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 هشتم تيزهوشان

  
 كدام ترجمه صحيح است؟  -1

ر ِعبادِ ) ۱   شويد؟  پس چرا منحرف می: تُؤفَكونَ  فَاَنّیٰ ) ۲  . پس به بندگان بشارت ده: فَبَِشّ
 . زيرا روز حساب را فراموش كردند: بِما نَسوا يَوَم الِحساِب ) ۴  . و بگذر از آزار و اذيت آن: اهُمَو َدع اَذ) ۳

 ؟ نداردهای زير با عبارت مقابل خود ارتباط معنايی  يک از عبارت كدام -2

َی بَنانَهِ  ِدريَن َعلیٰ قٰ  بَلیٰ «) ۱   » َو اِلَيِه تُرجَعونَ «ـ » اَن نَُسوِّ
  »ِة الࠩدنياظاِهًرا ِمن الحَيوٰ يَعلَموَن «ـ » ِفلونَ َو هُم َعِن األِخَرِة هُم غٰ «) ۲
  »فَاحُكم بَيَن الّناِس بِالحَِقّ «ـ » لَمينَ اِنَّ اَهللا لََغنِیٌّ َعِن العٰ «) ۳
۴ (» ٰ  »َو هُم بِاألِخَرِة هُم يوِقنونَ «ـ » هًُدی ِمن َربِِّهم ئَِك َعلیٰ اُول

 است؟  متفاوتها  گزينه ۀبا بقي» ِمن« ۀدر كدام گزينه، معنای كلم -3

مآِء مآًء طَهوراً   وَ «) ۱ معِ  تَریٰ «) ۲  »اَنَزلنا ِمَن السَّ   »اَعُينَُهم تَفيُض ِمن الدَّ
يَّتِِهما ُمحِسٌن َو ظالٌِم لِنَفِسه ُمبينٌ «) ۴  »مآ اَسئَلُُكم َعلَيِه ِمن اَجرٍ   وَ «) ۳  »َو ِمن ُذرِّ

 ؟ آيد نمیدر ترجمه » بِـ«های قرآنی زير، معنای حرف  يک از عبارت در كدام -4

يطٰ «) ۲  » َو ما اُهللا بِغاِفٍل َعّما تَعلَمونَ «) ۱ جيمِ اَعوُذ بِاِهللا ِمن الشَّ   » ِن الرَّ
ا بِوالَِديِه وَ «) ۴     »َو اُهللا َعليٌم بِما يَفَعلونَ «) ۳ ا  َو بَرِّ   » لَم يَُكن جَّباًرا َعِصيِّ

 وجود دارد؟  اشتباهچند  َقوِم اتَِّبُعوا الُمرَسلينَ يٰ  قاَل  َو جآَء ِمن اَقَصا الَمدينَِ‗ َرُجٌل يَسعٰی عبارت قرآنی  ۀدر ترجم - 5

  ».از پيامبر پيروی كنيد! گفت ای قوم! ای آمد شهر مرد غريبه ۀو از دورترين نقط«
۱ (۲   ۲ (۳   ۳ (۴   ۴ (۱  

كرم بر -6  ت؟ كسی از رحمت خداوند دور اس  گرداند؟ چه چه كاری بنده را عزيز و سرافراز می) ص(اساس حديث پيامبر ا

  .  توّجه باشد مهربانی و عطوفت ـ كسی كه نسبت به حق اهللا بی) ۱
    .توّجه باشد عفو و گذشت ـ كسی كه نسبت به حق اهللا بی) ۲
  . های عمومی را آلوده سازد گاه ها و استراحت گاه مهربانی و عطوفت ـ كسی كه توقف) ۳
 . های عمومی را آلوده سازد گاه ها و استراحت گاه عفو و گذشت ـ كسی كه توقف) ۴

 ؟ نيست» گرايی مصرف«های زير، از آثار اجتماعی  يک از گزينه كدام -7

  حراج شدن كاال ) ۲    كمياب شدن كاال ) ۱
  وابستگی به كشورهای بيگانه ) ۴    افزايش قيمت ) ۳

 ............  اين است كه كند تر می برای بهشتيان بيشهای بهشت را   چه شيرينی نعمت آن -8

  . ها گرفته نخواهد شد پايان خداوند از آن های بی گاه نعمت هيچ) ۱
  . آيند آمدگويان به استقبال مؤمنان می فرشتگان خوش) ۲
  . در بهشت از بيماری، ترس، اندوه و خستگی خبری نيست) ۳
 . اند نشين ر رفته و با پيامبران، امامان و نيكوكاران همديگ نيكوكاران در بهشت به ديدار يک) ۴
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 هشتم تيزهوشان

 ؟ نيستديگر  يک از موارد زير، از وظايف مسلمانان نسبت به يک كدام -9

  . اش باشد و او را خشمگين نكند به دنبال خشنودی) ۱
گر دانست كه نيازی دارد، پيش از آن) ۲   . كه به او بگويد خودش برای رفع نيازش اقدام كند ا
  . كه در ديگران به دنبال ايراد بگردد، تالش كند عيوب خود را برطرف سازد جای اين هب) ۳
 . آيينه و راهنمای او باشد) ۴

 يک از جمالت زير درست است؟  كدام - 10

 گـاه در هنگـام اذان ظهـر بـه دعـا رفـت و آن ساخت و سپس به مسـجد می حاجتی داشت، ابتدا خود را معطّر می) ع(هرگاه امام باقر ) ۱
  . پرداخت می
  . شود ها باقی مانده است، باعث باطل شدن روزه نمی فروبردن عمدی غذايی كه در ميان دندان) ۲
ای كـاش، در دنيـا بـا فـالن شـخص دوسـت «: گويند كنند و با حسرت و پشيمانی می های از دست رفته فكر می جهّنميان به فرصت) ۳

  »... .شديم  نمی
كرم  ۀآن با هم اختالف نظر دارند، مسئل ۀشيعيان و اهل سّنت دربارترين موضوعی كه  اصلی) ۴   . است) ص(خالفت پيامبر ا

  
 كار رفته است؟  به متفاوتدر كدام بيت، رديف  -11

ام كــــه َمُپــــرسدرد عشــــقی كشــــيده)۱
  

ــــيده ــــری چش ــــر هج ــــرس  زه ــــه َمُپ ام ك
  

بـــه گيتـــی بـِــه از راســـتی پيشـــه نيســـت)۲
  

ــــت  ــــه نيس ــــيچ انديش ــــر، ه ــــژی بَتَ ز ك
  

ــــی می)۳ ــــو ن ــــودای دل همچ ــــالم از س ن
  

آتشـــــــی در ســـــــينه دارم، جـــــــای دل 
  

ز كوشــش بــه هــر چيــز خــواهی رســيد)۴
  

بـــه هـــر چيـــز خـــواهی كمـــاهی رســـيد 
  

 مخّفف استفاده شده است؟  ۀدر بيت زير، از چند واژ -12

ـــر خـــود ســـحرخيز  می« ـــه عم ـــاش ب  ب
  

ـــــز ـــــحرگهان بپرهي ـــــواب س  » وز خ
  

 سه ) ۴  دو ) ۳  يک ) ۲  چهار ) ۱

 ؟ ندارددر كدام گزينه، غلط اماليی وجود  -13

ــــی)۱ ــــداخت شمشــــير آن عل در زمــــان ان
  

ش كـــــــاهلی كـــــــرد او انـــــــدر غـــــــزاي
  

شــــير حّقــــم نيســــتم شــــير حــــوا)۲
  

فعـــل مـــن بـــر ديـــن مـــن باشـــد ُگـــوا 
  

ـــاز)۳ ـــاد ع ـــهوت ب ـــاد ش ـــم و ب ـــاد خش ب
  

ـــــاز  ـــــل نم ـــــود اه ـــــه نب ـــــرد او را ك بُ
  

به هالوت بخورم زهر كه شـاهد سـاقی اسـت)۴
  

ــت  ــم از اوس ــان ه ــه درم ــرم درد ك ــه ارادت بب ب
  

 است؟  نادرستبا توجه به دو بيت زير، كدام گزينه  - 14

ــــت « ــــايی نداش ــــتی ج  در دل او دوس
  

ــــانی هــــيچ معنــــايی نداشــــت   مهرب
  

 نّيــــت مــــن در نمــــاز و در دعــــا 
  

 » تــرس بــود و وحشــت از خشــم خــدا
  

 . به تنهايی متّمم است» خدا«) ۴  . نقش ُمسند دارد» ترس«) ۳  . اند هر دو متّمم» نماز و دعا«) ۲  . اليه است مضاف» او«) ۱
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 هشتم تيزهوشان

 ترتيب چند صفت پيشين شمارشی و چند صفت اشاره وجود دارد؟  های اسمی زير، به در گروه - 15

آموزان كالس هشتم ـ آخـرين روز تحصـيل ـ  ـ اين همه خوشبختی ـ اولين سال زندگی ـ دانشپنجاه كيلو آلبالو ـ آن دو نفر «
  »ها گونه انسان انسان شريف ـ همين چند نفر ـ اين يک

  ۴ـ  ۶) ۴   ۶ـ  ۵) ۳   ۵ـ  ۴) ۲   ۴ـ  ۵) ۱

 است؟  نادرستكدام بيت،  ۀشد های مشخص معنی واژه -16

ـــــوش)۱ ـــــه گ ـــــد آن شـــــكرگزاريش ب آم
  

ـــای ـــت ك ـــگف ـــرِِف رپي ـــوش خ ـــته، خم گش
  

  ) عقل كم(

چـو دلـش دود بلنـد» فـدايی« لکكِ گشت از )۲
  

بــر ورق كــرد رقــم، بــس كــه مكــّرر تشـــنه 
  

  ) اندوه(

گفتم كه روی خوبت، از من چـرا نهـان اسـت)۳
  

اسـت  عيـانگفتا تـو خـود حجـابی، ورنـه، ُرخـم 
  

  ) آشكار(

امــــرش همــــه چيــــز و َكــــسســــتار پر)۴
  

آدم و مــــــرغ و مــــــور و مگــــــس بنــــــی
  

  ) مطيع(

 يک از شاعران بزرگ ايرانی است؟  عبارت زير در مورد كدام -17

 ».يكی از آثار اوست» اورنگ هفت«. زيسته است اين شاعر بزرگ و نامدار ايرانی در قرن نهم هجری قمری می«

  حافظ  ) ۴  عطّار نيشابوری ) ۳  نظامی ) ۲  جامی ) ۱
 از كيست؟ » هايی از زندگی اميركبير داستان«كتاب  -18

 محمود حكيمی ) ۴  سلمان هراتی ) ۳  زاده   فرهاد حسن) ۲  پور  قيصر امين) ۱

 كدام گزينه درست است؟  -19

دل، كـام سـخنور تشـنه............  شد چنـان از)۱
  

ســـر تشـــنه  كـــه رديـــف ســـخنش آمـــده يک
  

  ) طفتف ـ (

ــانم)۲ ــش نه ــانم از آت ــوخت ج ــه س ــتم ك گف
  

اسـت ............  گفت آن كه سوخت او را، كی ناله يا
  

  ) ـ فغان فقان(

ــــا)۳ ــــاركش پيــــری ب درشــــت............خ
  

ای خــــار همــــی بـُـــرد بــــه پُشــــت پشــــته
  

  ) ـ دلغ دلق(

ـــــن............ )۴ ـــــدگانی و دي ـــــاموس و زن ن
  

عــــــّزت و خانــــــدان و مــــــال و وطــــــن 
  

  ) ِمحرر ـ ِمه(

 تری دارد؟  ها، تناسب معنايی بيش يک از گزينه حديث زير، با كدام - 20

ْ  الَحقَّ َو لَوْ  ُقولُوا«  »ُفِسُكمَعلی اَن

ــــــان )۱ ــــــرتمجه ــــــق ب ــــــتشف الهي
  

ـــــــــده از كنـــــــــه مـــــــــاهيتش  فرومان
  

جـــز راســـتزنهـــار مگـــو ســـخن بـــه)۲
  

ـــــت  ـــــو را در آن ضررهاس ـــــد ت ـــــر چن ه
  

تردوســــتی از مــــن بــــه مــــن نزديــــک)۳
  

ــــــک ــــــن نزدي ــــــه م ــــــردن ب تر  از رگ گ
  

پرســــتار امــــرش همــــه چيــــز و َكــــس)۴
  

آدم و مـــــرغ و مـــــور و مگـــــس بنـــــی
  

  
 هر دو واژه درست است؟ ۀدر كدام گزينه ترجم -21

  يكم : ُأولَی/ ِسن : ِسنّ ) ۲    پاسخ: إجابَ↨/ گندم : قَمح) ۱
 شام  : َغداء/ چشمه : شّالل) ۴    اين دو: هَذي/ دوری : هَجر) ۳
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 هشتم تيزهوشان

 كدام جمله درست است؟ ۀترجم -22

  .  تو چای گرمی را در مهمانی نوشيدی . أَنِت َشربِت شاياً حاّراً َمَع الضيوف) ۱
۲ ( ْ   . من بازيكنی ممتاز در تنيس روی ميز هستم . َقَدمِ أنا الِعٌب ممتاٌز في ُكَرِة ال
  . تو در آب غرق شدی . َرُق في الماءِ أنَت َستَغْ ) ۳
ْ تَهيئُ↨ الِمنْ ) ۴ فرِ َضروريٌّ َشَفِ↨ و ال  . حوله و مسواک در سفر ضروری است ۀتهي . ُفرشاِة في السَّ

 كدام است؟ ناهماهنگ ۀگزين -23

ْ ) ۳  األربعاء) ۲  الّسادس) ۱  الࠩثالثاء) ۴  ننَيْ اإلث

 كدام پرسش و پاسخ درست است؟ - 24

  .ُم معّلمِك الّسّيدُة حسينيُم ُمَعّلمِك؟ اِسْ َما اسْ ) ۲  . َت الّدرَس َعلِمْ  َت الّدرَس؟ نََعمْ َعلِمْ  هَلْ ! أيّتها الَمرأةُ ) ۱
ْ علَيَن اآلن؟ أفْ ماذا تَفْ ) ۳ ْ  َمرضیٰ حَُص ال ْ ) ۴  .َصفِ تَوْ ُمسْ في ال ْ َن تَذْ أي  .ُعُر بالّصداعِ َن، يا بناتي؟ نحن نَشْ هَب

 است؟ نادرستفعل كدام جمله  - 25

ْ والُِدنا َسنَعْ ) ۱ ِهما ُرجاِن ِمنْ هاتاِن الطّالِبَتاِن تَخْ ) ۲  .نَِع غداً َمصْ َمُل في ال   .َصفِّ
ُكلوَن؟) ۳ ْ ) ۴    يا رِجاُل، ماذا تَأ  . بوَن َرسائَِل تُ ُمجاِهدوَن يَكْ اولئك ال

 :جز بهمناسب است .) ............ َن َولَد نََصرْ (ضميرها برای جای خالی عبارت  ۀهم -26

 نا) ۴  كِ ) ۳  ي) ۲  هي) ۱

 است؟ درستيک از افعال ماضی  مضارع كدام -27

  َمعيَن تَسْ  ِت َسِمعْ ) ۴  ِذُف تَقْ  نا قََذفْ ) ۳  َعُل نَجْ   جََعلَتْ ) ۲  بُُر أعْ  َت َعبَرْ ) ۱
 »َرَسِتَك؟مَدْ  ِجُع ِمنْ مََتی تَرْ «پاسخ مناسب به سؤال مقابل كدام گزينه است؟  -28

 .َرستي مساءً َمدْ  ِجُع ِمنْ أرْ ) ۴  .َرَستَِك مساءً َمدْ  ِمنْ  ِجعُ يَرْ ) ۳  .َرَستي مساءً َمدْ  جع ِمنْ يَرْ ) ۲  .َرَستَِك مساءً َمدْ  ِجُع ِمنْ أرْ ) ۱

 شده در كدام گزينه آمده است؟ فعل مشخص) آينده(مستقبل  -29

 نزديــک دوســت نامــه نوشــتماز خــون دل «
  

ــه ــرِك القيام ــن هج ــراً ِم ــُت َده ــي رَأي  »إنّ
  

كتب) ۱ كتُُب ) ۳  سوف كتبتُ ) ۲  أ  سوف نكتُُب ) ۴  سأ

 است؟ متفاوتدر كدام گزينه با بقيه » َمُل تَعْ « ۀواژ ۀترجم -30

ْ هذه اإلمرأُة تَعْ ) ۲    .َمُل جَّيداً أنَت تَعْ ! يا حسين) ۱   .مكتب↨ِ َمُل في ال
ْ تَعْ ) ۳ ْ َمُل ال ْ اُختي تَعْ ) ۴    .َمدرس↨ِ ُمَعّلَمُ↨ في ال   .تَبَرِ ُمخْ َمُل في ال

  
 كنند؟ يک از شبه جزاير زير زندگی می مسلمانان اروپا در كدام -31

 بالكان) ۴  ايتاليا) ۳  اسكانديناوی) ۲  ايسلند) ۱

 كنند؟ دو كشور كانادا و اياالت متحدۀ آمريكا، به چه زبانی تكلّم می -32

 انگليسی) ۴  ايتاليايی) ۳  اسپانيايی) ۲  پرتغالی) ۱
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 ايران كدام است؟  ترين كشور همسايۀ  پرجمعيت -33

كستان) ۲  تركيه) ۱  افغانستان) ۴  عراق) ۳  پا

 شود؟ الجزاير آتشفشانی، در كدام قسمت آسيا مشاهده میجزاير و مجمع  - 34

 غربی  شمال و شمال) ۴  شرقی  مشرق و شمال) ۳  غربی  جنوب و جنوب) ۲  شرقی  مشرق و جنوب) ۱

 غربی آسيا مقام اول را داراست؟ نظر در منطقۀ جنوب كشور ايران از چه - 35

 مس) ۴  نفت) ۳  گاز) ۲  سنگ زغال) ۱

 دهد؟ ها را در ايران نشان می پديد آمدن سلسلهكدام گزينه ترتيب درست  -36

  ايلخانان )پ  خوارزمشاهيان) ب  غزنويان) الف
 بويه آل) ث  سلجوقيان) ت

  » پ«ـ » ب«ـ » ت«ـ » الف«ـ » ث«) ۲  »الف«ـ  »پ«ـ  »ت«ـ » ب«ـ  »ث«) ۱
 » الف«ـ » ث«ـ » ب«ـ » پ«ـ » ت«) ۴  » ت«ـ » الف«ـ » ث«ـ » ب«ـ » پ«) ۳

 كردند؟) ص(ساعده چه كسی را جانشين حضرت محّمد  ار در محل سقيفۀ بنیمهاجرين و انص -37

  ابوبكر) ۴  عثمان) ۳  عمربن خطاب) ۲  )ع(حضرت علی ) ۱
كثريت جمعيت استراليا و نيوزلند را مهاجران كدام كشورها تشكيل می -38  دهند؟ ا

  و ايرلندیآلمانی ) ۴  انگليسی و آلمانی) ۳  فرانسوی و پرتغالی) ۲  انگليسی و ايرلندی) ۱
 شد؟ )ع(صفين مانع پيروزی سپاه امام علی   يک از افراد زير در جنگ نيرنگ كدام -39

  معاويه) ۴  يزيد) ۳  عبيداهللا بن زياد) ۲  عمروعاص) ۱
 يک از شهرهای زير پايتخت سلجوقيان در ايران بوده است؟ كدام -40

  بخارا ـ بلخ  ـ ری) ۴  ا ـ اصفهاننيشابور ـ بخار) ۳  اصفهان ـ نيشابور ـ ری) ۲  ری ـ كرمان ـ نيشابور) ۱

  
41- A: Is your uncle’s daughter from Shiraz?  

B: ................................................ . 
1) Yes, he is 2) Yes, you are 3) No, she isn’t 4) No, I’m not  

42- Zahra: ................................................ ? 
Mobina: in Fall.  
1) What do they do on Monday afternoons 
2) How do you spell  »ها بعدازظهر دوشنبه« in English 
3) Which one is your favorite month 
4) When do farmers prepare the farms  

43- In Tehran there are lots of ............ such as ............ , libraries, airports etc and there are some 
problems too such as heavy traffic and ............ . 
1) working-sport centers-shopping  2) facilities-universities-pollution  
3) working-village-shopping  4) universities-facilities-pollution  

44- Teacher: Please ............ a crossword puzzle and ............ some beautiful pictures for me.  
1) make-draw  2) print-type  3) search-cook  4) ride-take  
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45- Student (1): ................................................ ? 

Student (2): I have a stomachache.  

1) Do you have any free time  2) Are you all right  
3) What’s wrong  4) Why don’t you see a doctor 

46- Which one isn’t good for your health? 

1) Eating hamburger.  2) Getting vitamin C.  
3) Having chicken soup. 4) Drinking water.  

47- Student: Excuse me, teacher? How do you say  »عطسه كردن« , »پُل«  and » قاّره«  in English?  

Teacher: ................................................ . 

1) cough-swim-bridge  2) running nose-mosque-country  
3) sneeze-bridge-continent  4) sneeze-bridge-country 

48- Some farmers ............ tractors to ............ their farms.  

1) raise-prepare   2) use-plow  
3) make-go fishing   4) buy-visit  

49- My hobbies are ............ the internet and mountain ............ in my free time. 

1) reading-riding   2) walking-going   
3) playing-swimming   4) browsing-climbing  

 ؟نيستكدام پرسش و پاسخ، درست  -50

1) A: What’s the weather like in Ramsar? B: It’s wet and rainy.  
2) A: Can you give me some examples about abilities? B: Yes, playing tennis and cooking.  
3) A: Where is Kerman? B: It’s in north.  
4) A: Is there much rain in spring? B: Yes, there is.   

  

  
  
  

  
  

 

  
 كدام گزينه درست است؟. دهد های زير توزيع بار الكتريكی بر روی اجسام را نشان می شكل - 51

  مكعب رسانا ) ۲    كرۀ رسانا ) ۱

 كرۀ نارسانا ) ۴  مكعب نارسانا ) ۳

 شناسـي  شناسي و زيست ، زمينفيزيك( ، علوم تجربي مطابق روند تفكيكي1 سري، لطفاً از بين سؤاالت يگرام آموز دانش: توجه
را بـه   يسـر  كفقـط يـ   ،)85تـا   71 ي شـماره ( تجربي مطابق رونـد كتـاب درسـي   ، علوم 2سري و ) 70تا  51ي  شماره(، )و شيمي

  .انتخاب خود پاسخ دهيد

)70تا  51سؤاالت ( علوم تجربي مطابق روند تفكيكي
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گر شدت, زيردر مدار شكل  - 52 ) Bو  Aيعنـی نقطـۀ (, پتانسيل بين دو سر مـدار اختالف, باشد A1با برابر Ω6جريان در مقاومت ا
 چند ولت است؟

۱ (۲۱  
۲ (۲۴  
۳ (۱۲  
۴ (۴۲  
 

 دهد؟ ای روی می پديدهچه . دهيم ای را به ميلۀ فوالدی مالش می ربای تيغه مطابق شكل يک قطب آهن - 53

  .شود می Sدارای قطب  Bو قسمت  Nدارای قطب  Aقسمت ) ۱
گر آهن) ۲  Bو  Nتبـديل بـه قطـب  A, صورت رفت و برگشت بر روی ميله مالش دهـيم ربا را به ا

  .شود می Sتبديل به قطب 
  .شود می Nدارای قطب  Bو قسمت  Sدارای قطب  Aقسمت ) ۳
گر آهن) ۴  Bو  Sتبـديل بـه قطـب  A, ربا را به صورت رفت و برگشت بر روی ميله مالش دهـيم ا

  .شود می Nتبديل به قطب 
1/با آموزی كه بلندی قدش برابر دانش. است متر ۵ برق تا سطح زمين فاصلۀ چراغ يک تير چراغ -54 متر اسـت، در فاصـلۀ چنـد  5

 برابر طول قدش شود؟ اش دو تا طول سايهبرق قرار گيرد  تير چراغاز متری 

۱(/7 5  ۲(/3 5  ۳ (۷  ۴ (۱۰  

نسـبت بـه  30نوری را بـا زاويـۀ یپرتوبرای اين كار . خواهيم ته چاه تاريكی را روشن كنيم توسط آينۀ تختی می, مطابق شكل -55
بازتـاب از  یپرتو(چند درجه است؟ ) زاويۀ(اندازۀ زاويۀ بين سطح آينه و سطح افقی چاه , تابانيم؛ در اين حالت سطح آينه می

 ).تابد عمود بر سطح پايينی چاه می, آينه

۱ (۶۰  
۲ (۴۵  
۳ (۳۰  
۴ (۷۵  
  

تصويرش چند بار تغييـر ) تا رأس آينه نزديک شود(به آينۀ كاوی نزديک شود  )نهايت بی(های خيلی دور  وقتی جسمی از فاصله - 56
 ).تغيير جهت تصوير از وارونه به مستقيم و يا برعكس است از منظور(دهد؟  جهت می

 صفر) ۴  ۴) ۳  ۱) ۲  ۲) ۱

 يابد؟ شار میكند پس از بازتاب از آينه چگونه انت نوری موازی با محور اصلی به آينۀ كوژی برخورد  یوقتی پرتو - 57

گرا نسبت به محور اصلی انتشار می به) ۲  .يابد در همان مسير انتشار می) ۱   .يابد صورت وا
  .يابد گذرد و انتشار می از كانون اصلی آينه می) ۴  .يابد صورت همگرا با محور اصلی انتشار می به) ۳
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 دهد؟ ای را درست نشان می خروجی از تيغۀ شيشه یپرتو, كدام گزينه - 58

۱ (  ۲ ( ۳ (  ۴ ( 

تابانيم و در طرف ديگر منشـور كاغـذ سـفيدی را قـرار  طور مايل به يک وجه منشوری می نور سفيدی را به یمطابق شكل پرتو - 59
 كنيم؟ ای مشاهده می بر روی كاغذ چه پديده. دهيم می

تـر شكسـته  شود و در باال قـرار دارد و نـور قرمـز بيش تر شكسته می نور بنفش كم) ۱
  .در پايين قرار دارد شود و می
  . شوند نورهای درهمی از هفت رنگ تشكيل می) ۲
  .گيرد شود و در پايين قرار می تر شكسته می گيرد و نور بنفش بيش شود و در باال قرار می تر شكسته می نور قرمز كم) ۳
 .شوند میبنفش ديده , نيلی, آبی, زرد, سبز, نارنجی, نورهای قرمز, ترتيب از باال به پايين به) ۴

 دهد؟ كدام گزينه مشخصات تصويرش را درست نشان می. دهيم شمع روشنی را در فاصلۀ كانونی عدسی همگرايی قرار می -60

  تر از شمع كوچک, وارونه, حقيقی) ۲  تر از شمع كوچک, مستقيم, مجازی) ۱
  تر از شمع بزرگ, وارونه, حقيقی) ۴  تر از شمع بزرگ, مستقيم, مجازی) ۳

 
 )ترتيب از راست به چپ به(اند؟  از چه نوع بافتی تشكيل شده, ترتيب ط بهزردپی و ربا -61

  ـ پيوندی پيوندی) ۲    پيوندی ـ غضروفی) ۱
 غضروفی ـ غضروفی) ۴    غضروفیپيوندی ـ ) ۳

نامگـذاری درسـت را نشـان , ترتيب حـروف الفبـا كدام گزينه بـه. اند شده  دادههای بدن نشان  ترين ماهيچه مهم, در شكل زير -62
 دهد؟ می

  سر ـ دوسر ذوزنقه ـ دلتايی ـ سه) ۱
  سر ـ دوسر دلتايی ـ ذوزنقه ـ سه) ۲
  سر ذوزنقه ـ دوسر ـ دلتايی ـ سه) ۳
 سر دلتايی ـ ذوزنقه ـ دوسر ـ سه) ۴

ماده شود كه گامت نر به سمت گامت  چه عاملی باعث می, افشانی در گياه به منظور تركيب گامت نر با گامت ماده هنگام عمل گرده -63
 )از راست به چپ, ترتيب به(آيند؟  وجود می های نر در كجا به برده شود؟ گامت

  شود ـ در گل ای كه از دانۀ گرده تشكيل می لوله) ۱
  باد و يا حشرات ـ در گل) ۲
  های گرده باد و يا حشرات ـ در دانه) ۳
 های گرده شود ـ در دانه ای كه از دانۀ گرده تشكيل می لوله) ۴
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به جای حروف الفبا كدام گزينه را قرار دهيم تا جـدول كامـل شـود؟ . در جدول زير مشخصات چند نوع سنگ آذرين آمده است - 64
 ).اند ها آمده از راست به چپ در گزينه, ترتيب حروف الفبا به(

  روشن ـ ريز ـ درشت ـ تيره ـ ريز) ۱
  روشن ـ درشت ـ ريز ـ تيره ـ درشت) ۲
  تيرهـ  ريزـ  درشتـ  روشن ـ ريز) ۳
  روشنـ  ريزـ  درشتـ  تيرهـ  درشت) ۴
 
  

كنش(كدام نوع سنگ رسوبی منشأ شيميايی دارد؟  - 65  .)شود های شيميايی پيچيده تشكيل می بر اثر انجام وا

  سنگ آهک) ۲    سنگ گچ) ۱
  كنگلومرا) ۴    سنگ نمک) ۳

 
 تری است؟ ها عدد كوچک ها به شمار الكترون در كدام اتم يا يون نسبت شمار نوترون -66

۱(Z23
11    ۲(D37

17  
۳(A 31 3

15    ۴(L 74 2
34  

گر به اتمی يک الكترون اضافه شود -67  ............  ,ا

  .كند احتماالً حجم اتم تغيير می) ۲    .كند جرم آن تغيير می) ۱
 .شود میايزوتوپ جديدی ايجاد ) ۴  .كند ها تغيير می عدد اتمی و تعداد نوترون) ۳

 كدام گزينه درست است؟ -68

  .كند ها تغيير می آن ۀهای اولي های شيميايی و فيزيكی اجزای مخلوط نسبت به ويژگی در يک مخلوط همگن ويژگی) ۱
  .شوند ناپايدارند و با گذشت زمان اجزای مخلوط از هم جدا می, های ناهمگن مخلوط ۀهم) ۲
۳ (pH  تر است درصد آن كوچک ۵درصد يک اسيد از محلول  ۲محلول.  
  .دست كم بايد دو مرحله كار انجام دهيم, )پودر(برای جداسازی مخلوط ماسه و نمک ) ۴

 .ها را نسبی در نظر بگيريد آيد؟ بارها و جرم دست می تری به حاصل كوچک, سبتاز كدام ن, در يک اتم -69

  بار نوترون به بار الكترون) ۲    جرم پروتون به جرم نوترون) ۱
 بار پروتون به بار الكترون) ۴    جرم الكترون به جرم پروتون) ۳

 كدام گزينه ممكن است در يک تغيير فيزيكی رخ دهد؟ - 70

  تغيير ربايش مولكولی) ۴  تغيير نوع مولكول) ۳  ها تغيير نوع اتم) ۲  شيميايیتغيير خواّص ) ۱

 اندازۀ بلور كانیرنگ   سنگ
  الف  روشن  گرانيت

  پ  ب  گابرو

  ت  تيره  بازالت

  ريز  ث ريوليت
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در اثر روی دادن برخی از تغييـرات، انـرژی از . بندی كرد توان براساس نوع تبادل انرژی با محيط اطراف طبقه همۀ تغييرات را می -71

تغييـرات . دهند ات به محيط پيرامون خود انرژی میای ديگر از تغيير دسته. شود محيط اطراف گرفته شده و باعث كاهش دما می
 شود؟ موجود در كدام گزينه، با گرفتن انرژی از محيط انجام می

كسيژن) ۱ كنش بين گلوكز و ا   سوختن پارافين ـ قرار دادن قرص جوشان در آب) ۲  ذوب يخ ـ وا
كنش بين ) ۴  قرار دادن قرص جوشان در آب ـ ذوب يخ) ۳ كسيژنسوختن پارافين ـ وا  گلوكز و ا

گر -72 N14ا
7،O16

8 ،P31
15،S33

16 ،F19
Cl35و  9

هـای موجـود در  داشته باشيم، مجموع تعداد ذرات دارای بار الكتريكـی درون يون17
 ام گزينه با هم برابر هستند؟كد

۱(O , N 2 3  ۲(S , P 1 3  ۳(O , F 1 1  ۴(S , Cl 1 1 

 كند؟ ذرات موجود در مخلوط كار می ۀهای جداسازی زير براساس تفاوت در انداز يک از روش كدام -73

كننده) ۱   صافیكاغذ ) ۲    قيف جدا
 ) ۳(و ) ۲(های  گزينه) ۴    تقطير) ۳

 هر يک از رفتارهای زير در كنترل كدام بخش از مغز است؟ -74

  تنظيم ضربان قلب) ب    رياضی ۀحّل يک مسأل) الف
 راه رفتن روی طناب باريک و نازک) ت  عقب كشيدن دست هنگام برخورد با يک جسم داغ) پ

  قشر مخ: مخچه ـ ت: مغز ـ پ ۀساق: نخاع ـ ب: الف) ۲  نخاع :مخچه ـ ت: مغز ـ پ ۀساق: قشر مخ ـ ب: الف) ۱
 قشر مخ: مخچه ـ ت: نخاع ـ پ: مغز ـ ب ۀساق: الف) ۴  مخچه: نخاع ـ ت: مغز ـ پ ۀساق: قشر مخ ـ ب: الف) ۳

 ؟كند نمیكدام جمله، عبارت زير را به درستی كامل  - 75

 »............  اسكلتی ۀماهيچ«

  .توسط بافت پيوندی محكمی به نام رباط به استخوان وصل است) ۲  .ای است های چندهسته دارای سلول) ۱
 .همان ماهيچۀ مخطط است) ۴  .كند به صورت ارادی عمل می) ۳

های  ها تأثير فراوانی دارد و باعث عملكرد صحيح ماهيچه اين ماده در استحكام استخوان. كند نقش مهمی در بدن ايفا می Aمادۀ  -76
در بدن  A ۀشود تا مقدار ماد ترشح می............  ۀغدّ  در روده و بازجذب آن از ادرار، هورمونی از A ۀبرای جذب ماد. شود بدن می

 .را تنظيم كند

 پانكراس) ۴  كليه فوق) ۳  پاراتيروئيد) ۲  تيروئيد) ۱

 است؟ نادرست،  گزينه  كدام -77

  .بدن او نسبت عكس دارد ۀهای يک جاندار با انداز تعداد كروموزوم) ۱
  .های حاصل از تقسيم ميوز، گامت نام دارند سلول) ۲
  .اند وجود آمده های بدن يک نوزاد از تقسيم ميتوز سلول تخم به همۀ سلول) ۳
۴ (DNA اوی اطالعات و دستورهای الزم برای ساخت پروتئين استح.  
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 . دارد............  خزه توليدمثل............  باكتری -78

 همانند ـ غيرجنسی ) ۴  برخالف ـ غيرجنسی ) ۳  برخالف ـ جنسی ) ۲  همانند ـ جنسی ) ۱

گر در شكل زير هم -79 هـا  مقاومت ۀهم ۀانداز(مدار قرار خواهد گرفت؟ تری در  كليدها باز باشند، با بستن كدام كليد، مقاومت بيش ۀا
 .) با هم برابرند

 ) ۳(كليد ) ۱

 ) ۱(كليد ) ۲

 ) ۲(كليد ) ۳

 .  مقاومت كل در هر سه حالت يكسان است) ۴

 
 
 
 

گر بـاتری را از مـدار جـدا. ايم ربايی الكتريكی درست كرده آهنی و يک باتری، آهن ۀدار، يک هست به كمک مقداری سيم روكش - 80  ا
را بـاز ) مـيخ(آهنـی  ۀشده دور هسـت های پيچيده زمان چند دور از سيم صورت برعكس در مدار قرار دهيم و هم كرده و آن را به

 ؟ دهد نمیزير رخ  ۀكنيم، كدام پديد

  . شود ربای الكتريكی برعكس گذشته می های آهن قطب) ۲  . شود تر می ربای الكتريكی ضعيف آهن) ۱
 . كند ربايی در خود حس می آهنی باز هم خاصيت آهن ۀهست) ۴  . كند ربای الكتريكی نسبت به گذشته تفاوتی نمی قدرت آهن) ۳

 پُر است؟  ها نيمه يک از گزينه از بين عناصر زير، آخرين مدار الكترونی كدام -81

۱(Be9
4   ۲(C12

6   ۳(He4
2   ۴(Li7

3  

در  Siآيد و عنصر  دست می زمين است، از انجماد و تبلور مواّد مذاب به ۀهای موجود در پوست ترين كانی كه از فراوان............  كانی -82
 . تواند باعث ايجاد اختالف پتانسيل الكتريكی شود ای آرام به اين كانی می ضربه. ساختمان آن وجود دارد

 مسكوويت ) ۴  كوارتز ) ۳  ژيپس ) ۲  هاليت ) ۱

 چيست؟  ۀدهند گرد در يک ناحيه نشان های گوشه وجود سنگ -83

  . اند ی به اين ناحيه آمدهها از جای دور سنگ) ۲  . در آن منطقه، فرسايش شديدتر بوده است) ۱
 . درست است ههر سه گزين) ۴  . اند ها حمل شده ها در گذشته توسط يخچال اين سنگ) ۳

 دهد؟  يک رخ می هنگام كسوف، كدام - 84

  . شود بخش روشن زمين، برای مدتی تيره می ۀهم) ۲  . افتد ماه روی زمين می ۀساي) ۱
  . درست است ههر سه گزين) ۴  . گيرند ماه و خورشيد در دو سوی زمين قرار می) ۳

 درست است؟  ههايی كه در شكل نشان داده شده است، كدام گزين با توّجه به مسير پرتو نور در محيط - 85

  . تر است ها رقيق محيط ۀاز هم) ۱(محيط ) ۱
  . تر نيست از هيچ محيط ديگری رقيق) ۳(محيط ) ۲
  . تر است های ديگر رقيق از محيط) ۳(محيط ) ۳
  . تر است های ديگر رقيق از محيط) ۲(محيط ) ۴
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)حاصل عبارت -86 )( )20176 6 1 3 6 7 2 1      كدام است؟ 

۱(6  ۲(30   ۳ (۴۲  ۴(6 

 يک از اعداد زير گويا است؟ كدام -87

۱(/3 14  ۲(8
4  ۳(2

3  ۴(5 

)حاصل كسر -88 ... )
( ... )
   
   

1396 1 2 3 1397
1398 1 2 3  كدام است؟ 1396

۱(1397
1396  ۲ (۱۳۹۸  ۳ (۱۳۹۶  ۴ (۱ 

...حاصل عبارت -89   5 5 5 5
2 4 8  كدام است؟ 4096

۱ (۵  ۲(20475
4096  ۳(20480

4096  ۴(5
2  

3725عدد - 90  .است............  عددی 3

  اول) ۲    مركب) ۱
 ب و فردمرك) ۴    اول و فرد) ۳

 چندتاست؟ 981های عدد تعداد شمارنده -91

۱ (۱۸  ۲ (۱۹  ۳ (۳۶  ۴ (۳۷ 

)حاصل عبارت -92 , x) (x , x) (x , xy)
[x , x] [xy , xyz]

 


 كدام است؟ 1

۱(xyz
1  ۲(xy

1  ۳(yz
1  ۴ (۱ 

 اند، چند درجه است؟ هايی كه با حروف مشخص شده مجموع زاويه وهای سياه شده  با توّجه به شكل، تفاضل مجموع زاويه -93

۱(270  
۲(360  
۳(540  
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aنسبت عبارت - 94 a( )7 aبه 9 a( )7  كدام است؟ 9

۱ (۸  ۲ (۴  ۳(1
8  ۴(1

4 

گر - 95 aا 1
bو 5  2

aباشند، حاصل7 b ab 2 225 49  كدام است؟ 70

۱ (۱۲    ۲ (۶  
۳ (۳    ۴ (۹ 

Aكدام نقطۀ زير مختصات قرينۀ -96     
2
 ل و سوم است؟ساز ربع اونسبت به نيم 4

۱( 
  

4
2  ۲( 

  
4
2  ۳( 

  
4
2  ۴( 

  
2
4  

 كدام است؟ ABخّط  طول پاره. های شكل، برابر با واحد است عبطول ضلع هر كدام از مك -97

۱(2 12  

۲(12
3  

۳(3 2  
۴(2 3 

 چقدر است؟ ABخّط  با توّجه به شكل مقابل، طول پاره -98

۱(11 5  
۲(11 2 5  
۳(2 5 2 11  
۴ (2 11 5  

كثر چند زاويۀ -99  تواند داشته باشد؟ می 20داخلی يک چند ضلعی محدب، حدا

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۱۰۰  ۴ (۹۸ 

 چند رقمی است؟ 402عدد - 100

۱ (۱۳  ۲ (۱۲  ۳ (۱۴  ۴ (۱۱   

)حاصل عبارت -101 )( ) 32 2 8  كدام است؟ 32

۱(2 گاج 18)۴  ۶) ۳  6)۲  6
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گر -102 xا y y x  3 3 باشد، حاصل 6
x y

x y
2 23 3

3
 چقدر است؟ 

۱ (۶  ۲(6  ۳(2 6  ۴ (۱۲ 

 باشد، كدام است؟ ۱۳كه مجموع اعداد رو شده،  كنيم؛ احتمال اين دو تاس را با هم پرتاب می -103

۱(1
36  ۲(11

13)۴  صفر) ۳  36
36  

 كدام است؟ xبا توّجه به عددهای داده شده در شكل مقابل، مقدار  -104

۱ (۶  
۲ (۱۰  
۳ (۸  
۴(8 

گر -105  كدام است؟90100باشد، حاصلx101000ا

۱(x60  ۲(x6  ۳(x90  ۴(x910 

 

گاج
ى 

سر
سرا

ى 
نها

مو
 آز

@
Gaj

_i
r




