند پيام عصبي را به نورونمي )3

  .توانند تار عصبي بسازندمي )4

 ؟هستندزير، صحيح  هاي جملهچه تعداد از   -99

  .است جهت جريان عصبي در تمام طول نورون يك طرفه) الف

  .توانايي فكر كردن و حرف زدن تحت كنترل بزرگترين بخش مغز است) ب

  .دهدتر را تشكيل ميدر مخ همانند نخاع بخش خاكستري، قسمت بيروني) ج

  1) 2    صفر  )1

3(2    4(3  

 . . . گره حيات  - 100

  .در فكر كردن و حل مسئله نقش مهمي دارد )2  .هاي مخ قرار دارد كره در نيم )1

  .شود ي مغز محسوب مي بخشي از ساقه )4  .محيطي دستگاه عصبي تعلق داردبه بخش  )3
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تـا   20تنها عدد اول بـين   ي قرينه E ،ترين عدد طبيعي كوچك A ،ترين عدد حسابي كوچك Dاگر  - 101

25، B ترين عدد صحيح منفي بزرگ، F و ترين عدد صحيح منفـي دو رقمـي    كوچكC  تـرين   بـزرگ

 حاصل عبارت زير كدام است؟ ،باشدعدد صحيح منفي دو رقمي 

(A B) B(E F) CD AD ?     2   

1 (168-    2 (172    

3( 168     4 (154 

 است؟  صحيح  لزوماًعبارت زير كدام گزينه  ي درباره - 102

( )( )( )( ) ( )    1 2 3 4 1396   

   .عددي مثبت و فرد است) 2     .عدد منفي است) 1

 . صفر است برابر) 4  .بخش پذير است 10عددي مثبت است كه بر ) 3

)nدر عبارت  - 103 ) ( ) ( ) ( )       1 2 31 1 1 1  اگرn   عددي زوج باشد حاصل برابر كدام يـك

 هاست؟ از گزينه

1(1+    2( 1-    

 . بستگي دارد nبه مقدار دقيق ) 4    صفر ) 3

 تر است؟ كدام عدد از بقيه بزرگ - 104

1 (/0 4    2 (9
20    

3 (2
7    4 (5

11 

 است؟ كدامحاصل عبارت زير  - 105

?            1 2 3 4 5 6 7 8 2002 2003 2004 2005  

    2005) 2    صفر) 1

3(1    4 (4-  

  دقيقه 10 )تيزهوشان( هاي رياضي سؤال

 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  

 9ي  تا صفحه 1 ي صفحه
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199/مجموع اعداد صحيح بين  - 106 300/و  1  كدام است؟ 35

1(45150     2 (19900    

3 (25250    4 (65050 

هـا يـك رقمـي و ديگـري دو رقمـي باشـد،        اگر يكي از آن. شده است+ 5اختالف دو عدد صحيح  - 107

 ؟ استها كدام  ضرب آن ترين حاصل بيش

1 (66     2 (104    

3(150    4 (126  

)حاصل عبارت  - 108 ( ( ( ) )))    1 2 3 49 50  كدام است؟ 

1 (25-    2 (25+    

 -50)4    صفر ) 3

ها صحيح اسـت   و مخرج آن 5ها  را برابر تعداد اعداد گوياي بين صفر و يك كه صورت آنAاگر  - 109

ت در اسـ  5هـا   ها صحيح  و مخـرج آن  را برابر تعداد اعداد گوياي بين صفر و يك كه صورت آنBو 

 كدام گزينه درست است؟  ،نظر بگيريم

1(A  Bشمار و  بي A)2  .شمار است بي Bو   4    .است 4

3 (A B  4    4 (A  وB هر دو بي شمار هستند . 

 حاصل عبارت زير كدام است؟  - 110

( ( ) ( )) ( ) ?           22 4 3 5 4 2 2 2 3 

1 (6    2 (2    

3( 18    4 (18-  

 محل انجام محاسبات



 21:  ي صفحه                                                    ي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايه             مهر 21 آزمون - )2( ي پروژه
 

  
  
  
  . پاسخ دهيد ،است شدهابيات زير را بخوانيد و به شش پرسشي كه از آن مطرح * 

  

  

  

  

  

  ... در بيت نخست » روي« - 111

  .دارد» باال«معناي ) 4  .دارد» چهره«معناي ) 3  .اضافه استحرف ) 2  .نوعي فلز است) 1

  كدام واژه در بيت نخست نقش دستوريِ متفاوتي دارد؟ - 112

  خلق) 4  جان) 3  خانه) 2  تن) 1

  تعداد مصدرهاي كدام بيت بيشتر است؟ - 113

  بيت چهارم) 4  بيت سوم) 3  بيت دوم) 2  بيت نخست) 1

  . به چيزي ديگر تشبيه شده است... در بيت سوم،  - 114

  صبر) 4  كشتي) 3  ديده) 2  نوح) 1

  . نداردو مصراع دوم بيت نخست قرابت معنايي وجود ... ي  بين بيت گزينه - 115

  دان جم بالش چار از بهتر/ تو راست  كه عزلتي ديوار چار )1

  ايمن آفات هر ز باشي تا كه/ ساكن  باش دل خلوت به كنج) 2

  نشين است گوشه بالي متچش ي گوشه/ نيست  اي فايده و خلق ز گرفتم گوشه )3

  ساحلي گرفتند كه عارفان آسوده/ نهنگ  پر عميق است بحر مثال دنيا) 4

  . نداردبا بيت چهارم قرابت معنايي ... ي  بيت گزينه - 116

  كند به علم توان يكه كشت وان/  كند بر آب روان يعلم كشت) 1

  بر فلك است وآن كه آموخت خرد همچو ملك/  ويمردم نادان بر خاك بماند چون د )2

  منتها يعاقالن گردند مست و عارفان ب/ ي جاهالن گردند دانا مردگان گردند ح )3

  يكشت يب زيب نآز يبگذر/ ي چون تو با علم آشنا گشت) 4

)تيزهوشان(فارسي هاي  سؤال
  

  :فارسي
  16ي  تا صفحه 9ي  صفحه

  دقيقه 10

  از خلق پنهان داشتن يمانند پر يرو/  خوش از تن كوچ كردن، خانه در جان داشتن يا .1

  در آتش گلستان داشتن ميهمچو ابراه/  بال بر گردون شدن يپر و ب يب يسيهمچو ع .2

  و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن دهيد/  فكندن چو نوحا ايدر نيبر اندرص يكشت .3

 داشتنرخشان  ديدر دل شب، پرتو خورش/  را با نور علم كيدادن دل تار يروشن .4
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  .چهار پرسش بعدي از دو بيت زير طرّاحي شده است* 

  

  

  كدام است؟ در بيت نخست» باده«نقش دستوري  - 117

  اليه  مضاف) 4  مسند) 3  مفعول) 2  نهاد) 1

  نقش دستوري ضمير در بيت دوم كدام است؟ - 118

  اليه مضاف) 4  مسند) 3  مفعول) 2  نهاد) 1

  ؟كدام مصراع از ابيات باال، فعلي اسنادي به شكل مخفّف خود آمده است در - 119

    مصراع دوم از بيت نخست) 2  مصراع نخست از بيت نخست) 1

  مصراع دوم از بيت دوم) 4  مصراع نخست از بيت دوم) 3

  خوانيم؟ در مصراع دوم بيت دوم، دقيقاً چه مي - 120

    .نسيم، پيامي را از طرف خدا به يار حافظ ببرد) 1

  .نسيم براي رضاي خدا، پيامي از حافظ به يار ببرد) 2

    .نسيم، پيامي را از طرف خدا براي حافظ بياورد) 3

  . نسيم براي رضاي خدا، پيامي از يار به حافظ بياورد) 4

 

  

  خطا ببرد ي هشيفراغت آرد و اند/  معجون نيعشق منم باده ده كه ا بيطب .1

 را ببرد يخدا ياميپ ميمگر نس/  فتنگ اريبسوخت حافظ و كس حال او به  .2



 

»23« 

 

 

شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي::))سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي  

 

  

  

  .ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ آموزان نشدا

  روع به موقعـش
  د؟ششروع  راس ساعت اعالم شدهامروز، آيا آزمون  - 294

    بله) 1

  خير) 2

  در شروع و حين آزموننظم 

 
  ؟ودامروز، حوزه منظم و ساكت ب در حين آزمونو  قبل از شروع آزمونآيا  -295

    بله) 1

  خير) 2

  انـمراقب
  داشتند؟ جديت كافيدر آزمون امروز، مراقب هاآيا  -296

       بله) 1

                   يرخ) 2

  ترك حوزه –پايان آزمون 
  داده شد؟خروج زودهنگام اجازه ي  قبل از پايان آزمونامروز به دانش آموزان آيا  -297

    بله) 1

    خير) 2

  آزمون نظم در پايان
  است؟ منظم و ساكتآيا تا پايان آزمون،حوزه  -298

    بله) 1

  يرخ) 2

                  

 




