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 قرآن

  ؟نيستترجمه كدام واژه قرآني صحيح  -1
    سخن: َقولب)    زد ادوري كني: اِجَتَنبوا )الف
  رو مي رود: فیَلِجُ د)     بگيريد : اِتَِّخذوا ج)

  باشد؟مي» املؤمنینعباِدنا «كدام گزينه صحيح ترين ترجمه براي عبارت  -2
    ب) ما بندگان مؤمن    الف) بندگان ما مؤمنان

  د) بنده ما مؤمنان    ج) بندگان مؤمن ما
  باشد؟به ترتيب كدام گزينه مي» َهدی-یَهدی-ُهدیً «مفهوم واژه هاي  -3

    هدايت كرد -كند هدايت مي -الف) هدايت 
  هدايت كند -هدايت  -ب) هدايت شده 

    هدايت شد - هدايت كرد -ج) هدايت 
 هدايت   -هدايت مي كند  -د) هدايت كرد 

  كدام گزينه است؟» لَِّذيَن يَْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَيتَِّبُعوَن أَْحَسَنهُ اَ «ترين ترجمه عبارت قرآني كامل -4
  الف) كساني كه سخنان را گوش مي دهند و سپس از آن پيروي مي كنند.

  بهترين را براي پيروي انتخاب كردند.ب) كساني كه به سخنان گوش كردند و 
  كنند.دهند ولي پيروي نميگوش مي نج) كساني كه به سخنان ديگرا
  كنند.دهند پس از بهترين آن پيروي ميد) كساني كه به گفتار گوش مي

  كدام گزينه است؟»  َفُیِضلُّکَ « صحيح ترين ترجمه براي عبارت  -5
    گمراه مي شويب) پس تو      كندالف) تو را گمراه مي
  د)پس تو را گمراه مي كند    ج) آنها را گمراه كرد

وي خواست پيراز كسي كه از آنها پاداشي نمي :اِتَِّبعوا َمن الیَسئلُکُم اَجراً َو هم ُمهَتدون« ي شريفه در آيه -6
  ترجمه شده است؟ نادرستچند كلمه » كردند و هدايت شدند.

     3ب)      4الف) 
  1د)      2ج) 

  كدام گزينه مي تواند آيه را كامل كند؟ ،توجه به  ترجمه آيه شريفه زير با -7
کوة .« لوَة و یُؤتوَن الزَّ ــتند كه نماز برپا مي  » . . . . . الذین یُقیموَن الصـــَّ ــاني هس  كنند و زكاتمؤمنان كس

  »دارند.اعتقاد دهند و به روز قيامت (معاد) مي
    الرَّحیُم الَغفورهو ب)     اولئَک ُهُم املُفلِحونالف) 

 ألخرِة ُهم یوِقنونَ َو ُهم ِباد)     هدًی َو رحمًة لِلُمحسنینَ ج) 

  ؟نيستترجمه كدام عبارت قرآني صحيح  -8
  دهيمش مي: نيكوكاران را پادانَجِزی املُحسنینَ ب)   : كه عبادت كنند آن رااَن یَعُبدوهاالف) 

  گردندبه سوي خدا باز مي :ی هللاِ لَ اَنابوا اِ د)   : از نسل آن دوِمن ُذریَِّتهامج) 
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  آسماني هايپيام

  تر مي شود.اگر انسان . . . . . . . نداشته باشد از حيوان هم، پست -9
    ب) تفكر    الف) كار نيك

  د) شناخت      ج) اخالق
  به كدام يك از عوامل هدر دادن عمر، اشاره دارد؟        زير عبارت  -10

  »دهندنمي ديگران و خود وقت به اهميتي«
    ب) امروز و فردا كردن    الف) بي حالي و تنبلي

  د) معاشرت با افراد بي نظم    هاتوجهي به اولويتج) بي
  ؟نيست ،هاي بيگانه تعلق دارندوارداتي كه به فرهنگ الگوهاي از كداميك از آثار تقليد -11

    مسلمان فكرانسان طرز و سليقه تغيير الف)
  بيگانه فرهنگ از كوركورانه روي دنباله ب)

    هاي فرهنگي جامعهج) سست كردن پايه
  بيگانه كشورهاي اقتصادي به  وابستگي د)

  باشد.مي . . . . . مهمترين فايده روزه . . است و . . . . . هاي خداوندكليد گنجينه -12
    ب) نماز، صبر    تقوا دعا، )الف

  د) دعا، جهاد    ج) روزه، سالمتي
کُُم ادعونی أَستـَِجب لـَکُم  «آيه  -13  :كه دهدمي نشان خوبي به »َو قاَل َربـُّ

    شود.مي خداوند ويژه توجه جلب باعث كردن الف) دعا
  نيازمنديم. او ياري و خدا به حال همه در و هميشه ب) ما
  آوريم.مي دست به را خدا بيشتر هاينعمت دريافت شايستگي دنيا ج) در

  .نخواهد داشت زندگي در غمي و اضطراب د) دعا كننده هيچ
   . . . . . . . جزهب ي موارد زير از آثار كسب وكار حرام است.همه با توجه به سخنان معصومين (ع) -14

    بي بركت شدن مال ب)  نادرست جاي الف) استفاده در
  د) بي نيازي از مردم    عدم استجابت دعا ج)

    ؟كندنميتكميل  را كدام گزينه جمله ي زير -15
  » . . . دهند كه .انجام مي وقتي اين عمل زشت را دهند معموالًكساني كه فحش مي«

    .قصد شوخي دارند ب)    .عصباني هستند الف)
    د)  توجه به عدم رستگاري خود دارند.       .تربيت نادرست دارند ج)

  ؟باشدنميكدام جمله در مورد دعا ، صحيح  -16
  .كنند دعا خواهدمي بندگانش از الف) خداوند

  .كندمي پروردگارمحروم خاص ازلطف را نكند، خود دعا كه ب) كسي
  آمد حالل نيست.) براي اجابت دعا نيازي به درج

  .شود يشترشود پاداش درخواست كننده بيباعث م در اجابت دعا، يرتاخ يگاهد) 
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  .است . . . . . . . . به حجاب يتوجه ير بثا ينمهم تر -17
      خدا از انسان شدن الف) دور

  دور شدن از اذيت و آزار افراد هوس ران ب)
      كم ارزش شدن زن در جامعه ج)

  د) مشكالت اجتماعي فراوان
 به كداميك از وظايف مسلمانان » . . َفال تَخَضعَن ِبالَقوِل َفَیطَمع الَّـذی فی قـَلِبه َمرٌض . «ني آعبارت قر -18

  در مقابل نامحرمان اشاره دارد؟ 
    ب) پوشش مناسب    الف) حفظ گفتار

  د) رفتار مناسب    ج) حفظ نگاه

  عربي

ُساَعَدِة أُْرسَتَِک ِفی هِذِه الّضیاَفِة.« با توجه به عبارت  -19 ِ  ادرستنمعناي كدام واژه  »یَأ اْألَْقِرباُء َو َعلَْیَک 
   است؟

یاَفةد)  مي آيند :یَأتیج)  تو بايد :َعلَْیکَ  ب) خويشان :األَْقِرباءُ ) الف   مهمان :الضِّ
  ي كدام عبارت درست است؟ترجمه - 20

  قطعا ما قرآن را عربي قرار داديم. إِنّا َجَعلْناُه ُقرآناً َعَربّیـاً:الف) 
:ب)  َ َعِن الَحلِّ ْ   همسايه ها مي آيند و دنبال راه حل مي گردند. تَأ الْجاراُت َو یَْبَح
  خواهرانم انگشتر نقره اي داشتند. : ِألََخواتِی خاتٌَم ِفّضیٌّ ج) 
  .ودم شروع خواهم كرد به جمع محصولخ : َسأَبَْدأُ ِبَجْمعِ الَْقْمحِ َوْحدید) 

  است؟ درست واژه كدام توضيح -21
       اَلْـَخریُف: َفْصُل األَزْهارِ  )الف
    اَلَْمساُء : َوْقُت نِهایَِة اللَّیِل َو ِبدایَِة النَّهارِ ) ب
      اَلَْحَسُد: یَأکُُل الَْحَسناِت  )ج
باحِ  )د   اَلَْغداُء : نَأکُلُُه ِفی الصَّ

            ؟است نامناسبزير كدام گزينه براي جاي خالي عبارت  -22
  »تَْعرُِف. . . . . . أَْم . أَاَنَْت تَْعرُِف أفَضَل َمطَْعمٍ  «

    والَِدتُکَ ب)     اَخوکَ  الف)
تُکَ ) د    اُْخُتکَ  ج)   َجدَّ

  در كنار هم قرار گرفته اند؟ متضاددر كدام گزينه واژه هاي  -23
    آِخر،أوَّل -کَثیر،َقلیل ب)     شاَهَد، َرأی - حار، بارِدالف) 

  ِرشاء،بَْیع -َوراء،َخلْف د)     ِمْهَنة،ُشْغل -أتی،جاَء ج) 
  ؟ندارند مفهومي ارتباط يكديگر با هاواژه تمامي گزينه در كدام -24

    أُْسبوع،َشْهر،َسَنة) ب    ُمحاَفظَة، َمدیَنة، َقْریَة) الف
  تُّفاح، رُّمان، َشّالل) د    َفرَس، بََقرَة، َغزالَة) ج



 4  هشتمي آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان، پايهپانزدهمين دوره مسابقات علمى دانش

       است؟ مناسبزير  عبارت خالي جاي براي گزينه كدام -25
زَّ الَْیوَم وَ  . . . . . الرِّجاُل .«    »َحَصدوا الَْقْمَح أْمِس. . . . . . . . الرُّ

    اْألَوالدُ  یَْزَرعوَن، )ب    أَیُّها اْألَوالدُ  َزَرعوا، )الف
  أیُّها اْألَوالدُ  یَْزَرعوَن، )د    اْألَوالدُ  َزَرعوا، )ج

  است؟ نظر مورد مفهوم كدام .»أْعلَُم الّناِس َمْن َجَمَع ِعلَْم الّناِس إِلَی ِعلِْمِه « حديث در -26
    امانتداري) ب    تجربه اهميت) الف
  علم با ثروت كردن جمع) د    دوست اهميت) ج

  است؟ درست فعل كدام ترجمه -27
    شدند مي شاد :تَْفرَحونَ  ← شادشديد :َفرِْحُتم) الف
  خواهيدكرد ياري :َسَتْنُرصینَ  ← كنيمي ياري:تَْنُرصینَ ) ب
    دهيدمي دستور :یَأُمْرنَ  ← دادند دستور :أَمْرنَ ) ج
  دارندبرنمي :یَْحِمالنِ ال  ← برنداشتند :ما َحَمال) د

  است؟ درست پاسخ و پرسش كدام -28
      إلْینا؟ َقْبَل َشْهٍر.تَرِْجُع َمتی ) الف
؟ اَْخُرُج َرسیعاً ) ب فِّ   کَْیَف یَْخُرُج ِمَن الصَّ
    َهْل لََک ُمْعَجُم الَعَربیَِّة؟ نََعْم، يل) ج
   ِبَم َذَهْبَت إلی ُهناَک؟ َمَع أبی) د

  فارسي ادبيات

  هاي ديگر متفاوت است؟هاي اماليي كدام گزينه با گزينهتعداد غلط -29
  الف) بخوان و به پوي و خود را بشناس و پروردگارت را سپاس بگذار.

  دانم تو از بحر خداي بياموز.ب) بهلول خاست برخيزد، جنيد گفت: من نمي
  هللا عليه است.ج) اليوم استعمال توتون و تنباكو درحكم مهاربه با امام زمان صلوات ا

  د) محمد تقي در زمان سدراعظمي منشع خدمات فراواني به مردم شد.
  ؟به ترتيب در كدام گزينه آمده است» عيان » « بصر» « فرط  «هاي معني واژه -30

      آشكار –بيننده  –الف) زياده روي 
  مشخص شدن –بينايي  –ب) شديد 

    آشكاري –بينش  –ج) گذشتن از حد 
  ظاهر –چشم  –د) شدت 

  . . . . . . . به جز گزينةها اطالعات درستي دارد همة گزينه -31
  .از سلمان هراتي است» از آسمان سبز«كتابي از قيصر امين پور و » به قول پرستو«الف) 

  كتابي از فرهاد حسن زاده است.» اميركبير« ازحبيب يوسف زاده و» سرگذشت شهيد باكري«ب) 
  باشد.نوشته محمود حكيمي مي» هايي از زندگي اميركبيرداستان«سمعاني و  يهنوشت» روح االرواح«ج) 
  نوشتة محمد حبله رودي است.» اسرارالتوحيد« كتابي از محمد منور و »جامع التمثيل«د) 
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  ؟نداردكدام عبارت به ويرايش نياز  -32
    كننده گان فيلم بسيار خوشحال بودند.الف) تهيه

  به تمام معارف هاي زمان خود مسلّط بود.ب) ابوعلي سينا 
    گردد.ج) امتحانات پايان سال به زودي برگزار مي

  د) رستم در هم آوردي بي نظير افراسياب را شكست داد.
  . . . . . . . به جز گزينة ي تشبيه و مراعات نظير وجود داردها آرايهدر همة گزينه -33

  غرقة بحر بال بود در آن بر تشنه  ترديدة الف) با لب خشك و دل سوخته و
  كندشود، ياد سمن نميهمدم گل نمي  كندب) سرو چمان من چرا ميل چمن نمي

  اين همه صورت برد برصفحة هستي به كار  ج) كيست آن صورتگر ماهر كه بي تقليد غير
  بـرد او را كه نبـود اهـل نمـاز  د) بـاد خشـم و بـاد شهـوت، بـاد آز

  . . . . . . . . . به جزگزينةديده مي شود » وابسته پيشين و پسين « ها در همة گزينه -34
  الف) امروز همان جوانان پاك آيين در جهان پرچم ايران را برافراشته اند.

  ب) به ان شاء اهللا چه حاجت كه كيسة زر در آستين است و خز در بازار.
  آموخت.ج) اين روحاني پرشور، زبان انگليسي را در مدتي كوتاه 

  همه از آينده، زندگي آرماني و سرشار از عاطفه است. د) تصور
 است؟ درست شده مشخصكلمات  دستوري نقش گزينه دركدام -35

 ) مسند – نهاد.( بود كرده پيدا را خود سرسبزي و طراوت دوباره باغ) الف
 ) مبهم صفت – مفعول. ( است فرع همه گفتي تو كه ها اين  بدان) ب
 ) مسند – مفعول.( گرداند خواهي درخشان را ميهنآيندة  كه تويي) ج
  ) مفعول – نهاد.( دادند خبر امير به كوبي آبله آغاز از پس روز چند) د

  است؟استفاده شده» بياني + مضاف اليه صفت مبهم + هسته + صفت « در كدام گزينه از الگوي  -36
  مهربان ايرانب) عجب از مردمان     الف) همة آن طراحان خلّاق
  د) هردانش آموز فهيم توانمند    ج) تمام آسمان زيباي شهر

 يگزينه»همچو ماهي كه فتد ز آب برون آل نبي/ مي تپيدي دلشـان سوخته در بر تشنه   «با توجه به بيت  -37
  صحيح كدام است؟ 

    ماهي مشبه به و فتد ز آب برون وجه شبه است. الف)
  ت.جمله تشكيل شده اس 4ب) بيت از 

    ج) هر سه زمان فعل در بيت بكار رفته است.
  د) شعر در قالب مثنوي سروده شده است.

  . . . . . . . به جز گزينةهمة گزينه ها صحيح است -38
  الف) مثنوي معنوي و كليله و دمنه از بهترين نمونه هاي ادبيات تعليمي هستند.

  است. ب) خواندن متن داستاني با آهنگ نرم و كشش آوايي همراه
  هاي فارسي هستند.ترين مثنويج) شاهنامه، گلستان سعدي و ليلي و مجنون از مهم

  د) براي خواندن شعر ميهني بايد با حفظ استواري كالم، آهنگ حماسي را به كار گرفت.
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» براي خودش نگه مي داردهاي سياهش را پراكند و لكهاش را در سراسر آسمان ميماه روشني «از شـعر   -39
  ؟دريافت نمي شودام گزينه كد

    ب) بخشش و بزرگواري  هاي ايثارگرالف) ويژگي انسان
  د) سياهي و پراكندگي    ج) تحمل رنج

  مفهوم كنايي كدام عبارت صحيح آمده است؟ -40
    آورد. ( ايستادن )الف) خاك شور، جوانة تو را هم از پاي در مي

  ب) بزرگان نهاده بزرگي ز سر ( بزرگي كردن )
    اي ( هدر دادن)در خاركشي باخته عمرج) 

  ( خجالت كشيدن).دركناري ايستاد د) محمد تقي لب گزيد و
  . . . . . . . . . به جزگزينةمفهوم بخش مشخص شده در همة عبارات صحيح است  -41

  نقاشي) –برد برصفحة هستي به كار(نقاش  صورتاين همه   ماهر كه بي تقليد غير صورتگرالف) كيست آن 
  ساكت)   –(پستخموشگشته  خرفگفت كاي پير  ب) آمد آن شكر گزاريش به گوش

  تنبلي)  –(فوراَكاهلياندر غزايش  كرد او  انداخت شمشير آن علي زمان درج) 
  پي در پي) –تشنه(قلم  مكرّربرورق كرد رقم بس كه   فدايي چو دلش دود بلند كلكد)گشت از 

  تضاد معنايي دارد؟» ستگير/ كريم خطابخش پوزش پذيرخداوند بخشندة د«كدام گزينه با بيت  -42
  نام او نور است و نشانش روشني  الف) عادت او نيست خشم و دشمني

  مهرباني هيچ معنايي نداشت  در دل او دوستي جايي نداشت ب)
  اين خداي مهربان و آشناست  ج) تازه فهميدم خدايم اين خداست
  در دل آيينه است مثل نوري  د) مهربان و ساده و بي كينه است

  اجتماعي مطالعات

  ؟نيستهاي زير درباره بودجه صحيح كدام يك از گزينه  -43
  ب) پيش بيني درآمدها    هاالف) پيش بيني هزينه
  د) سند تنظيم شده در مجلس شوراي اسالمي      ج) سند يك ساله مالي

  ؟باشد نميصحيح  جمعي ارتباط هايرسانه در مورد تأثير گزينه كدام -44
  دهند.اخالقي را ترويج مي هايباري و بندبي هابرخي رسانه )الف
  شوند.چهره و گفتگو ميان اعضاي خانواده مي به چهره تماس شدن باعث كم) ب
  تأثير چنداني بر سبك زندگي و هويت افراد ندارند.) ج
    دهند.در جامعه رواج مي راگرايي هاي بازرگاني مصرفآگهي) د

  ؟فاق نيفتاده استاتّ jهاي زير در زمان زنده بودن پيامبرگزينهكدام يك از  -45
      الف) تحريم اقتصادي مسلمانان

  ب) جنگ و درگيري بين مسلمانان
    ج) دعوت سران كشورها به دين اسالم

  د) اعالم رسمي تشكيل حكومت اسالمي  
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  قدرت رسيدند؟ي عباسي به ها بدون اجازه و فرمان خليفهبنيانگذاران كدام سلسله –46
    ب) صفاريان و آل بويه    الف) سامانيان و طاهريان

  د) سامانيان و آل بويه     ج) علويان و طاهريان
 تنادرسهاي ترك تبار در ايران (غزنويان، سلجوقيان و خوارزمشاهيان)، كدام گزينه در ارتباط با سـلسـله   -47
  باشد؟مي

  كردند.ري در ايران حكومت مياز اوايل قرن چهارم تا اواخر قرن هفتم هج) الف
  ي حكومت سلجوقيان از ماوراءالنهر تا درياي مديترانه گسترش يافته بود.محدوه) ب
  سلجوقيان استوار نبود. كومت خوارزمشاهيان، به اندازه غزنويان وهاي حپايه) ج
  نه نبود.  رابطه حكومت خوارزمشاهيان با خليفه عباسي، به اندازه غزنويان و سلجوقيان دوستا) د

  ؟دارد اهميت هنري ارزش و آرايي كتاب نظر از تيموريان يدوره در زير آثار از يك كدام -48
    جويني جهانگشاي تاريخ) ب    التواريخ جامع) الف
  كاخ خورنق   نقاشي) د    بايسنقري شاهنامه) ج

  ؟نادرست استكدام گزينه  -49
  اروپا و آفريقا است.ي آسيا، الف) جنوب غرب آسيا كانون اتصال سه قاره

  ب) برخي از كشورهاي جنوب غرب آسيا عضو پيمان اقتصادي (اكو) هستند.
  ج) جنوب غرب آسيا كانون جهان اسالم است.

  د) دو سوم ذخاير گاز و يك سوم ذخاير نفت جهان در جنوب غرب آسيا قرار دارد. 
  مي باشد؟كدام نقشه مربوط به قاره اروپا  -50

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    )4(د)   )3(ج)   )2( )ب  )1( الف) 
  ؟باشدمينتركيب كدام گزينه صحيح  -51

  شرق آمريكاي شمالي – ي آپاالشتوده) ب  هاي آمازونجنگل - مدار استوا) الف
  هاسرزمين آتشفشان - آمريكاي مركزي) د  آمريكاي شمالي - بيابان آتاكاما )ج

)1(

)3()4(

)2(
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  تصاوير، نام كشور مربوط به هر تصوير را انتخاب وگزينه صحيح را عالمت بزنيد.با توجه به ترتيب  -52
  
  

  
  
  
  

  آلمان – آمريكا – تركيه – برزيل) ب  ايتاليا – برزيل  – هند  – آمريكا)الف
  آلمان – برزيل – تركيه – آمريكا) د  ايتاليا – آمريكا – هند – برزيل )ج

 رياضي

    حاصل عبارت مقابل كدام گزينه است؟           -53  
1 3 12 2 1
5 4 11

 

22 الف)
5

23 ب)    
5

    

24ج)
5

26د)      
5

  

54- a  وb  وc  دانيم اعداد اول متفاوتي هســتند و ميa+b  اســت در اين صــورت كدام گزينه همواره   هم اول
  درست است؟

    تواند اول باشد.مي a+b+cالف) حاصل 
  اول نيست. a+b+cب) حاصل 

    ممكن است اول باشد. bcج) 
  پذير است.بخش 4بر  abcد) حاصل 

  قطع كند.  Nو  Mايم تا محور را در نقاط اي زدهدايرهنيم ABو شعاع  Aبه مركز  زيردر شكل  -55
  كدام است؟ MNخط اندازه پاره
2الف)  10    

4ب)  10  
4ج) 10     
  8د) 

  محل محاسبات رياضي
  
  
  
  

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

B
A

NM 7  6   5  4    3   2   1 
1 
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هاي يك، يكي از راسايم كه انتهاي هر در يك شـش ضلعي منتظم از مركز تقارن شكل بردارهايي كشيده  -56
  ايم)، يكي از بردارها را كشيدهزيري اين بردارها كدام است؟(در شكل ضلعي است. برآيند همه 6

    a2الف) 
    aب) 
    بردار صفر ج)
  a6د) 

ساده شده عبارت  -57 xy x y    ؟كدام است 22
yالف)  x2 xب)     2 y 2 2    

x ج) xy y  2 yد)      24 xy x 2 24  
 nاست. در اين صورت  1به  9ي يك زاويه داخلي به زاويه خارجي ضـلعي منتظم نسـبت اندازه   nدر يك  -58

 كدام گزينه است؟
    20ب)     18الف) 

  30د)     16 ج)
  تر است؟كدام يك از اعداد زير از بقيه بزرگ-59

a b c d   2 5 3 2 21 3 3 
    bب)     aالف) 

  dد)     c ج)
  ؟نيستكدام تساوي درست  -60

الف)    
6 42 24 ب)     8  24 122 4    

 ج)     
3 1242 د)     2     

5 1533 3  
 25/12آزمون رياضي از كالس خود گرفت. كمترين نمره در كالس  ،هشتمكالسآقاي نادري دبير رياضي -61

 باشد؟ تواندنميآموزان كالس در اين آزمون كدام عدد بود. ميانگين نمرات دانش 75/18و بيشترين نمره 
    25/17ب)     5/16الف) 

  15د)     12ج) 
  محل محاسبات رياضي

  
  
  
  
  
  
  

a 
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xجواب معادله  -62 
 

1 2 1 3
2 4 2

 در كدام گزينه آمده است؟ 

الف) 
3
2

ب)     
5
2

    

 ج)
2
3

د)     
2
5

  

 ؟نيستكدام تساوي درست  -63
abالف)  ba       (ب b a a b       

bج) c ab ca     
 2 2

د)     a b a b  
22 2 4 4  

كيلومتر به سمت  5كند. ابتدا سه كيلومتر به سمت شمال و سپس شروع به حركت مي Aشـخصـي از نقطه   -64
چند كيلومتر  Bتا  Aرسد. فاصله مي Bكند تا به نقطه شـرق و در انتها يك كيلومتر به سـمت شـمال حركت مي   

  است؟
  27د)   8 ج)  4ب)   41الف) 

ايم. محيط شكل هفتم چند ها را كشيدهشــود. ســه تا از شكلنهشـت سـاخته مي  هاي همالگوي زير با مثلث-65
  شود؟مي
  
  

    48ب)     41الف) 
  51د)     49 ج)

cمختصات بردار  زيردر شكل  -66 a b 3 2
   بر حسب بردارهايi


jو  


  كدام گزينه است؟ 

i5الف) 


    
j5ب) 


    
j ج) j5

 
    

iد)  j5
 

  
  محل محاسبات رياضي

    

4 2 

5 
1شكل  2شكل  3شكل 
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 تجربي علوم

  تر است؟در دماي يكسان ، چهار محلول با آب ساخته ايم، كدام محلول غليظ -67
    آب .سي سي  500گرم نمك طعام در  28الف) 

  .سي سي آب 150گرم نمك طعام در  11ب) 
    سي سي آب. 350گرم نمك طعام در  24ج) 
  .سي آبسي  250گرم نمك طعام در  12د) 

  ؟نيست در آزمايش كوه آتشفشان (تجزيه آمونيوم دي كرومات)  كدام مشاهده زير درست -68
  شود.ي كبريت مي سوزد و به عناصر ساده تر تبديل ميالف) بر اثر شعله

  شود.اي روي آن واكنش متوقف نميگذاشتن سرپوش شيشه ب) با
  شود.از آن ماده گاز و جامد ديده ميهاي حاصل در فرآورده ج)

  د) اين واكنش با نور و گرما همراه است.
ــري  -69 ــت. يون 3هاي آن و تفاوت نوترون ها و پروتون 45عدد جرمي عنص ــر چند الكترون  𝑿𝟑اس آن عنص
  ؟دارد

     21ب)      18الف) 
    27د)       44ج) 

اندازه زاويه  ،اگر زاويه بين پرتو تابش و پرتو بازتابش، ســه برابر زاويه بين پرتو تابش با ســطح آينه باشــد -70
  تواند باشد؟كدام گزينه ميبين پرتو تابش و بازتابش 

     120ب)     72الف) 
  54د)     108ج) 

  كند؟سرعت هوازدگي آهن را بيشتر مياكسيژن در چه شرايط آب و هوايي،  -71
    ب) سرد و مرطوب    خشك الف) سرد و
  د) گرم و مرطوب    خشك ج) گرم و

  آورد؟وجود مقادير كمي از كدام يونها در زمرد آن را به رنگ سبز در مي -72
    ب) كروم و آهن    الف) كروم  و واناديوم

  مس آهن و د)    كربن و آهن ج)
) به ترتيب چه چيزي بايد نوشته 3) و (2) و (1تعيين كنيد به جاي ( .ه مي شودچرخه سنگي ديد ،در شكل -73

  شود؟
  
  

  ماگما –تبلور  –الف) انجماد 
  ماگما –انجماد –ب) تبلور 
  انجماد –تبلور  –ج) ماگما 
  انجماد   –ماگما  -د) تبلور
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  شوند.محسوب مي . . . . . . . هاي غار كتله خور در استان زنجان، سنگ رسوبي با منشاء .قنديل -74
    ب) شيميايي    الف) تبخيري

  د) جانوري    ج) آواري
  كاني گرافيت به كدام روش زير حاصل شده است؟ -75

    الف) تبلور مواد مذاب در هنگام سرد شدن.
  ب) سرد شدن سريع خاكستر آتشفشان.

    ج) گرما، فشار و واكنش با محلول داغ.
 شده.ر و تبلور محلول هاي فرا سير د) تبخي

ــاخته با كمك چهار آهنرباي حلقه -76 ــي س رباها گيري آهنايم. كدام گزينه چگونگي قراراي يك فنر مغناطيس
  ؟دهدنسبت به هم را درست نشان مي

    1الف) 
  2ب) 
    3ج) 
  4د) 

در مورد باتري ليمويي كه شــما به كمك ليموترش و ورق نازك مســي و ميخ آهني، ســاختيد، كدام گزينه  -77
  است؟درست 

    الف) جهت الكترونها از ورقه مسي به سمت المپ است.
  .دهدمي تشكيل را –ب) ورقه مسي پايانه + و ميخ آهني پايانه 

    كند.ج) آب ليمو ترش نقش يك نارسانا را بازي مي
 د) جهت قراردادي جريان از ميخ به سمت المپ است.

  شود.دانه تشكيل مي . . . . . . ميوه و از رشد . . . . . . . در هلو، از رشد . -78
    تخمدان –ب) تخمك     تخمك –الف) تخمدان 

 گامت ماده –د) تخمك     مادگي –ج) تخمدان 

  ؟هاي ديگري هم داردشح هورمون، نقشكدام دو غده زير عالوه بر تر -79
    پاراتيروئيد –الف) فوق كليوي 

    تخمدان  –ب) پانكراس 
    فوق كليوي –ج) تيروئيد 
 پاراتيروئيد –د) پانكراس 

  ترين تفاوت ظاهري بين ماهيچه اسكلتي با ماهيچه قلبي در انسان كدام گزينه است؟مهم -80
    الف) داشتن يا نداشتن هسته.

    ب) داشتن يا نداشتن رنگ قرمز
      ج) مخطط بودن يا نبودن
  د) منشعب بودن يا نبودن
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  انگليسي زبان

   ؟باشدينم حيصحگزينه  داده شده كدامهاي مكالمهو  ريتوجه به تصاو با -81
 
  

 
 
 

a) A: Is there an airport in your city? B: Yes , a new one. 
b) A: Oh, is he OK?  B: No, he has measles. 
c) A: What’s the location of that city? B: It’s in the north-west of Iran. 
d) A: What’s the people’s job in this village?  B: They raise cattle. 
 

 .پرسد، بهترين گزينه را انتخاب كنيدآموزان خود ميدانش سواالتي كه معلم از با توجه به تصاوير و -82
Teacher: Talk about your hobbies and free time activities? 
Student: OK, I . . . . . . as a hobby but my friend, Erfan likes going . . . . . 
in his free time. 
Teacher : Interesting. 

a) study my lessons –fishing   
b) listen to the radio-skiing 
c) read books –skiing   
d) listen to the poems-fishing  
 

 كند؟كامل ميكدام گزينه مكالمه بين اين دو نفر را -83
A: Where are you from ,Leila?  
B: I’m from a city in the north of Iran. 
A: . . . . . . . . . . . . . . . ?  
B: It’s famous for its tall mountains. 

a) Are there any tall mountains?  
b) Where is it? 
c) Is it famous for its tall mountains?  
d) What is it famous for?  
 

  با توجه به مكالمه داده شده بهترين گزينه را انتخاب كنيد؟ -84
A: . . . . . . . . . . . . ?   
B: sports news and magazines. 

a) What do you do in your free time?  
b) What sort of movies do you watch? 
c) What sort of books do you read?  
d) Do you read sports news and magazines? 

Erfan
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  بين كيميا و مينا، بهترين پاسخ را انتخاب كنيد. با توجه به مكالمه -85
Mina: Where is Isfahan ?   
Kimia: It’s in the center of Iran. 
Mina : . . . . . . . . . . ?   
Kimia: No, it’s hot from Tir to Shahrivar. 

a) What’s Isfahan like?   
b) Is it cold in Isfahan? 
c) What’s the weather like in Isfahan?  
d) Is it hot in summer? 
 

 ؟ باشدنميهاي داده شده، كدام گزينه صحيح و عبارت زيربا توجه به تصاوير  -86
  
  
  
  
  
 

 
a) My name is Iman, I’m Iranian, I can recite the Holy Quran well. 
b) I’m Lina, I’m Turkish .I’m good at acting in movies. 
c) My name is Daniel .I’m French .I like playing computer games. 
d) I’m Mark .I’m Brazilian.  I enjoy walking in the park. 
 

 ؟باشدنميش و پاسخ صحيح هاي داده شده كدام پرسبا توجه به مكالمه -87
a) A: Who is good at making a cake?  B: Me. 
b) A: Do you have any hobbies?  B: On the weekends. 
c) A: How do you say ‘’ د ا رو خانه’’ in English? B: It’s ‘’drugstore’’. 
d) A: What’s the matter?  B: I have a cough. 

  ؟ نمي باشد thank you در كدام گزينه شبيه تلفظ /th/تلفظ  - 88
a) three   
b) thermometer  
c) there   
d) south   
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  پاسخ دهيد:  89 و 90متن زير را با دقت خوانده و به سواالت * 
Sam is a Korean engineer. He lives in Maku and works in an 
office there. He can speak English and a little Persian .He 
is good at working with the computer and he can type in 
English. Today he has sore eyes. He should go to the 
hospital and visit his doctor at 6:30 p.m. Then he is coming 
back home at 8:00 p.m. 

 
 
 
89- What’s Sam’s nationality?     

a) Korean b) Iranian c) English d) Persian 
 
  

 ؟باشدنميبا توجه به متن داده شده، كدام گزينه در مورد سام صحيح  -90
a) Sam is an engineer and can work with the computer.  
b) He can speak Korean, English and a little Persian. 
c) He isn’t good at writing and typing in English.  
b) He is visiting his doctor at 6:30 in the evening. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  عزيز! آموز دانش *

  نيد!ك يادداشت روروبهجدول در و ببينيد پاسخنامهروي از را خوديكارنامه رمز و داوطلبييشماره
 خود آزمون ينتيجه www.natije.ir اينترنتي يسامانه به مراجعه و كد، دو اين داشتن با توانيدمي شما
همچنين دريافت دفترچه سواالت و كليد آزمون از امشب بر روي همين سامانه بوده  كنيد! مشـاهده  را

 باشد.پذير ميامكان apt1@isfedu.irو اعالم نظر پيرامون سواالت و كليد از طريق ايميل 

 شماره
 داوطلبي
  رمز

 كارنامه



 هشتمي آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان، پايهپانزدهمين دوره مسابقات علمى دانش  

               

 

 
 
 

 
 
  

              

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
              

                
                  

             

 
 

  
 




