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 قرآن

 باشد؟به ترتیب کدام گزینه می »َوکیل، َحِسَب، َزوج«هاي هترجمه واژ -1
 ، همسر قاضی ، پنداشتد)  نگهبان ، کافی است، گونه   ج)  پشتیبان ، گمان کرد ، نوعب)  مدافع، حساب کرد، جفت   الف) 

 ؟ نیستي مشخص شده در کدام عبارت صحیح ي واژهترجمه -2
  رود): (باالمیفیها یَعُرجُ َوما  ب)   : (طوالنی)  ُسباتًاَوالنَّوَم الف) 

یطـَٰن لَُکم ج)   طورکه)(همان اَحَسَن اللُّه اِلَیکَ  کَ�د)  : (دشمن)      َعُدوٌّ اِنَّ الشَّ
 است؟ترجمه کدام عبارت قرآنی ، صحیح  -3

 دهد.می: قطعاً خداوند به درستی وعده اِنَّ َوعَد اللِّه َحقٌّ ب)  را یادکردند.خدا برخودشاننعمت: اُذکُروا نِعَمَت اللِّه َعلَیُکمالف) 
 وبرپدرومادرم بخشیديبرمنکه:  والَِدیَّ اَنَعمَت َعلَیَّ َو َعلیٰ اَلَّتید)  کاش بدانند.: اي لَو کانوا یَعلَمونَ ج) 

 شده است؟ ترجمه نادرستدرترجمه عبارت قرآنی زیر،کدام گزینه به صورت  -4
ِالـُمؤِمنیَن ِباَنَّ لَُهم ِمَن اللِّه َفضًال کَبیرًا«   »دهد.ومؤمنان را به اینکه برایشان ازسوي خدا لطفی بزرگ است، بشارت می« » َوبَرشِّ

 فَضًال  د) لَُهم ج) ِباَنَّ ب)  بَرشِّ الف) 
 باشد؟می کاملترجمه کدام عبارت قرآنی ،  -5

مـٰٰوِت َو ماِفی االَرِض ب)  کند.نمی: خداوند در وعده تخلّفالیُخلُِف اللُّه َوعَدهُ الف)   و زمین است.درآسمانآنچه: ماِفی السَّ
 کهخدا ، کسی : ستایش اَلَحمُدلِلِّه الَّذید)  ي عنکبوت: قطعاً خانه لَـبَیُت الَعنَکبوِت ج) 

 کدام ترکیب ، صحیح ترجمه شده است؟ -6
ِخـذوهُ  ب) رود.: شب در روز فرومییولُِج الَّیَل ِفی النَّهارِ الف)   گیرند.را می : پس آن فَـاتـَّ

� یُجـِٰهُد لِنَفِسهِ  ج)  اشخدا به اجازهبه سويکننده : دعوتداِعیًا اِلَی اللِّه ِباِذنِـهِ د)  کرد.جهادوتالشخودشنفعقطعاً بهپس:  فَاِنـَّ
 ؟نیستند»  ُهُم الـُمفلِحونَ « کدام گروه از افراد جزء  -7

لٰوةَ الف)   َوُهم َعِن اآلِخرَِة ُهم غـِٰفلونَ ب)             اَلَّذیَن یُقیموَن الصَّ
 َوُهم ِباآلِخرَِة ُهم یوِقنونَ د)       اُولِئَک َعلٰی ُهًدی ِمن َربِِّهمج) 

ًا َونَذیرًا« ترجمه صحیح عبارت قرآنی  -8  چیست؟» اِنّـآاَرَسلنـَٰک شاِهًدا َوُمَبرشِّ
 شدي.وهشداردهنده فرستادهدهندهشاهد وبشارتعنوانتو بهکهدرستیبهب)   قطعاً تو را گواه وبشارت دهنده وهشدار دهنده فرستاد. الف)
 فرستیم.دهنده وهشداردهنده میشاهدومژدهعنوانتورا بهاینکهد)  فرستادیم.دهنده وهشداردهنده قطعاً ما تو را گواه ومژدهج) 

 پیام آسمانی

  فرماید؟چه می ،اندهاي الهی محروم کردهنعمت از کسانی که بی دلیل خود رابا توبیخ ن کریم آقر -9
 »الرِّزقِمنَ الطَِّیباِت  ولِِعباِدهِ أخَرجَ الِتی هِ لّ الِزیَنة َمن َحرَّمَ ُقل«ب) ...» لَکُم هُ لّ لون أن یَغِفَراَیعُفوا َولَیصَفُحوا أَالتُِحبّ َول«... الف) 

 »إنّی لََغّفاٌر لَِمن تاَب وءآَمن وعِمَل صالحاً ثُمَّ اهَتدی و «  د) »َه ال یُِحُب املُرسِِفینَ لّ َوکُلُوا َواَرشبُوا وال تُرسُِفوا إّن ال«  ج)

  ؟قوانین راه سعادت مندي ارتباط داردحدیث زیر با کدام یک از  -10
 ».اختالط وگفتگو با زنان نامحرم موجب بال و بدبختی خواهد شد و دلها را منحرف می سازد« 

 زبا ناسخن گفتن د)  رفتار  حفظ حیا در گفتار وج)  پوشاندن سر و بدن      ب)  حفظ نگاهالف) 
 .است. . . . . . .  ،در ماه مبارك رمضانپاداش کارهاي نیک  : پیامبر اسالم(ص) فرمودند -11

 سبب سنگین شدن اعمال نیکب)      هفتاد برابر ماه هاي دیگرالف) 
    مورد قبول خداوندد)              صراط پل عبورآسان ازباعث ج) 

 اند؟ یاد کرده» سد محکمی در برابر شیطان« از چه چیزي به عنوان  علیهم السالم  صومین و پیشوایان دینیعم -12
 انجام مناسک حجد)  روزه ج) نماز ب) عفو و بخششالف) 

 : بجزهمه ي گزینه هاي زیر به مفهوم عبارت قرانی زیر اشاره دارد  -13
 » ونَ قُ تَّ م تَ کُلَّ عَ م لَ کُبلِ ن قَ مِ  ینَ ذِ ی الَّ لَ عَ  َب تِ � کُکَ یامُ الصِّ  مُ یکُلَ عَ  َب تِ وا کُنُ ءامَ  ینَ ذِ ا الَّ هَ یا أیُ  «

 .اري استگتقوا و پرهیز، مهمترین فایده روزهب)  .شده بودواجب ذشته گ الهی همه ادیان برروزه الف) 
 .روزه بر همه مومنان واجب شده  استد)  .مردم بیشتر به نیازمندان و محرومان توجه کنندج) 
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ذینَ أَسرَفُوا علَی أنفُسهِم...« منظور از عبارت قرآنی -14  ؟باشند  چه کسانی می...»  أَلـَّ
 وشانفر کمد)  ران  گناهکا ج) ب) توبه کنندگان کنندگان اسرافالف) 

 را براي چه کسانی به کار برده است ؟» بدترین موجودات و از چهار پایان گمراه تر« قرآن کریم به طور کلی اصطالح  -15
 .رنامه هستنددر زندگی بی بب)  کنند .اندیشیدن استفاده نمینعمت از الف) 

     .هاي شیطان را باور کردندوسوسهد)   باشند .تنوع طلب و نوگرا میج) 
 چیست ؟  ،دلیل تاکید وتوصیه براي انتخاب دوست وهمنشین براي انسان -16

 مهم ترین خواسته انسان   د)  تقلید کورکورانه  ج)  حضور همیشگیب)  تاثیر فراوان  الف) 
 . »رونددانند و با دست خالی از دنیا میارزش واقعی عمر خود را نمی « زیردرباره کسانی است کهآیات  کدام یک از -17

 »...أِخیِه لَحمَ یَأکَُل أنأَحُدکُمبَعضاً أَیُِحبُّ بَعُضُکمال یَغتَب...«ب)  »قاَل رَبِّ ارِجُعوِن لََعلِّی أَعَمُل َصالِحاً ِفی�تَرَکُت...... «الف) 
 »اَلیَوَم یَِئَس الَِّذیَن کََفُروا ِمن ِدیِنُکم فَال تَخَشوُهم...... « د) »تَخَضعَن ِبالَقوِل فَیَطَمَع الَِّذی ِفی قَلِبِه َمرٌَض فال «ج) 

 نیست ؟کدام مورد از آثار دروغ  -18
 ضعف حافظهد)                فقر و تنگدستی ج)           کینه ودشمنیب)                  نابودي ایمانالف) 

 عربی

 ترجمه صحیح کلمات مشخص شده در کدام گزینه آمده است؟ ، با توجه به جمله -19
ي أََخوايِت ِمنْ  ـَمزَرَعِة ـــ َرَجَعْت َفّالَحتاِن يف الْ َمُل الْ تَعْ «   » بَیِت َجدِّ

 برگشتندکنند، کار مید)  گردندکنند، برمیکار میج)  کارکردند، برگشتندب)  کند، برگشتکار می الف)
 کامال با یکدیگر ارتباط مفهومی دارند؟ ، کلماتکدام گزینه در -20

َفر  ب)              اَلُْحبوب –اَلَْوصَفة  –اَلطَّبیبَة  –اَلْـُمْستَوَصف الف)      اَلْخاتَم –اَلْحاِفلَة  –اَربَعوَن  –اَلسَّ
یاَضة د)  اَلْبَیع –اَلطّائِر  –اَلْغابَة  –اَلَْحطَب ج)   اَلْـُمَوظَّف –کُرَُة الَْقَدم  –اَلّالِعب  –اَلرِّ

 ترجمه کدام یک از جمله هاي زیر درست است؟ -21
      پس چگونه تا کنون او را ندیدي؟  فََکیَْف ما رَأَیْتَُک َحتی اْآلَن؟ الف)
 آیا تو چوب ها را جمع کردي یا خواهرت؟ أَ أَنَْت تَْجَمُع اْألَخشاَب أَْم أُْختَُک؟ب) 
 تو پزشکی. بیمار را با دقت معاینه می کنی. ِت طَبیبٌَة. تَْفَحصیَن الْـَمرضٰی ِبِدقٍَّة.أنْ ج) 
 ایم. آیا شما آن را می آفرینید یا ما آفریننده أَ أًنْتُم تَْخلُقونَُه أَْم نَْحُن الْخالِقوَن؟ د)

 »................ َو ما َذَهبنا إِلی ُهناکَ نَْحُن « ؟       نیستمناسب جاي خالی روبرو  گزینهکدام  -22
 صاِدقاتُ  د)  صاِدقٌَة ج)  صاِدقوَن   ب) صاِدقتانِ الف) 

 در کدام گزینه آمده است؟ »لِـ�ذا ماکََتْبِت واِجباتِِک؟« پاسخ درست سؤال  -23
  ماکَتَبُت.ِألَ�ِّ  د) لَِصِدیِقي. ج) ِألَ�ِّ َمریَضٌة.ب)  ِألَنَّنا َمریضاُت.الف) 

 ؟نیست درستکدام پرسش و پاسخ  -24
 َمتَی کَتَبَت لـي رَأیََک؟ َغداً.ب)  إلَی أَیَْن تَذَهُب اْآلَن؟ إلَی الْـَمدرََسِة.الف) 

یارَة. ج)    کَیَْف تَْشُکریَن َربََّک؟ ِبأََدٍب. د) لِ�ذا سافَرَت إِلَی الِْعراق؟ لِلزِّ
 ؟نداردتوضیح کدام گزینه با کلمه روبروي آن تناسب  -25

: اَلْـُمَمرِّضالف)   َمکاُن اْسِرتاَحِة الْـُمساِفرین: اَلَْفناِدقب)  ُهَو یَْفَحُص الْـَمرضٰی ِبِجدٍّ
ةُ ج)   ُهَو الَِّذي یَطْبُُخ الُْخبَز : اَلطَّبّاخد)   جائِزَُة فائِِز الثّاِ�: الِفضَّ

 هماهنگ است؟» به عمل کار بر آید به سخندانی نیست. « عبارت با ضرب المثل مفهوم کدام  -26
ٌة.ب)  ال َخیَْر يف قَوٍل إِّال َمَع الِفْعل.الف)  کوُت َذَهٌب َو الَْکالُم ِفضَّ  اَلسُّ

 کَثیرُُه قاتِل. اَلَْکالُم قَلِیلُُه یَنَْفُع وَ د)  َغَضُب الْجاِهِل يف قَولِِه َو َغَضُب الْعاِقِل يف ِفْعلِِه.ج) 
 »يف أسبوعِ الْقاِدِم.. . . . طَعاَماً أَْمِس َو أنِْت . . . . أَنَا « افعال کدام گزینه، مناسب جاهاي خالی عبارت زیر است؟ -27

 طَبَْخِت  –أَطْبُُخ د)  َسوَف تَطْبُِخینَ  -طَبَْخُت ج)     َسوَف تَطْبُِخینَ  –أَطْبُُخ ب)  َسوَف تَطْبُخُ  –طَبَْخُت الف) 
 موضوع کدام حدیث یا عبارت قرآنی با بقیه متفاوت است؟ -28

ؤاُل.الف)   إِنَّ الِْعلَم َحیاُة الُْقلوِب َو نُوُر اْألَبصاِر.ب)  اَلِْعلُم َخزائُِن َو ِمْفتاُحَها السُّ
 تَْحرُُس الْ�َل.اَلِْعلُْم یَْحرُُسَک َو أَنَْت د)   ُه یَْعلَُم َو أنْتُم التَْعلَموَن.لّ اَلج) 
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 ادبیات فارسی
 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ حریم) مرشد، خیل، مترادف صحیح واژه هاي(حالوت، -29

 کننده، حرمت زیاد، هدایت دلنشین،ب)  جمع، پیرو، چارچوب شیرین،الف) 
 خوشی، دسته، شاگرد، قلمرود)   شیرینی،گروه، راهنما، محدودهج) 

ست چند واژه از نظر امالیی  کلمات زیر،در میان گروه  -30 ست؟  نادر صه و   -سدي نفوذ ناپذیر  -لحجۀ ترکی -هیاهوي کالغ -هوش و زکاوت« ا عر
 »حواسی نیرومند -مبدأ و خواستگاه –بهت و حیرت  -مایۀ عزّت -میدان

 چهارد)  سهج)  دوب)  یک الف)
 کدام گزینه از نظر نگارشی درست است؟   -31

 مدیر مدرسه پیشنهادات دانش آموزان را بررسی کرد.ب)  شود.در شهر شیراز برگزار میادبیم آیشامروز یک هالف) 
 حاج خانم امینی و همراهانش، از سفر حج بازگشتند.د)  کتابی که هفتۀ پیش خریدم را امروز خواندم.ج) 

 کدام گزینه صحیح است؟ -32
 ،شاعر دورة انقالب اسالمی استاز آسمان سبز، مجموعه شعري از سلمان هراتی الف) 
 اسرارالتوحید کتابی است تالیف ابوسعید ابوالخیر در شرح حال و سخنان محمد بن منورب) 
 کتاب جامع التواریخ ،تاریخ مفصل جهان است که محمدحبله رودي آن را تالیف کرده است. ج)
 گی امیر کبیرنوشتۀ او است.فرهاد حسن زاده از نویسندگان معاصر است کتاب داستان هایی از زندد) 

 ي ،چه گویم؟)ناظرجویم و چون تو  ،چه حاضري تو،چون  الهی( هاي مشخص شده، در کدام گزینه آمده است؟دستوري واژهنقش -33
  منادا،نهاد،مفعول،مسندب)   نهاد،نهاد،مفعول،فعل الف)
 نهاد،متمم،مفعول،مسندد)   منادا،نهاد،قید،صفتج) 

 گزینۀ .... به جزمفهوم کلی همۀ بیت ها درست است  -34
 به درگاه لطف و بزرگیش بر / بزرگان نهاده بزرگی ز سر (خاکساري در پیشگاه پروردگار)الف) 

 عقل ها حیران شود کز خاك تاریک نژند / چون بر آید این همه گل هاي نغز کامکار(شگفتی آفرینش) ب)
 در خارکشی باخته اي(ستودن زحمات خارکش)عزت از خواري نشناخته اي / عمر ج) 
 روزي که در آن نکرده اي کار/ آن روز ز عمر خویش مشمار(هدر ندادن فرصت)د) 

 گزینۀ.... به جزآرایه ها در همۀ گزینه ها به درستی مشخص شده  -35
  چشم دل باز کن که جان بینی/آن چه نادیدنی است آن بینی(جناس، تشبیه) الف)
 جناس)-صبا به سبا می فرستمت / بنگر که از کجا به کجا می فرستمت(تشخیصاي هدهد ب) 
 کنایه)-حد من نیست ثنایت گفتن / گوهر شکر عطایت سفتن (تشبیهج) 
 مراعات نظیر)-سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند /همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند (واج آرایید) 

 گزینۀ.... به جزه درستی مشخص شده هستۀ گروه اسمی در همۀ گزینه ها ب -36
 نیمه باز بود. جوانهچشم هاي ب)  اجتماع است. بخشخانواده ، کوچکترین الف) 

 زخم هاي ماست. طبیبنقاشی تو د)  ایران سراي من است. جايهمه ج) 
 ... به جزشکل نوشتاري همۀ گزینه ها با تلفظ آن متفاوت است  -37

 تنباکود)   روزگار ج) استانبول ب) سنبلالف) 
 ؟نداردارتباط معنایی » مبادا گذر شتابان عمر را مسخره بگیرید.« کدام گزینه با جملۀ  -38

 آنچه ندارد عوض اي هوشیار / عمر عزیز است غنیمت شمارب)  است/وقت هنر است و سرفرازي استبازيمنشین نه وقتغافلالف) 
 بی عوض دانی چه باشد در جهان؟/ عمر باشد عمر ، قدر آن بداند)  ن در من اثر کردچو عمرم مدتی با گل گذر کرد /کمال همنشی ج)

 گزینۀ... به جزهمۀ ابیات زیر جزء ادبیات تعلیمی محسوب می شود  -39
 سر به هم آورده دیدم برگ هاي غنچه را / اجتماع دوستان یکدلم آمد به یاد الف)
 هرکه این هر دو ندارد عدمش به ز وجودشرف مرد به جود است و کرامت به سجود / ب) 
 ده روز مهر گردون افسانه است و افسون/نیکی به جاي یاران فرصت شمار یاراج) 
 نام نیکو گر بماند ز آدمی / به کزو ماند سراي زرنگارد) 
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 در عبارت زیر چند وابستۀ گروه اسمی دیده می شود؟ -40
 طوالنی و پر فراز و نشیب است.) ايهکوتاه و براي عداي (زندگی یک سفر است. این سفر براي عده

   چهار د)  سه  ج)  دو  ب) یک الف) 
 گزینۀ.... به جزمفهوم داده شده درهمۀ گزینه ها صحیح نوشته شده است  -41

 امیر را خاطر به آن شد( خشمگین شدن) ب) ایران سرافراز هرگز رنگ نباخت(نترسیدن) الف)
 دشمنان را به زانو در می آورد.(تسلیم کردن)د)  هنسالی(قدمت داشتن)تو آن درخت گردوي کج) 

 ؟نیست با توجه به عبارت زیر ، کدام گزینه صحیح -42
 » وقتی جوالهه اي به وزارت رسیده بود.هر روز بامداد برخاستی و کلید برداشتی و در خانه باز کردي و تنها در آنجا شدي. « 

 در متن واژه اي هم خانواده با (وزرا)وجود دارد. ب) بافنده است.جوالهه به معنی نساج و  الف)
   شود.میدیدهفعل غیراسناديو هماسناديباال هم فعلدر عبارت د) تمام فعل ها به زمان گذشته و سوم شخص مفرد آمده است.ج) 

 مطالعات اجتماعی
 است؟ در مورد خشم و عصبانیت کدام گزینه از اهمیت بیشتري برخوردار -43

  بدانیم احساسی طبیعی است.ب)   بروز رفتار مناسبالف) 
 هاي اجتماعی است.ساز سایر آسیببدانیم زمینهد)   رجوع به مشاورج) 

 در زندگی روزمره است؟و ارتباطاتاطالعاتفناوريکدامیک از کاربردهايبهمربوط» هاآزموناز نتایجنام کنکور و آگاهیثبت« -44
  هاي علمیفعالیتب)    آموزش الف)
 دسترسی به اخبارد)  گیري از خدمات دولت الکترونیک       بهرهج) 

 است؟ نادرستکدامیک از جمالت زیر  -45
 در جنگ احد و خندق، مسلمانان مورد حمله مشرکان قرار گرفتند.الف) 
 ي ظهور اسالم بیشتر قبایل عرب، پراکنده و فاقد حکومت بودند.در آستانهب) 
 جویی بود.اي اعراب در دوران جاهلیت، بروز کینه و حس انتقاملهیپیامد تعصب قبج) 
 شد.پس از ورود پیامبر (ص) به مدینه، مدرسه کانون سوادآموزي و فراگیري علم محسوب مید) 

 چه عاملی از قرن سوم هجري آغازگر رونق ادبیات فارسی شد؟ -46
   هاي صفاریان و سامانیاني امیران و وزیران حکومتعالقه ب) رودکی و فردوسیهاي بزرگی مانند وجود شخصیتالف) 

 ضعف زبان و ادبیات عرب در مقابل زبان فارسید)  فارس زبان بودن بیشتر دانشمندان آن زمانج) 
 نتیجه پیروزي آلب ارسالن سلجوقی در جنگ مالزگرد چه بود؟ -47

 شکست غزنویان و آغاز حکومت سلجوقیانب)  سلجوقیانتوسطصغیر وسیعی از آسیايهايتصرف بخشالف) 
 برانداختن حکومت فاطمی مصرد)  برانداختن حکومت شیعی آل بویهج) 

 شخصیت کدام خان مغول متفاوت از سایرین بود؟ -48
 تیمورد)  میرزا الغ بیک            ج)  بایسنقرمیرزاب)  شاهرخالف) 

 پس از حمله به جهان اسالم و ایران چه بود؟نخستین اقدام هالکوخان مغول،  -49
 کشتن خلیفه عباسید)   از بین بردن اسماعیلیان ج) تأسیس حکومت ایلخانانب)  تسخیر بغداد           الف) 

 نشد؟ي مغوالن به ایران، در زمان چنگیز خان،فتح کدام یک از شهرهاي زیر در دور اول حمله -50
 همدان د) ري   ج)  غزنینب)  بخارا  الف) 

 الجایتو گنبد سلطانیه را با چه هدفی بنا کرد؟ -51
   کتابخانه د) رصد خانهج)  زیارتگاهب)  آرامگاهالف) 

 شود؟نمیهاي دلتا محسوب کدام گزینه از ویژگی -52
  وجود جمعیت انبوهب)   مناسب براي کشاورزيالف) 

 هاي بسیارلرزهزمین محل وقوعد)  هاي دریاییقرار داشتن در معرض طوفانج) 

 ریاضی

a  در تساوي روبرو برابر است با :   aمقدار  -53  × − + = − 
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−د)  
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 کدام گزینه درست است؟    -54
 نسبت به هم اول باشند.   توانندنمیدو عدد مرکب ب)  هر عدد طبیعی، حداقل یک شمارنده اول دارد. الف) 

  بخش پذیر باشد.  17اولی نداریم که بر  عددد)   دو عدد صحیح، عددي است گویا مجموع  ج)
 خورد ؟ ، چند عدد دیگر خط می121بعد از خط زدن عدد ، 150تا  1اول اعداد براي تعیین در الگوریتم غربال  -55

 1د)  2ج)  3ب)  4الف) 
  نیست ؟کدام عبارت درست  -56

 است.آن متوازي االضالعی وجود دارد که قطرش محور تقارن  ب) ي قائمه دارد ، مربع است . لوزي که زاویهالف) 
   .مثلثی که فقط یک محور تقارن دارد ، حتما دو زاویه برابر داردد)  باشد.هایش تند چند ضلعی منتظمی وجود ندارد که زاویههیچ  ج)

 باشد ، این چند ضلعی منتظم چند محور تقارن دارد؟ شکل روبرو قسمتی از یک چند ضلعی منتظم می -57
 14د)  12ج)  10ب)   8الف)

 دهیم . گسترده این عدد در کدام گزینه به درستی نوشته شده است ؟ نمایش می abرا با نماد  abعدد دو رقمی  -58
aب)  ab10الف)  b+10  (ج( )a b+10  (دa b+10 

 تواند آن عدد باشد ؟ زیر می ايهگزینهخواهد بود ، کدام یک از  42اگر مربع عددي به آن عدد اضافه شود ، عدد حاصل  -59
 7د)  -7ج)  -6ب)  14الف) 

 است؟یک مربع است. با توجه به شکل، محیط آن چند : ل روبروکش -60
 40د)  20ج)    10ب) 28الف) 

 کدام تساوي برداري براي شکل روبرو صحیح است ؟  -61
aالف)  b c d+ + =

   

aب)    b c d+ + − =0
    

  
aج)  b d c+ + =

   

aد)   b d c+ + = −
   

 

xي مختصاتی روبرو ، مجموع طول و عرض برداردر معادله -62


x برابر است با :   i j−  − = − 
  4

3 2 2  
  -1د) -3ج)  2ب)  1الف) 

)ساده شده عبارت -36 ) ( )x y x y− − +5 2 2  گزینه است ؟کدام   5
 x−3د)  y−7ج)  x3ب)   y7الف) 

 . او در مجموع چند سانتی متر چوب مصرف کرده است ؟ آرمان با قطعه چوب هایی مثلث قائم الزاویه روبرو را ساخته است  -64
 43د)  41ج)  40ب) 38الف) 

 کدام یک از حالت هاي زیر است ؟  ينتیجهدر اثبات همنهشتی مثلث هاي قائم الزاویه،  حالت وتر و یک زاویه تند -65
 هیچکدام  د)  دو زاویه وضلع بین ج)  سه ضلع ب)  دو ضلع و زاویه الف) 

 ؟  نیستکدام عبارت درست  -66
   زاویه به یک فاصله است .آن هرنقطه روي نیمساز یک زاویه از دوضلع  الف)
 به یک فاصله است .  هرنقطه روي عمود منصف یک پاره خط از دو سر آن پاره خط ب)
 .  هستندها نظیر به نظیر مساوي باشند آن دو مثلث هم نهشت اگر در دو مثلث زاویه ج)
  کند . دو نقطه از هم برابر طول پاره خطی است که آن نقاط را به هم وصل می فاصله د)

 علوم تجربی
 ؟ شودمی محسوب سوسپانسیون) ( زیرتعلیقه مخلوط کدام -67

 هواد)  آب در کبود کاتج)  شکر در آبب)  لیمو آبالف) 
 .  شده است نامگذاري درستی به ,  A    C  , B مواد گزینه به ترتیب  درکدام شده، رسم نمودار به توجه با -68

  اکسید دي کربن -نیترات پتاسیم- خوراکی نمکالف) 
 نیترات پتاسیم- اکسیژن -خوراکی نمک ب)
   نیترات پتاسیم -خوراکی نمک -اکسیژن ج)
 اکسید دي کربن- خوراکی نمک- نیترات پتاسیمد) 

0144  
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aیون -69 b
b A+  کدام است؟ آن جرمی عدد است. الکترون 15 داراي  2+

a  الف) aب)  10+ aج)  17+ aد)  15+ +12 
 می بینیم  سیم اکسید  مدتی از پس قرار داده و درب آن را می بندیم لیتر 2 حجم ظرفی به درون را ظرفشویی سیم اي تکه -70

 یابد؟ می کاهش ظرف درون هواي از چند لیتر می شود .حدوداً
 لیتر 4/0د)  لیتر 6/1ج)  لیتر 4/1ب)   لیتر 6/0الف) 

 ؟ است نادرست هانورون مورد در عبارت کدام -71
 .  است طرفه یک صورت به ها نورون در عصبی هاي پیام انتقال الف)
 آکسون انتقال می یابد. راه از و دریافت دندریت توسط ها پیام نورون یک درب) 
 .  ندارد دیگر ارتباطی هايیکدیگر ارتباط دارند ولی با اندام ها بانورونج) 
 هاي پشتیبان ، فعالیت عصبی ندارند.سلولد) 

  . است مخ . . . . . . .  قسمت در بینایی درك و . . . . . . .  عصبی، درگوش پیام به صوتی امواج تبدیل محل -72
   گیجگاهی - میانی د) سري پس - داخلیج)  سري پس - میانیب)  گیجگاهی  -داخلیالف) 

مغز  . . . . . . . بخش هنوز که باشــد این تواند می کنیم تا به زمین نیفتد، می دوســاله براي راه رفتن کمک  به کودك  اینکه دلیل -73
 .  است نیافته تکامل

 ساقه مغزد)  مخج)   مخچه ب) النخاعبصل الف) 
   است؟ نادرستچه تعداد از جمالت  . است شده بیان عصبی و هورمونی دستگاه با رابطه در زیر مقایسه -74

  ها بیشتر است.ولی اثر بخشی هورمون است یکسان دو هر تأثیر سرعت •
 .  است زیاد آن پاسخ دوام و دهد می پاسخ بیشتري سرعت با عصبی دستگاه •
 .  است پایدارتر اثر آن ولی دهدمی پاسخ دیرتر دستگاه هورمونی •
 .  است زودگذر اثر آن و دهدمی پاسخ سریعتر دستگاه هورمونی •
 مسیر انتقال پیام عصبی و هورمونی یکسان است. •

 4د)  3ج)  2ب)  1الف) 
یاخته . . . . . . .  تعداد پایان در دهد انجام کامل کاســتمان (میوز) تقســیم یک یاخته این ت. اگراســ کروموزوم 8 داراي ايیاخته -75

 .  دارد وجود کروموزوم . . . . . . .  تعداد یاخته هر در که شودمی حاصل
 4-2د)                           8-2ج)  8-4ب)                4 - 4الف) 

 شود؟ می دیده جاندار کدام در و است مثلی تولید نوع چه به مربوط روبرو شکل -76
  مخمرها -زدن جوانهب)                    ها باکتري -دوتایی تقسیمالف) 

  میوه کپک- زایی هاگ د)  نان کپک- دوتایی تقسیمج) 
 .  است لقاح دیگر نوع از کمتر . . . . . . . .  لقاح در شده تولید هاي گامت تعداد و بیشتر. . . . . . .  لقاح در لقاح، عمل شانس -77

   داخلی - داخلید)  خارجی  - داخلیج)   خارجی  -خارجی ب) داخلی -خارجیالف) 
 ؟ است چقدر Bبه مقاومت الکتریکی المپ  A المپ  الکتریکی مقاومت نسبت زیر، نمودار به توجه با -78

   5/0 ب) 2الف) 
 1د)  5/1ج)  

  شدن  پخش نحوه کنیممی هم، نزدیک به متصل  فلزي کره دو به را داده دست  از الکترون دیگر جسم  امالش ب اثر که در اي میله -79
 است؟ شده رسم درست شکل کدام در فلزي هاي کره در الکتریکی بار

 
 د)  ج)  ب)  الف) 

 

 . . . . . . .   قطب داراي A نقطه آن در که دهدمی نشان را . . . . . . .  روش به ربا آهن ساخت روروبه شکل -80
  .  شود می. . . . . . .   قطب داراي Bنقطه  و

 N - N -مالشید)  N - S -مغناطیسی القايج)    N - S-مالشیب)  S - S – مغناطیسی القايالف) 
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 زبان خارجی

 .Fatemeh: What’s .......?  Saba: I have a cold -81    بچه هاي عزیز ، کدام گزینه سوال فاطمه را تکمیل می کند؟
a) matter b) problem c) wrong d) this 

 بنظر شما پاسخ صحیح کدام گزینه زیر می باشد.
82- Saba: What’s Iran like?     Elham:  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

a) I really love it.           b) It’s in Asia.       
c) Yes, I like it             d) It’s a big country    

 دانش آموزان خوبم،آیا می توانید  به شیدا کمک کنید تا متن زیر را بدرستی کامل کند.           
83-This is my classmate, Neda. She can    . . . . . . .  a picture very well and play chess.  
She isn’t good at  . . . . . . . . a puzzle, but she is good at   . . . . . . . .stories. 

a) take, playing, reading  b) draw, doing, telling   
c) draw, playing, reading  d) search, doing, speaking    

 بچه هاي با هوش، با توجه به جدول زمانی  هفتگی سام ،کدام گزینه صحیح  می باشد؟!
Tuesday Monday Sunday Saturday 
Work in the office Work in the office Clean home Climb a mountain Morning 
Go to the library Rest at home Play football Work in the office Afternoon 
Watch TV Go to the gym Work in the office Go Shopping Evening 

84- Sam plays football on  . . . . . . ..  
a) Sunday evenings b) Monday afternoons c) Sunday afternoons d) Tuesday mornings             

85- Every weekday morning, He . . . . . .  .  
a) climbs a mountain       b) works in the office c) cleans home    d) goes to the library 

 نظر شما پاسخ مناسب کدام گزینه می باشد؟ ه ب بچه هاي زرنگ،                
86- Ali: What’s شجاعت  in English  ?    Reza: . . . . . . . . 

a) Martyrdom b) Bravery c) Prophet d) Holy 
 عزیزانم، کدام گزینه می تواند پاسخ صحیح به سوال پریسا باشد؟!

87- Parisa: Is your father Iranian?  Elaheh: Yes, he is from  . . . . . . . .  . 
a) London b) Iranian c) Esfahan d) British 

  به او در پاسخگویی کمک کنید. .علی و خانواده اش در انگلستان زندگی می کنند. او متنی را درباره زادگاهش نوشته است
Hello. My name is Ali. I’m originally from Isfahan, but I live in London. My parents 
are from Shiraz. I love Isfahan a lot. It is famous for its old mosques, palaces and 
bridges, especially Si-o-se-pol. There are also some churches in Isfahan. And 
Isfahan is also famous for Zayanderud river ه رود )( زایند  . I like swimming in 
Zayanderud. I am really good at it. But my father can ride horse very well. These 
days he has a backache and can’t exercise. He should stay at home and rest.  
 
88- Luis: Where are you from, Ali?     Ali: I’m from . . . . . . . originally. 

a) London b) England c) Shiraz d) Iran 
89- Luis: Is Isfahan famous for its   . . . . . . . ?      Ali: No, it isn’t. 

a) museums b) mosques c) bridges d) palaces 
90- Luis: Is your father good at  . . . . . . . .?    Ali: Yes, he is. 

a) speaking English  b) driving c) swimming d) horse riding 
 

 دانش آموز عزیز! *
 یادداشت کنید!رو روبهپاسخنامه ببینید و در جدولخود را از روييداوطلبی و رمز کارنامهيشماره

ي آزمون نتیجه www.natije.irي اینترنتی توانید با داشــتن این دو کد، و مراجعه به ســامانهشــما می
خود را مشاهده کنید! همچنین دریافت دفترچه سواالت و کلید آزمون به زودي بر روي همین سامانه    

  باشد.پذیر میامکان

 شماره
 داوطلبی
 رمز 

 کارنامه


	8
	پایه هشتم 

