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 قرآن

..............اِنَّ هللاَ « ؟استمناسب مقابل تكميل عبارت براي  گزينهباتوجه به مفهوم آيه،كدام  -1   »  ال یُِحبُّ
  الـُمفِسدینَ د)   الخاِشعینَ ج)   الـُمرَسلینَ ب)   الّصالحینَ  )الف

 كدام گزينه با توجه به معني آن صحيح است؟ -2
  پيامبر اَرَسَل:د)    آرامش نَوم:ج)   بخشيدي :اَنَعمَت ب)   نيكي كن اَحَسَن: )الف

، اَلَّتی، َمصیر« ترجمه واژه هاي  -3   به ترتيب كدام گزينه مي باشد؟» کَ
  گشتنچقدر، اينكه، بازد)   راهچه بسيار، كه، ج)   كه، بازگشتطوركه، كسيهمانب)   ركه، مسيشما، چيزي )الف

 ترجمه شده است؟ نادرستلمه در ترجمه عبارت قرآني زير ، كدام ك -4
  »بر بنده اش را قرآنمي كند : كسي كه نازل  اَلَّذی نَزََّل الُفرقاَن علی َعبِدهِ «

  َعبدد)    ُفرقانال ج)    نَزََّل  ب)   اَلَّذی )الف
 ترجمه كدام گزينه صحيح مي باشد؟ -5

ِت الَربِّ ب)    : خداياني همراه با اهللاَِءلٌه َمَع هللاِ  )الف   كند.صحرا هدايت مي: شمارا در گمراهيیَهدیُکم فی ظُلُ
ُُهم ُمؤِمنیَن:ج)  َ   : هنگامي كه برادرشان هود گفت. اِذ قاَل لَُهم اَخوُهم ُهودد)   وبيشتر آنها مؤمن نيستند. َوما کاَن اَک

  ؟شودنميمعنا در كدام گزينه  »ِمن«كلمه  -6
ءِ ب)   طَّیرِ اَربََعًة ِمَن ال )الف   ِمن نَبَاِ موسی َوِفرَعوند)    ِمن کُلِّ َزوٍج کَریمج)    َواَنزَلنا ِمَن السَّ

 كدام عبارت قرآني ، صحيح معنا شده است؟ -7
  .دنتا انديشه كن:  لِتَعِقلواد)   .كنيدپيشه خدا راي: وتقوااتَّقوهُ  وَ  ج)  .: پس عبادت كنيدفَاعبُدونِ  ب)   .: كه تالوت كنماَن اَتلُوَ  )الف

  در كدام يك از عبارت هاي قرآني زير ، خدا خبراز حكومت مستضعفان در زمين مي دهد؟ -8
ً ب)    اِن اَجِرَی اِّال َعلی رَبِّ العالَمینَ  )الف     لِیَکوَن للعالَمیَن نَذیرا
ًة َو نَجَعلَُهُم الوارثینَ ج)     اِنّی لَُکم رَسوٌل اَمینٌ د)   َونَجَعلَُهم اَئِـمَّ

  پيام آسماني

  ؟ نمي باشد كدام گزينه ، از اهداف آفرينش جهان شگفت انگيز، عليه السالمحضرت علي  بر اساس سخن امير مومنان -9
  باره آنچه خدا براي ما آفريدهتفكر درب)   استفاده از نعمت هاي خدادادي )الف
  الگو گرفتن از آفرينش شگفت خداوندد)   رسيدن به بهشت و رهايي از دوزخ ج) 

  ؟شدباكدام عبارت قرآني بيانگر شرط بخشش خداوند مي -10
نوَب َجمیعاً...یَغِفُر  هللاَ ... اِنَّ  )الف   لَُکم...ُهللا َن اَن یَغِفَر ... اَ التُِحبُّو  ب)  الذُّ
  ِهللا... ةِ رَحمَ ِمن قَنطوا تَ  ال د)    لیَصَفحوا ... وَ  .َو لیَعفوا.. ج)

  ؟ناديده بگيريمبايد خطاي ديگران را  در چه صورت، -11
  از روي جهالت ظلمي به ما كرده است. ب)  شود. وابخشش ما موجب جسارت بيشتر  )الف
  اشتباه وخطاي خود را نمي پذيرد.د)   .تصميم بر ترك اشتباه خود نداردج) 

 چه چيزي شيريني نعمت هاي بهشتي، را بيشتر مي كند؟ -12
  خوش آمد گويي فرشتگاند)   گفت وگو با بهشتيانج)   بهشتهاينعمتبودنپايانبيب)  و امامانرانبا پيامبهمنشيني )الف

 ي چيست؟هتيجن هاي اهل جهنم،عذاب -13
  فرصت هاي هدررفته د)  اعمال خودشانج)   دوستانشانب)    شيطان )الف

 است . . . . . . . ، نعمت .»لُنَّ یَوَمئٍذ َعِن النَّعیمِ ثُمَّ لَُتساَ «در آيه » نعیم« صادق(ع)، منظور ازبر اساس حديث امام -14
   دين اسالم وقرآند)   غذاهاي حالل وپاكج)   قرآن و پيامبر(ص)ب)   محمد و آل محمد (ع)  )الف

  بود كه پيامبر.............  اين )(صاز پيامبر هاي حضرت علي(ع)علت فراموش نكردن آموخته -15
  همه آيات را براي امام قرائت مي كرد.ب)   ي از علم را به روي ايشان مي گشود.در هر روز، )الف
   آيات را به امام مي آموخت. تفسير و تأويل د)  كرد.درخواست فهم مي دعا وبراي امام از خداوند ج) 
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  راهيابي به بهشت زيباي خداوند چيست؟ بر اساس حديث ثقلين، تنها راه رسيدن به سعادت و -16
  پيامبربيتو اهلقرآنبردن بهپناهد)   تفكر در آيات الهيج)   پيامبرو اماماناحاديثبهمراجعهب)   انجام واجبات الهي )الف

  باشد؟پس از واقعه غدير خم، مي از دين اسالم، اميدي كامل مشركان و منافقانكدام عبارت قرآني بيانگر نا -17
ا کِّر...فَذَ ب)   َمزیٌد . یناَو لَدَ  ئوَن فیهایَشا ما لَُهم )الف َّ    اَنَت ُمَذکِّرٌ  اِ
   الرَّحیمُ  ُه ُهَو الَغفورُ ...اِنَّ د)   کََفُروا ِمن دیِنُکم ... ذینَ الیَوَم یَِئَس الَّ ج) 

 است؟ كدام مورد جزء شرايط نماز صحيح، -18
  اذان واقامه قبل از نمازد)   برپايي نماز جماعت) ج  وقتنماز در اولجا آوردنبهب)   نمازگزارو مكانبدنبودنپاك )الف

  عربي

  ي مشخّص شده در كدام گزينه آمده است؟هاترجمه ي درست واژه -19
ٍت کَثیرٍَة ـ َدرُس الَْیوِم َحوَل  رِفُ اَع«  فِّ  ِمهَنةِ َمعَنی کَلِ   » الّساِبعالْـُمسَتقَبِل ـ ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ

  شناسم ـ شغل ـ هفتميد)   شناسم ـ شغل ـ هفتمميج)   هاي ـ هفتمدانم ـ شغلميب)    هفتم شناختم ـ شغل ـ )الف
   است؟ درست عبارت كدام ترجمه -20

   .پس انگار او نادان است هركس علمي را پنهان كند،فََکأَنَُّه جاِهٌل: منْ كَتَم علْماً ،  )الف
  .كنيتو بيمار را با دقت معاينه ميأَنِت تَْفَحصیَن الْـَمرضٰی ِبِدقٍَّة: ب) 
  روي؟اي سعيد آيا از كوه باال نميیا َسعیُد أَ ماَصِعدَت الَْجبََل؟ : ج) 
  .فهمي؟ تو بايد برگرديآيا نميأَ تَفَهم؟ َعلَیَک ِبالرُّجوِع :  د)

بیعِ «كند؟ميرا كاملمقابل خالي عبارتگزينه جاهايكدام -21 یِف . . . . َو فـي . . . . . اَلَْجوُّ فـي َفْصِل الرَّ   ». . . بارٌِد َو فـي الصَّ
تاُء ـ حارٌّ  )الف تاُء ـ بارِدٌ د)   بارٌِد ـ الَْخریِف ـ حارٌّ ج)   بارِدٌ -الَْخریِف -ال بارِدٌ الحارٌّ وَ ب)  ُمعتَدٌل ـ الشِّ   ُمعتَدٌل ـ الشِّ

  است؟»  ُعْدوان ، َعداَوة«  هاي واژه ارتباط همانند ها واژه ميان ارتباط گزينه كدام در -22
  َخلَْف ، َوراءَ د)   ُحْسن ، ُسوءج)    نِهایَة ، ِبدایَة ب)   رَِخیَصة ، غالِیَة )الف

  است؟ درست واقعيت اساس بر جمله كدام مفهوم -23
حاِب ب)   الَْفّالُح یَْصَنُع اْألَبواَب َو النَّواِفذ. )الف   أَصَفُر. لَوُن الرُّماِن أَحَمُر َو لَوُن السَّ
ِم الِبالدِ ج)    الِْبالُد ِبحاَجٍة إِلٰی بَعِض الْـِمَهِن.د)   .الزِّراَعُة َعَمٌل ُمِهٌم لِتََقدُّ

 را انتخاب كنيد. درست گزينه -24
  ما ِهَی اللَُّغُة الرَّسِمیَُّة فـي إیران؟ب)   َمن ِهَی اُستاُذ اللَُّغِة الَْعَربیَِّة؟ )الف
یّارَِة؟ الَْحقائِب.د)     ،جالِساِن؟َهْل اولِئَک الرِّجاُل ج)    ماذا فـي ذلَِک السَّ

  »اَْالِثنیِن بَعَد یَوِم ............... َو ................. َقْبَل یَوِم اْألََحِد.«  را كامل مي كند؟مقابل جاي خالي عبارت  گزينه كدام -25
بتج)    بتاَلثُّالثاء ـ اَلسَّ ب)    اَلثُّالثاء ـ الُجُمَعةُ  )الف   اَلثُّالثاء ـ االِثنینُ د)    اَألََحد ـ اَلسَّ

  دارد؟ مفهومي ارتباط عبارت كدام با» جواب ابلهان خاموشي است «  عبارت -26
کوُت.رُبَّ کَب)    ُحساِم.رُبَّ کّالٍم کَالْ  )الف   أََدُب الْـَمرِء خیٌر ِمن َذَهِبِه. د)  .کَثیُر الَعَملِ الَْکالمِ املُؤِمُن قَلِیُل ج)  الٍم َجـوابُـُه السُّ

  فعل كدام جمله دوم شخص است؟ -27
َز ِبِدقٍّة.ب)   بَعَد أُسبوٍع.َستَحُصُد َمزَرَعتَکَ )الف   یَحُصُد الـَمزَرَعَة. َسوَف هذا الَفّالحُ د)  ماذا تَحُصُد الَفّالَحُة؟ ج)   الزّارَِعُة تَْحُصُد الرُّ

  كدام است؟ »أَ أَنَت ............... فـي الْـَمصَنعِ َغداً؟« لي در جمله فعل مناسب براي جاي خا -28
  َعِملَت د)    تَعَمُل ج)   تَعَملینَ  ب)  ْت َعِملَ  )الف

  فارسي ادبيات

  گزينة... به جزمترادف واژه هاي مشخص شده در همة گزينه ها صحيح است  -29
  خود خصوصيتي دارد. (محتوا) درون مايةهر متن به تناسب  ب)  شدي تو را بياموزم.(اقراركننده)رفمعتخود نادانيكه بهاكنون )الف
  وحريم و آدابي دارد. (معيار) هنجار خانواده براي خود،د)   از كجا آمد پديد؟ (مثال ها) تماثيلچون نپرسي كاين ج) 
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  كدام گزينه از نظر اماليي صحيح است؟ -30

  يش و گمان دربارة خويش بپيراي و يزدان پاك را سپاس بگذار.دل از هر گونه آال )الف
  رهاورد تمدن ماشيني و علم زدة غرب است. شكستن شكوه و حرمت انساني و كم رنگ شدن اخالق ،ب) 
  ايران اين خواستگاه بخردان ، دشمنان به كين و دل چركين را در برابر شكوه خود به زانو در مي آورد.ج) 
  ب اصل اين است كه در دل تو بقض و كينه و حسد مسلمانان نباشد و در ذكر حق باشي.در آداب خواد) 

 كدام گزينه از نظر نگارشي صحيح است؟ -31
  در ميان زنان شاعره،پروين اعتصامي بي نظير است.ب)   احتماالً استاد را درهمايش مالقات كنيم. )الف
  مراسم آن مرحومه، فردا عصر برگزار خواهد شد.د)   او ناچاراً پيشنهاد شركت در مسابقه را پذيرفت.ج) 

  به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ »بلخكارنامة-تاريخ اردالن-جامع التواريخ-فرزند ايران«هاي نام نويسندگان كتاب -32
  سنايي-مستوره كردستاني-يحبله رود-مير جالل الدين كزّازيب)   اصفهانيهاتف-روديحبله-اهللافضلرشيدالدينخواجه-شلدرهاكبري )الف
  سنايي-مستوره كردستاني-اهللافضلرشيدالدينخواجه-كزّازيالدينميرجاللد)   صائب تبريزي-ابوالقاسم قشيري-حبله رودي-فيض كاشانيج) 

  ؟نيست كدام گزينه جزء ادبيات تعليمي يا اندرزي -33
  بوستاند)   مثنوي معنويج)   كليله و دمنهب)   شاهنامه )الف

  ش دستوري كلمات مشخص شده در كدام گزينه به درستي آمده است؟نق -34
  »را جست و جو كند.  خودآن ،روزي  تاريكيبر مي گزيند تا در پرتو  چراغيرا چونان  شب« 

  مضاف اليه -صفت-مضاف اليه-متممب)   مفعول-مضاف اليه-متمم-نهاد )الف
  مضاف اليه-صفت-متمم-مفعولد)   مضاف اليه -مضاف اليه-متمم-مفعولج) 

  گزينة.... به جزآرايه هاي همة گزينه ها به درستي مشخص شده  -35
  تشخيص)-لبخند تو خالصة خوبي هاست/ لختي بخند خندة گل زيباست(واج آرايي )الف
  كنايه)-با چشم ادب نگر پدر را / از گفتة او مپيچ سر را(تشبيه ب)
  ندر آرد ز تخت (كنايه، تشبيه)ا بخت / يكي را به خاك يكي را به سر بر نهد تاجج) 
  تشخيص) -برق از شوق كه مي خندد بدين سان قاه قاه؟ / ابر از هجر كه مي گريد بدين سان زار زار؟(تضادد) 

  هستة گروه اسمي در كدام گزينه درست مشخص شده است؟ -36
  ماشين يرگيچعصر د)   انگيزيشگفت اتفاقچه ج)   مفيد اين كتابب)   شهربيمارستانبزرگترين )الف

 ....به جزهاي هم خانواده صحيح هستند واژ ه  درتمام گزينه ها ، -37
  ادبا،آداب،مؤدبد)    اعتبار،عبرت،معتبر ج)  احرام،حرمت،محرمب)   طعم،طعام،طمع )الف

  ؟تناسب مفهومي بيشتري دارد» ست / هر چند تو را در آن ضررهاست زنهار مگو سخن به جز را« كدام گزينه با بيت  -38
  دهد از بند رهاييدروغتزانكهو در بند بماني/بهگوييسخنگر راستب)   راستي آور كه شوي رستگار / راستي از تو ظفر از كردگار )الف
  حرفي كه نهي به راستي نه / كز هر هنري است راستي بهد)   راستگم شد از رهنديدم كهخداست/ كسراستي موجب رضايج) 

  گزينة ....... به جزهاي مشخص شده در همة گزينه ها صحيح است مفهوم نمادين واژه  -39
  است(كوردلي) خفاشنور خورشيد در جهان فاش است / آفت از ضعف چشم  )الف
  اخم هايش را در هم كشيد و گفت: من سرسبزي را دوست ندارم. (بي تفاوتي و خود خواهي) مردابب) 
  كنند و او خجل از پاي زشت خويش(تكبر و غرور) را به نقش و نگاري كه هست خلق /تحسين طاووسج) 
  شكافته شده بود و از قلب او چشمة پاك و زاللي مي جوشيد. (ايثار و فداكاري) سنگد) 

  ؟نيست مفهوم كنايي كدام گزينه صحيح -40
  تواني از درك ذات الهي)فرومانده در كنه ماهيتش(ناب)   )رفتهاز دستهايفرصتبرانجاست.(تازهبگيرياز آبرا هر وقتماهي )الف
  و چراغ ايراني(عزيز و ارجمند بودن)كه در اين روزگار چشمتوييد)   جنيد دامنش بگرفت.(دنبال كردن)ج) 

  »است/وقت هنر است و سر فرازي است غافل منشين نه وقت بازي«  اشاره دارد؟مقابل كدام گزينه به مفهوم بيت  -41
  بر جا گذاشتن نام نيكد)   پشيماني از تلف كردن عمرج)   دوران جوانيشمردنغنيمت) ب  رفتهبر جواني از دستحسرت)الف

گريخته بود و هايشجلو نگاه كرد.تيرگي از برابر چشمتكاني خورد و بهجوانه« ؟نيست ، كدام گزينه صحيحروروبهبا توجه به متن  -42
  »روشني آفتاب بود و به زيبايي زندگي.آب به بود.يش بر زمين دشت جاريپاك و درخشاني، زير پاآب ديد.روشني مياو همه چيز را به

  در متن واژه اي هم خانواده با (مجري)وجود دارد.ب)   در متن آرايه هاي تضاد و تشخيص به كار رفته است. )الف
  متن از شش جمله تشكيل شده است.د)   زمان همة فعل ها ،گذشته است.ج) 
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  مطالعات اجتماعي

سرپرست شود. كدام هاي بيي مسـكوني خود را به سـازمان بهزيستي اهدا نمايد؛ تا وقف بچه  اسـفندي قصـد دارد كه خانه   خانم -43
 ؟باشدنميگزينه در ارتباط با اقدام خانم اسفندي صحيح 

   شود.ب) تا ابد به همان صورت مورد نظر واقف استفاده مي  سازمان بهزيستي حق تصرف در آن را ندارد. )الف
  شود.د) اقدام خانم اسفندي نوعي انفاق محسوب مي   را تغيير داد. توان تحت شرايطي آنج) مي

  باشد؟ي متوالي بالمانع ميانتخاب مجدد رئيس جمهور براي چند دوره -44
  د) چهار دوره   ج) سه دوره   ب) دو دوره   يك دوره )الف

  گيرد؟مهور با حضور چه كساني و در كجا صورت ميمراسم تحليف رئيس ج -45
  وزارت كشور -نمايندگان مجلس، رهبر و شوراي نگهبانب)   وزارت كشور -رهبر، شوراي نگهبان و رئيس قوه قضاييه )الف
  شوراي اسالميمجلس -مجلسخبرگان و نمايندگانمجلسهبر، اعضايد)ر  اسالميشورايمجلس -نگهبانو شورايمجلسقضاييه، نمايندگانقوهرئيسج) 

  ؟ودشنميشناسي براي جلوگيري از آسيب زدن، كه در هنگام خشم بايد به خاطر سپرد، محسوب كدام گزينه از قواعد آسيب -46
  نم.نبايد به خداوند آسيب برساد)   نبايد به وسايلم آسيب بزنم.ج)   برسانم.آسيبديگراننبايد بهب)   نبايد به خودم صدمه بزنم. )الف

برخورد كرده و بخشــي از آن هرا زناخواســته به ديوار خانه پدر اطمه فهمكالســي و همســايه هســتند. كاميون پدر هرا زو  اطمهف -47
  افترا زد.هرا زنيز به  اطمهفتوهين نموده و به او تهمت زد، اطمه فبه هرا زخراب شد. در آن هنگام 

 چند دعاوي كيفري و حقوقي مطرح شده است؟در متن باال، به ترتيب از راست به چپ، 
  2-1د)   1-2ج)   1-3ب)   3-1 )الف

  باشد؟ها در زمينه ارتباط ميكدام واژه متفاوت از ديگر واژه -48
  كتابد)   روزنامهج)   زبانب)   عالئم )الف

  ......... مشتريان اثر بگذارند.ها با تعريف غير واقعي از يك كاال سعي مي كنند بر روي ...................برخي از آگهي -49
  مصرف گراييد)   مدگراييج)   شخصيتب)   افكار )الف

 هاي كامپيوتري، بايد به كدام برچسب آن توجه نمايند؟نوجوانان هنگام خريد بازي -50
  رده سنيد)    قيمت ج)   محتواي بازي ب)  نوع خشونت )الف

 ديدهاي دشمنان رخ داد؟هاي زمان پيامبر(ص)، براي دفع تهكدام يك از جنگ -51
  احدد)    قبايل يهودج)   خندقب)    بدر )الف

  ؟نداشتاي اعراب در عصر جاهليت هاي زير چندان ارتباطي با تعصب قبيلهيك از گزينهكدام -52
  جنگ و خونريزيد)    جوييانتقام ج)   كينهب)    گريرواج غارت )الف

  رياضي

  شوند؟ يك عدد گويا تبديلتوانند بهگويا هستند يا ميد عدد وجود دارد كهدر مستطيل زير چن -53
    3ب)   2 )الف
  5د)   4ج) 

براي حاصل عبارت زير كدام گزينه است؟  بيشـترين مقدار ، در اين صـورت  دبگذاري) -(+) يا (هاي توانيد عالمتها ميدر دايره -45
               19 6 3 9    

  8د)   3ج)   -1ب)   -8 )الف

                           ؟صحيح نزديك تر است حاصل عبارت روبرو به كدام عدد -55  ?//     
8917 9 65 12 1 001

100
 

  -3د)   +3ج)   -2ب)   +2 )الف

x    برابر است با :   xبا توجه به تساوي روبرو مقدار  -65
 

90
126 147

  
  -65د)   65ج)   105ب)   -105 )الف

آموز دو دانشيرا تماشا كنند. اگر شمارهفيلميبزرگسالنقرار است در يك ،اندشـده گذاريشـماره  121از يك تا آموز كهدانش 121 -75
  در رديف محسن بنشيند؟ تواندنمياست. كدام شماره  77ي محسن در يك رديف بنشينند. شماره توانندنمينسبت به هم اول بود آنها 

  65د)   55 ج)  105ب)   119 )الف

, , , , ,/


  3
18 5 3 0 2 7

5
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 است ؟ نادرست كدام عبارت  -85

  است. 7از آنها باشد، حتماً يكي 99دو عدد اول اگر مجموع ب)  اند. هر دو عدد اول متفاوت نسبت به هم اول )الف
  ضرب دو عدد طبيعي ممكن است عددي اول شود. حاصلد)   اند. مركب 15هاي طبيعي عدد همه مضربج) 

 وجود دارد؟  -15و  15عدد  چند عدد مركب بين دو -59
  15د)   8ج)   14ب)   7 )الف

 هيم؟ دبزرگتر است. براي اينكه بفهميم اين عدد اول است يا نه، حداكثر چند تقسيم انجام مي 100تر و از كوچك 120از عددي -60
  2د)    3 ج)   4 ب)  5 )الف

                                                                     حاصل عبارت روبرو كدام گزينه است؟ -16 / / ?      
 

72 3 5 8 2
10

 

3 ج)  3ب)   3 )الف
10

د)   
3

10
  

حول مركز درجه  90ها پس از دوران اگر محـل برخورد محورهاي تقارن يك شـــكل را مركز آن شـــكل بناميم، كدام شـــكل  -62
 شوند؟ برخوردشان منطبق مي

  ضلعي منتظم  5منتظم و ضلعي 4 د)   منتظم ضلعي5مستطيل و  ج)  منتظم ضلعي8و منتظمضلعي4 ب)    منتظمضلعي9منتظم و ضلعي4 )الف
 ؟ نيستكدام گزينه درست  -36

a ب)  متوازي االضالعي كه چهار ضلع برابر دارد، لوزي نام دارد.  )الف b ,b c c a      
  داشته باشد، مستطيل است.  هاالضالعي زاويه قائماگر متوازيد)   اند. هاي روبرو مكملضالع زاويهدر هر متوازي االج) 

 كند؟ضلعي منتظم را تكميل مي 8كاري با كاشي ،كدام يك از شكل هاي زير -64
  شكل ديگري الزم نيست.د)   درجه 36 يلوزي با زاويه ج)  متوازي االضالع ب)   مربع  )الف

 ضلعي منتظم چند درجه است ؟  10يك زاويه خارجي در  اندازه ي -65

  036د)   0144ج)   018ب)   024 )الف
aˆدر شكل روبرو ( -66 b ,AB AC ,A 90 مقدار (x   چند درجه است ؟  

    درجه 80ب)   درجه 100 )الف
  درجه 135د)   درجه 45ج) 

  تجربيعلوم 

  چپ كدامند؟بهترتيب از راستشونده بهو حلباشد. درون آن، حاللروبرو مربوط به استوانك(كپسول) پر از هوا ميشكل -67
  اكسيژن –نيتروژن ب)     نيتروژن -اكسيژن  )الف
  نيتروژن -كربن دي اكسيدد)     اكسيژن -كربن دي اكسيد ج) 

  سركه) در مرغ تخم -(ميخ آهني در كات كبود  دهند؟انتز به ترتيب چه نوع تغييري را نشان ميگزينه هاي داخل پر -68
  شيميايي-شيمياييد)    فيزيكي -فيزيكيج)   فيزيكي -شيمياييب)    شيميايي-فيزيكي )الف

  باشد.ي ميخنثذره –منفي چپ مربوط به، يونبه راست از ترتيببه گزينهكدام بينيد.مي زيرجدول در فرضي را ذره چندمشخصات -69
    B - D )الف
    A - Cب) 
    A - Dج) 
  B – Aد) 

ــيژنه مي ريزيم و زغال نيم افروخته اي را د در يك -70 ــير خروجي آن قرارلوله آزمايش مقداري آب اكس . درباره اين مي دهيمر مس
  ........»زمايش به دليل خروج گاز در اين آ « را به درستي كامل مي كند:مقابل آزمايش ، كدام گزينه عبارت 

  مي شود. كربن دي اكسيد ، زغال نوراني ترب)   كربن دي اكسيد ، زغال خاموش مي شود )الف
 اكسيژن ، زغال خاموش مي شود.د)   د.زغال نوراني تر مي شو اكسيژن ،ج) 

  ذره  تعداد الكترون  تعداد نوترون تعداد پروتون
11 12  11  A 
12 12  11  B 
9 9 8  C 
9 9 10  D 

A

B

C

x
a

b
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 هاي زير مربوط به ايزوتوپ پرتوزاي هيدروژن است؟كداميك از مدل -71
   د)  ج)   ب)    )الف

  
  

محلولي از اين گاز در دماهاي مختلف  دارد . اسيدي خاصيت آمده دست به محلول حل كنيم. آب در را كربن دي اكسيد اگرگاز -72
  دهد؟مي نشان درست را كربن دي اكسيد محلول pH و آب دماي بين رابطة نمودار كدام ايم،تهيه كرده

  
  د)   ج)   ب)    )الف

  
  (كنترل) فشار خون و حفظ تعادل بدن به ترتيب در كدام بخش دستگاه عصبي قرار دارد؟پايش مركز اصلي و -73

  بصل النخاع –مخچه  د)  مخچه -بصل النخاعج)   مخ -مخچه ب)   مخ -بصل النخاع  )الف
   شنوايي حس مركز اند.شده مشخص D,C,B,Aباحروف  مخ قشر از بخش چهار زير تصوير در -74
  ؟  است گزينه از راست به چپ كدام ترتيب به بينايي و

  C - Aد)   C – Bج)   D – Aب)   B – D )الف
  است ؟ نادرستچه تعداد از جمالت زير  -57
   دارند. محدودي حركت ها مهره ستون و ها دنده بين مفصل -
  هستند. اسكلتي بافت از غضروف ها ، انواعي و استخوان ها -
  است .  تر از استخوان سالم بوده ، شكننده استخواني كه در اسيد -
 نيست و به ماهيچه ها هم نياز دارد.  حركت به قادر تنهايي به بندي استخوان -
  اند. گرفته قرار هم كنار طول در در و ضخيم است و دراز اي ماهيچه هاي ياخته -

  1د)   2ج)   3ب)   4 )الف
  جهت انتقال پيام عصبي در كدام نورون ها درست است؟ -76

     ب)     )الف
  

  د)     ج) 
  ماهيچه ها عمل ارادي دارند؟ در كدام گزينه -77

  معده و رودهد)   جلو و پشت رانج)   ديواره رگهاب)    مردمك چشم )الف
  ، هورمون .............. از پانكراس ترشح مي شود. گام گرسنگي كه مقدار قند خون ................ مي يابددر هن -78

  گلوكاگون –كاهش د)   گلوكاگون –افزايش ج)   انسولين  –كاهش ب)   انسولين –افزايش  )الف
و شــكر  نمي شــودف هاي زير ديگر شــكر حل گرم اســت. در كداميك از ظر 205درجه برابر  20انحالل پذيري شــكر در آب  -79

  )در زير هر ظرف، مقدار شكر ريخته شده در آب نوشته شده است. ؟(نمي مانداضافي هم در ته ظرف باقي 
 

  د)   ج)   ب)    )الف
  

  
  ناهنجاري ايجاد شده، مربوط به نوع فعاليت كدام غده است؟ ، در شكل روبرو -80

 فوق كليهب)   غده زير مغزي )الف
  پاراتيروئيدد)   پانكراس) ج
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  زبان خارجي 

ام هيچ آشنايي ندارد، كد آلمانيزبان  سفر كند، اما با آلماناسـت، او خيلي دوست دارد به كشور   فرانسـوي آلبرت يك جهانگرد  -18
  گزينه به ترتيب معادل انگليسي كلمات مشخص شده در جمله باالست؟

a) France- German- Germany b) French- Germany- German  
c) France- Germany- German d) French- German- Germany 

  نظر شما علي بايد كدام گزينه را براي تكميل متن زير انتخاب كند؟ه بچه هاي عزيز، ب -82
Ali can …………photos, ………… the web and do a ……… . He is a good student.  

a) watch - study - chess b) take - work - puzzle  
c) make - study - horse d) take - search - puzzle 

 مريم بايد معادل انگليسي عبارت هاي متن زير را پيدا كند . با انتخاب گزينه مناسب به او كمك كنيد. -83
Every day I go to school at 6:45 in the morning.  
I come back home at noon, and eat dinner at 7:30 p.m 

a) a.m- midday- midnight b) p.m- midnight- at night 
c) a.m- midday- in the evening d) p.m- midnight-at midnight 

با  هاي مهديسبه نظر شما كدام فلش كارت به انگليسي به برادر كوچكش است، كشورها و مليت هاموزش نام آمهديس در حال  -84
  بقيه متفاوت است ؟

a) Iraqi b) China c) Spanish  d) Asia 
  ؟نادرست مي باشددرباره او  ،هاي زيركدام يك از گزينه. باشدمي فاطمه معلم زبان انگليسي -58

a) She works at the gym. b) She is good at English. 
c) she can work with a computer d) she is at school on weekday mornings. 

  .دگزينه هاي صحيح را انتخاب كني اميد با همكالسي هايش مشغول گفتگو مي باشد، بچه هاي عزيز با دقت مكالمه آنها را بخوانيد و 
Omid : Kaveh, are you good at playing ping-pong? 
Kaveh : Well, my brother and I play ping-pong at home every  
evening.  
Omid : are you good at it? 
Kaveh : Yes, we are. what are you good at, Omid? 
Omid : I’m bad at playing it, but I can play basketball Very  
well. We play it at school on Mondays and Tuesdays. What about you Arash? 
Arash : My brother, Sina, and I are good swimmers. 
 
86- Who is good at playing ping-pong? 

a) Omid  b) Kaveh c) Arash d) Sina 
87- Where does Omid play basketball? 

a) at home  b) at school  c) in the gym  d) in the park 
88- Sina is good at …………… 

a) basketball  b) ping-pong  c) chess d) swimming 
  با دقت بخوانيد و به او در پاسخگويي به سواالت معلمش كمك كنيد. ،بچه هاي عزيزم متن زير را كه درباره مينو و خانواده اش است

Hi, every one. My name is Minoo. My father and my mother are Iranian, but I 
live in England. I’m a student in grade 8 .I go to school in the mornings. I watch 
TV in the afternoons. We have dinner at 7:30 every evening . I stay at home 
and relax on Sundays. 
89- Teacher: Where are your parents from? Minoo: They're …………….. 

a) Iran b) Iranian c) England  d) British 
90- Teacher: What do you do on weekday mornings? 

a) stay at home  b) study English  c) Watch TV  d) go to school  

Iraqi China Spanish Asia 





 79آذرماه  –مرحله اول  –پایه هشتم  -کلید تشریحی سواالت آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه

نام 

 درس

شماره 

 سوال

گزینه 

 درست
 آدرس جواب یا پاسخ تشریحی

 قرآن

 79شماره صفحه:  د 1

 72-32-22-22شماره صفحه:  ب 2

 22-32-19شماره صفحه:  ب 2

 23صفحه:شماره  ب 3

 39-29-23شماره صفحه: ج 7

 19-22-22-72شماره صفحه: الف 2

 32-22-22شماره صفحه:  الف 9

 73-29-23شماره صفحه: ج 8

پیام های 

 آسمان

 د 7
 یابیدو خودتان را از عذاب دوزخ برهانیدخداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است تا در باره آنها بیندیشید وبا استفاده از آنها به بهشت راه  

 12صفحه  -

 21صفحه -مومنان  با یدعفو و گذشت پیشه کنند و از یکدیگر در گذرند ج 11

 21صفحه  –فرد خطا کار به اشتباهش پی برده واز انجام آن پشیمان شده  ویا  از روی جهالت ظلمی به ما کرده است  ب 11

 27صفحه  –آنچه شیرینی این نعمت ها را برایشان بیشتر می کند این است که هیچ گاه نعمت های بی پایان خداوند از آنها گرفته نخواهد شد  ب 12

 27صفحه  –جهنم را خود جهنمیان با اعمال خود به وجود آورده اند  ج 12

  23صفحه  –منظور از نعیم در این آیه ،  نعمت محمد و آل محمد است  الف 13

 29صفحه  –پیامبر از خداوند در خواست می کرد که قدرت وفهم و حفظ را به امام عطا کند وبا دعای پیامبر حتی یک حرف را فراموش نکردند  ج 17

 28صفحه  –تنها راه رسیدن به سعادت وراهیابی به بهشت زیبای خداوند پناه بردن به قرآن و اهل بیت پیامبر است  د 12

 32صفحه  -امروز ،کافران از نابودی دین شما مأیوس شده اند . ج 19

 77صفجه  -بدن ومکان  نماز گزار باید پاک باشد ) شرایط (سه مورد دیگر از آداب نماز می باشد الف 18

 عربی

 2،19،21صفحات  -.است صحیح« هفتم » د گزینه در و« شغل  » ب گزینه در و«  می شناسم»  الف گزینه در ج 17

 28،27،32صفحات -«می نویسی » و در گزینه د « باال نرفتی» و در گزینه ج « بیماران» در گزینه ب  الف 21

 درس اول یادآوری درس هفتم-هوا در بهار معتدل، در زمستان سرد و در تابستان گرم است. الف 21

 11صفحه  -تضاد دارند. گزینه ها و بقیه است ترادف«  عَداوَة ، عُدوان»  مانند « وَراءَ ، خَلفَ»  بین رابطه د 22

 ج 22
بجای بَعضِ المِهَن «  د»در گزینه  لونُ السَّحابِ ابیَض و« ب»بجای الفَلّاحُ باید الحدّاد و در گزینه « الف»گزینه  بر اساس حقیقت درست است. در« ج»فقط گزینه 

 11،21،22صفحات  –باید کُلِّ المِهَن باشد. 

 درس اول یادآوری هفتم –صحیح می باشد. « تلک» و در گزینه د « جالسونَ»و یا استاذة و در گزینه ب « مَنْ هُوَ» در گزینه الف ب 23
 درس اول یادآوری هفتم –به ترتیب با توجه به روزهای هفته گزینه ج درست است. این عبارت با گزینه ب ارتباط مفهومی دارد.  ج 27

 2،3صفحات  –تناسب دارد. « چه بسا سخنی که جوابش سکوت است» فقط با گزینه ب  ب 22

 32صفحه  -دوم شخص است. و در بقیه گزینه ها فعل ها سوم شخص هستند.« درو خواهی کرد« » سَتَحصُدُ » فقط در گزینه الف  الف 29

 22صفحه  – .ستگزینه ج درست ا« غداً » و « أَنتَ»با توجه به وجود دو کلمه  ج 28

ادبیات 

 فارسی

 چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟)مثال ها( تماثیل جمع تمثال است به معنای تصاویر ج 27

 شکستن شکوه و حرمت انسانی و کم رنگ شدن اخالق،رهاورد تمدّن ماشینی و علم زدة غرب است. ب 21

 احتماالً کلمه ای عربی است و کاربرد تنوین برای آن صحیح می باشد.احتماالً استاد را درهمایش مالقات کنیم.  الف 21

 سنایی-مستوره کردستانی-رشید الدین فضل اهلل-میر جالل الدین کزّازی د 22

 71صفحه  –شاهنامه جزء ادبیات تعلیمی قرار نمی گیرد .  الف 22

 19صفحه  –مضاف الیه  -مضاف الیه-متمم-مفعول ج 23

 ب  آرایۀ تشبیه ندارد گزینۀ ب 27



نام 

 درس

شماره 

 سوال

گزینه 

 درست
 آدرس جواب یا پاسخ تشریحی

ادبیات 

 فارسی

 اتفاق هستۀ گروه اسمی است.بزرگترین وابستۀ پیشین صفت عالی،مفید وابستۀ پسین  صفت بیانی و چیرگی وابستۀ پسین مضاف الیه است. ج 22

 هم خانواده نیست.در گزینۀ الف طمع با طعم و طعام  الف 29

 37صفحه  –گر راست سخن گویی و در بند بمانی/به زانکه دروغت دهد از بند رهایی  ب 28

 .طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق /تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش)تکبر و غرور( طاووس در این بیت نماد تواضع و فروتنی است ج 27

 22-11-72-22صفحات  ج 31

 71صفحه  ب 31

 د 32
( و او همه چیز 2(تیرگی از برابر چشم هایش گریخته بود)2(و به جلو نگاه کرد.)1متن ازشش جمله تشکیل شده است. متن هفت جمله دارد:جوانه تکانی خورد )

 (9( و به زیبایی زندگی)2)(آب به روشنی آفتاب بود7(آب پاک و درخشانی ،زیر پایش بر زمین دشت جاری بود.)3را به روشنی می دید.)

مطالعات 

 اجتماعی

 ج 32
به اموال و دارایی هایی که وقف می شود موقوفات می گویند و کسی حق تصرف در آنها را ندارد یعنی تا ابد باید به همان  -11 –شماره صفحه 

 صورت که واقف معین نموده است، استفاده شود.

 الف 33
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و تنها برای یک دوره ی چهارساله ی دیگر به  – 17 –شماره صفحه 

 صورت متوالی انتخاب مجدد او مانعی ندارد. 

 ج 37
قضائیه در پیشگاه رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی با حضور نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و رئیس قوه -17،12 –شماره صفحه 

 قرآن کریم سوگند یاد می کند که وظایف خود را به درستی انجام دهد.

 د 32
نباید  -2نباید به دیگران صدمه بزنم -2نباید به خودم صدمه بزنم -1این سه قاعده را در هنگام خشم به خاطر بسپارید:  -29 –شماره صفحه 

 به وسایل یا اموال خود و دیگران صدمه بزنم.

 22مراجعه شود به انواع دعاوی صفحه  – 22 –شماره صفحه  ب 39

  29 –شماره صفحه  ب 38

 الف 37
بعضی از آگهی ها همه ی واقعیت ها را درباره یک کاال بیان نمی کنند یا با تعریف و تمجیدهای غیر واقعی -33 –شماره صفحه 

 سعی می کنند روز افکار مشتریان اثر بگذارند.

 .کنند توجه نیز بازی سنی ردة برچسب به خرید موقع باید نوجوانان - 33 –شماره صفحه  د 71

 ج 71
برخی جنگ ها نیز برای دفع تهدیدهای خطرناک دشمنان رخ داد برای نمونه پس از آنکه برخی قبایل  – 72 –شماره صفحه 

 یهود پیمان شکنی کردند و با مشرکان علیه مسلمانان متحد شدند، پیامبر ناگزیر شد با آنان نبرد کند.

 الف 72
رای گسترش درگیری های قبیله ای و رواج غارت گری کمبود غذا و سایر نیازهای زندگی نیز عامل دیگری ب– 37 –شماره صفحه 

 بود.

 ریاضی

 ج 72

 سواالت ریاضی در فایلی جداگانه پاسخ داده شده اند.

 ب 73

 الف 77

 الف 72

 د 79

 ب 78

 الف 77

 ب 21

 الف 21

 ب 22

 ج 22

 الف 23

 د 27

 د 22



علوم 

 تجربی

 اکسیژن با مقدار کمتر حل شونده است. نیتروژن حالل است زیرا مقدار آن بیشتر است و - 7خود را بیازمایید ص  - 7صفحه  -فصل یک ب 29

 سرکه : شیمیایی در مرغ تخم -کبود : شیمیایی  کات در آهنی میخ - 12-11فصل دو  صفحه  د 28

 ذره خنثی زیرا تعداد پروتون و الکترون آن برابر است. A  : -است.  7و پروتون  11: یون منفی زیرا الکترون  D - 29و 23صفحه  –فصل سه  ج 27

 .شود می تر نورانی زغال  ، اکسیژن گاز خروج دلیل به آزمایش این کتاب  : در 17با توجه به فکر کنید ص  - 17صفحه   2فصل  ج 91

 ب 91
نوترون است.و یک پروتون  2ایزوتوپ پرتوزای هیدروژن دارای -  29توجه به قسمت خود را بیازمایید  صفحه با   - 29و22صفحه    2فصل 

 دارد.

 د 92
حل شدن گازها در آب با دما رابطه عکس دارد بنابرین با افزایش دما گاز کمتری حل شده و قدرت اسیدی کاهش می  - 2و 9صفحه   1فصل 

 می رود.پیش  9یابد یعنی به سمت عدد 

 ج 92
 مثل ارادی غیر های واپایش فعالیت مرکز و دارد قرار نخاع باالی النخاع در بصل -تعادل بر عهده مخچه است. حفظ  - 21صفحه  3فصل 

 .است خون و فشار قلب ضربان تنفس،

 ب 93
 و مرکز.دارد قرار مخ قشر سری پس قسمت در بینایی حس مرکز -28وصفحه  29با توجه متن صفحه  - 7فصل 

 .دارد قرار مخ قشر گیجگاهی قسمت در شنوایی

 ب 97

دوم غلط است صفحه  عبارت- 32عبارت اول درست  است  صفحه  -(7-2-2جمله نادرست می باشد 2)7فصل 

از  انواعی بافت، دو این که دانید می .است رفته کار غضروف به و استخوان بندی، استخوان ساختار در" -. 32

: استخوانی که در اسید  بوده ، نرم تر از  32نادرست است  طبق آزمایش کنید.صفحه  2عبارت  - "اند  پیوندی بافت

 های یاخته"خط اول   37نادرست صفحه  7عبارت    -  33چهارم درست است صفحه  استخوان سالم  است عبارت

 "اند نازک و دراز ای ماهیچه

 ورون و متن کتاب باید جهت پیام از دارینه به سمت آسه باشد.مطابق شکل ن 22صفحه  - 3فصل  الف 92

 33طبق جدول پایین صفحه   - 37صفحه  7فصل  ج 99

 د 98

 می پایین خون قند که گرسنگی، مانند مواقعی و در شکل آمده است:در 71در پایین صفحه  - 71صفحه  2فصل 

 را قندخون گلیکوژن تجزیه و کبد های یاخته بر با اثر تا کند می خون وارد را افزاینده هورمون لوزالمعده آید،

 . دهد افزایش

 الف 97

 درجه  21سی سی آب  111استاندارد انحالل پذیری شکر در  - 1فصل 

 گرم است. اگر تناسب زیر را برای هر کدام از گزینه ها  217برابر 

 گرم به دست می آید. 821شکر درست خواهد بود.  ظرف اول:    مقدار  1بنویسیم تنها گزینه 

 ناهنجاری رشدی مربوط به غده زیر مغزی می باشد. - 38صفحه  2فصل  الف 81

زبان 

 انگلیسی

 32صفحه  –درس اول پرکتیس دوم و سوم  ب 81

 32صفحه  -پرکتیس های درس دوم   د 82

  21چارت صفحه  پرکتیس و لغات درس دوم  ج 82

 12،13صفحات –پرکتیس درس اول  د 83

  18،17صفحات  -درس دوم  پرکتیس  الف 87

 ب 82

 ب 89 27،77صفحات  –لغات درس چهارم  –دوم و سوم  پرکتیس های درس

 د 88

 ب 87
 تیس های درس اول و دومکترکیب متن پر

 د 71
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