پايه ﻫﺸﺘﻢ
مرحله اول
تعداد  ٨٠ :سوال
زمان  ٩٠ :دقيقه
آزمون نمره منفي دارد.
ردیف

نام درس

تعداد سؤال

از شماره

تا شماره

۱

قرآن

۷

۱

۷

۲

پیامهای آسمان

۸

۸

۱۵

۳

ﻋرﺑﯽ

۱۰

۱۶

۲۵

۴

مطالعات اجتماﻋﯽ

۱۰

۲۶

۳۵

۵

فارسﯽ و نگارش

۱۲

۳۶

۴۷

۶

ﻋلوم تجرﺑﯽ

۱۴

۴۸

۶۱

۷

ریاضﯽ

۱۴

۶۲

۷۵

۸

زﺑان انگلیسﯽ

۵

۷۶

۸۰

آذر ماه ١٣٩٨

آزمون ﺟامﻊ ،متوسطه اول ،سال تحصيلي  ،١٣٩٨ - ٩٩پايه هشتﻢ  -مرحله اول

١

قرآن

 -١ترﺟمه صحيح عبارت قرآنيِ » اَن اَﺷﮑُ َﺮ ﻧِﻌ َﻤﺘَﮏَ « عبارت است از . . . . . . . . :
الف( تا شكر كني نعمت خودت را

ب( كه نعمتت را شكر كنم

ج( تو نعمت خود را شكر كني

د( كه شكر كردم نعمت تو را

الف( ا َﻋ َﻤ ُﻞ  :ميدانم

ب( اَﻧﺒَﺘﻨﺎ  :ميرويانيم

ج( اَﻓﻠَ َﺢ  :رستگار شد

د( ﻗَ ﱠﺪ َر  :قدرت يافت

ب( َﻣ َﻊ  :در ،داخل

ج( ا َﻃﯿﻌﻮا  :پيروي كنيد

د( ﺑَﺤﺮ :خشكي

 -٢كدام فعل ،ترﺟمه صحيح دارد ؟

 -٣در ترﺟمههاي زير ،گزينه درست را تشخيص دهيد:
الف( ُﻣﻌﺮِﺿﻮ َن  :ﻋرﺿه ميكنند

ب « را دربر دارد؟
 -٤كدام گزينه ،معادلهاي صحيح فارسي واژگان » ﻟَﻐﻮ – َﻣﺼﯿﺮ – َوﻟَﺪ – ﻧَﻮم – ﮐَ ﱠﺬ َ

ب( بيهوده – بازگشت  -فرزند – خواب – انكار كرد

الف( سخن بيهوده  -راه  -فرزند  -روز  -انكاركرد
ج( تباه  -بازگشتن  -پﺴر  -خواب  -انكاركردند

 -٥معادل فارسي كدام يك از عبارات قرآني زير ،درست است ؟

ﻠﯽ واﻟِ َﺪ ﱠی  :به من و به پدر و مادرم بخشيدي
الف( اَﻧ َﻌ َ
ﻤﺖ َﻋﻠ ﱠَﯽ َو َﻋ ٰ
ﱠﯿﻞ ﻟِﺒﺎﺳﺎ ً  :شب را پوشش تان قرار ميدهد
ج( َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُﮑ ُﻢ اﻟ َ

 -٦ترﺟمههاي غلط

اين عبارات قرآني » ﻟِ َﯿﮑﻮ َن ﻟِﻠ ٰﻌﻠَﻤﯿﻦَ

 -٧گزينه ﺧطا را تشخيص دهيد:

ب( ا َ ﻻ ﺗَﺘﱠﻘﻮ َن  :مگر تقوا پيشه كنيد

د( ﺗ َﻌﺎﻟَﯽ اﻟﻠ ُه َﻋ ّ یُﴩِکﻮ َن  :خدا برتر است از آنچه شريك قرار ميدهند

ﺮﯾﻢ « » ترﺟمه:
ﻧَﺬﯾﺮاً « » ترﺟمه  :كه براي ﺟهانيان هشدار دهنده بود« و » ِﻣﻦ ﮐ ﱢُﻞ زَوجٍ ِﮐ ٍ

از هر تعداد ارزشمندي « مربوط به كدام واژگان در گزينههاي زير ميباشد ؟
الف( لِيَكونَ  -زَوجٍ

د( بيهوده  -بازگشت  -مثل و مانند  -خواب  -انكار كردي

ب( ﻋالَمينَ  -كِريمٍ

الف( در ﻋبارت » اَرﺑَ َﻌ ًﺔ ِﻣ َﻦ اﻟﻄّﯿ ِﺮ«  ،بهتر است » ِﻣﻦ« ترجمه نشود.

ﮏ ﻷَ یَ ًﺔ«  ،ﻻزم نيﺴت حرف »لَ « ترجمه شود.
ج( در ﻋبارت » اِ ﱠن ﻓﯽ ذٰﻟِ َ

ج( نَذيراً  -كُلّ

د( لِيَكونَ  -كِريمٍ

ب( »یَﻬﺪیﮑُﻢ« يعني  :شما را هدايت ميكند.

د( ﻓَﺎﻋ ُﺒﺪونِ يعني  :پس اطاﻋتم كنيد.

پيامهاي آسماني

 -٨با توﺟه به سخن موﻻي متقيان حضرت علي )ع( دليل آفرينش شگفت انگيز ﺧداوند  . . . . . . . ،است.

ب( تنوع و زيبايي هاي زندگي دنيوي

الف( نشان دادن قدرت و توانايي خالق
ج( انديشه درباره آفرينش

 -٩صفت »غفّار« كه از نامهاي ﺧداوند بلند مرتبه است به معناي . . . . . . . :
الف( بﺴيار بخشنده

ب( بﺴيار آمرزنده

 -١٠با توﺟه به مفاهيمي كه آموﺧتهايد گزينه درست را انتخاب فرماييد:

د( آسايش و رفاه انﺴان در اين جهان
ج( آمرزشگر

د( پرده پوش اسرار

الف( در ﻋبارت قرآني » َوﻟﯿ َﻌﻔﻮا َو ﻟْ َﯿﺼﻔَﺤﻮا « توصيه به ﻋفو وگذشت پيامبر )ص( شده است .

ب( ﭼشمپوشي از رفتار كﺴانيكه اشتباهات خود را نميپذيرند ،جﺴارت ايشان را كمتر مينمايد.

ج( نعمتهاي بهشتي به دست خود خداوند ذخيره و سپس فرستاده ميشود.

د( آيه »ﻻ ﺗَﻘﻨَﻄﻮا ِﻣﻦ َرﺣ َﻤ ِﺔ اﻟﻠّ ِه « ،اشاره به صفت آمُرزندگي خداوند دارد.

 -١١كدام يك از عبارات زير ﺧطاست؟

الف( واژه »ﻧَﻌﯿﻢ« در آيه »ﺛ ﱠﻢ ﻟَﺘُﺴﺌَﻠُ ﱠﻦ یَﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ َﻋﻦِ اﻟﻨﱠﻌﯿﻢِ « اشاره به نعمتهاي روزافزون الهي دارد.
ب( مهمترين دليل نوشتن آيات توسط ﻋلي )ع( رساندن آيات به امامان بعد از ايشان بود.

ج( ميزان و اندازه بهرهگيري از قرآن ،به سطح فهم و دانش بشر بﺴتگي دارد.

د( با توجه به شناخت در مورد ﻋلت و زمان نزول آيات ،اولين آموزگار قرآن رسول اكرم )ص( بود.

 -١٢در حديث گرانقدر ثقلين پيامبر)ص( اشاره به دو چيز گرانبها كه در ميان امت باقي گذاشتند ،فرمودند .آن دو چيز . . . . . . . :و  . . . . . . .بود.
الف( ﻋمل به قرآن  -اخﻼق نيك

ج( محبت اهل بيت)ع(  -پيروي از روش صالحين

ب( كتاب خدا  -ﻋترت پيامبر)ص(

د( قرآن  -احاديث و روش پيامبر)ص(
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 -١٣كدام گزينه بيانگر كامل شدن دين اسﻼم است؟
الف( آخرين سفر حج پيامبر خدا )ص(

ج( تعيين جانشين پس از رسول خدا )ص(

 -١٤دليل شايستگي علي )ع( براي رهبري مسلمانان. . . . . . . . :

٢

ب( نزول آخرين آيات بر پيامبر )ص(

د( تجمّع در محل غدير و اقامه آخرين نماز جماﻋت

الف( ﭼون پيامبر )ص( خود پﺴري براي جانشيني آينده نداشتند.

ب( زيرا ايشان نﺴبت نزديك با رسول خدا )ص( داشتند» .پﺴرﻋمو و داماد «

ج( ﭼون پس از نزول آيات بر پيامبر )ص( ،ايشان حافظ و كاتب آيات قرآن بودند.

د( زيرا ايشان آگاه ترين مردم به احكام الهي و آيات قرآن بودند.

 -١٥كدام گزينه در مورد احكام نماز ﺧواندن درست است؟

الف( اگر نمازگزار پيش از نماز خواندن نداند لباس يا بدنش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد ،نمازش صحيح است.

ب( نماز خواندن با لباسي كه از اجزاي حيوان حرام گوشت باشد به شرطي كه فقط بخش كوﭼكي از آن همراه نمازگزار باشد اشكال ندارد.

ج( مكان غصبي يعني مكاني كه پاك و طاهر نيﺴت و نماز خواندن در اين مكان آن را باطل ميكند.

د( استفاده طﻼ براي مردان فقط در حال نماز حرام است و نماز شخص را باطل ميكند.
عربي

 -١٦گزينهاي كه داراي ترﺟمهي صحيح از عبارات گهربار قرآن يا حديث است را انتخاب نماييد.
الف( » َﺳﻼ َﻣ ُﺔ اﻟْ َﻌ ْﯿ ِﺶ ِﻓﯽ اﻟْ ُﻤﺪارا ِة «.ترجمه  :سﻼمتي جامعه در مدارا كردن است.

ب( » َو َﻣﻦ یَشْ ﮑُﺮ ﻓَإِ ﱠ ﺎ یَشْ ُﮑ ُﺮ ﻟِﻨَﻔ ِْﺴ ِه  «.ترجمه  :و هركس سپاسگزاري كند ،قطعاً فقط براي او سپاس ميگزارد.

ج( » َﻣ ْﻦ کَﺘَ َﻢ ِﻋﻠْ ً  ،ﻓَ َﮑﺄَﻧﱠ ُه ﺟﺎ ِﻫ ٌﻞ «.ترجمه  :هركس دانشي را از دست دهد  ،پس گويا او نادان است.

د( »ﻻ ﺧَﯿ َﺮ ﻓﯽ ﻗَ ْﻮ ٍل إِﻻّ َﻣ َﻊ اﻟْ ِﻔ ْﻌ ِﻞ «.ترجمه  :هيچ خيري در گفتار نيﺴت مگر همراه انجام دادن باشد.

ﯾﺎت َو ا ْﻷَ
ِ
أﻧﺖ ﺗَ ْﻔ َﻬﻤﯿ َﻦ َﻣﻌﻨَﯽ ْاﻵ ِ
 -١٧گزينه صـحيح درباره كلمات مشـخص شـده به ترتيب كدام اسـت؟ » ِ
اﻟﺴ ـ ْﻬﻠَ ِﺔ » - «.ﮐ ﱠُﻞ وا ِﺣ ٍﺪ ِﻣﻨّﺎ
ﺣﺎدﯾﺚ ﱠ
ِﺑﺤﺎ َﺟ ٍﺔ إﻟَﯽ ْاﻵﺧَﺮﯾﻦَ «
الف( جمع مكﺴر  -جمع مونث سالم  -جمع مكﺴر -مثني

ب( جمع مونث سالم – جمع مكﺴر – مفرد مونث – جمع مذكر سالم

ج( مفرد مونث  -جمع مذكر سالم – مفرد مونث  -جمع مكﺴر

د( جمع مونث سالم  -جمع مكﺴر -مفرد مذكر -مثني

الف( ٰﻫﺬا – اوﻟٰ ِﺌﮏَ – َﻫ َﺮ َب – ٰﻫ ُﺆﻻ ِء
ج( ﻟِ ذا – کَ ْﯿ َﻒ – َﻣ ْﻦ – کَ ْﻢ

ب( أﻧﺎ – ُﻫ ﱠﻦ – ِ
أﻧﺖ – ُﻫ
د( یَﻨْ َﻔ ُﻊ – َﻏﺮ َِق – َﺳ َ
ﻮف أَ ْر ِﺟ ُﻊ – ﻣﺎ ﻏ ََﺴﻠْﺘُ

 -١٨در كدام گزينه يك واژه با ديگر واژگان مرتبط نيست؟

 -١٩كدام گزينه واژههاي مشخّص شده در اين دو عبارت را درست ترﺟمه نموده است؟ » اﻟْ َﻌﻘ ُْﻞ ُﺣﺴﺎ ٌم ِ
ﺟﯿﱢﺪاً «
ﻗﺎﻃ ٌﻊ « و »ﯾﺎ ُﻣ َﻤ ﱢﺮ ُضَ ،
أﻧﺖ ﺗَ ْﻌ َﻤ ُﻞ َ
الف( بُرنده – كوشا
ج( بُرنده – خوب

 -٢٠كدام گزينه درست است؟

ﴩﺑﯿ َﻦ  :خواهند نوشيد
الف( َ ِ
ﴍﺑْﻨﺎ  :نوشيديم َ /ﺳﺘَ ْ َ

ج( »ﺗَ ْﻔ َﺮﺣﯿ َﻦ« و »ﻓَ ِﺮ َﺣﺘﺎ«  :معادل دوم شخص در فارسي هﺴتند .

 -٢١گزينهاي كه ترﺟمه صحيح عبارت را در بر دارد انتخاب نماييد:

ب( بُرّان – بﺴيار

د( بُرّان – جدّي

ب( ﻣﺎ ﻟَ ِﻌ َﺐ  :بازي نكرد َ /ﺳ َ
ﺐ  :بازي مي كند
ﻮف یَﻠْ َﻌ ُ

ﺖ « معادل سوم شخص در فارسي هﺴتند.
د( » یَ ْﻔ َﺮ ُح « و » ﻓَ ِﺮ َﺣ ْ

الف( » ک ﱞُﻞ ِﻣﻨ ُﻬ یَ ُ
ﻘﻮل َرأیَهُ« ترجمه  :هر يك از آندو ،نظر خودش را گفت.

ﺐ « ترجمه  :سپس پرسيد كدام شغل را دوست ميداري؟
ب( » ﻓ ََﺴﺄَلَ أَ ﱠی ِﻣ ْﻬﻨَ ٍﺔ ﺗُ ِﺤ ﱡ

ُﺐ اﻟْ َﻤﺴﺎ َﻋ َﺪ َة « ترجمه  :پدربزرگم كمكي نخواست و مادر بزرگم كمك ميخواهد.
ج( » َﺟ ّﺪي ﻣﺎ ﻃَﻠ ََﺐ ِﻣ ّﻨﺎ ُﻣﺴﺎ َﻋ َﺪ ًة َو َﺟ ﱠﺪ ﺗَﻄﻠ ُ

اﻟﺴﻨَ ِﺔ اﻟْ ﺿ َﯿ ِﺔ َو أَ ِ
ﻗﺪ ُر َﻋﻠَﯽ ﻗِﺮا َء ِة اﻟﻨﱡ ِ
ﺼﻮص اﻟ َﺒﺴﯿﻄَ ِﺔ « ترجمه  :تماملغاتسالگذشتهرا به ياد ميآورمو ميتوانم متنهاي ساده را بنويﺴم.
د( »أَذْکُ ُﺮ ک ﱠُﻞ کَﻠِ ِت ﱠ

 -٢٢كدام توضيح براي واژههاي مشخص شده ،درست نميباشد؟

ﴩ ُح َﻣﻌﺎﻧِﯽ اﻟْ َﮑﻠِ ت  :اﻟْ ُﻤ ْﻌ َﺠﻢ
الف( یَ ْ َ
ج( َﻋ َﺪ ُد أیّﺎمِ اﻷْ ُ ْﺳﺒﻮ ِع  :ﺗِ ْﺴ َﻌﺔ

ب( َﻋ َﻤ ٌﻞ ُﻣ ِﻬ ﱞﻢ ﻟِﺘَ َﻘﺪﱡمِ اﻟْﺒِﻼ ِد  :اﻟ ﱢﺰرا َﻋﺔ
د( یَﻮ ُم اﻟْﺨﺎ ِﻣﺲ ِﻓﯽ اﻷْ ُ ْﺳﺒﻮ ِع  :اﻷْ ْرﺑِﻌﺎء
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٣

 -٢٣گزينهاي كه متضاد و مترادف صحيح را در بر دارد انتخاب نماييد:

الف( أَ ْﻣ ِﺲ  ﻏَﺪ – أَب = واﻟِ َﺪة
ج( کَﺜﯿﺮ = ﺑﻌﯿﺪ – َﺧﻠْﻒ = َوراء

ب( َﺟﻤﯿﻞ  ﻗَﺒْﯿﺢ – ُﺣ ْﺴﻦ  ﺳﻮء
د( ﺣﺎ ّر  ﺑﺎرِد – ﺑُﺴﺘﺎن َ ﺣﺪیﻘَﺔ

 -٢٤كدام افعال به ترتيب براي ﺟاهاي ﺧالي در اين دو عبارت مناسب هستند؟ » ٰذﻟِﮏَ
 . . . . . . .إﻟَﯽ ﺑِﻼدی ِﻓﯽ اﻟﺸﱠ ْﻬ ِﺮ اﻟْﻘﺎ ِد ِم «
الف( ذَ َﻫ َﺐ َ -ﺳﺄَ ْر ِﺟ ُﻊ

ب( ﻣﺎ ذَ َﻫ َﺐ َ -ﺳ ْﻮ َف ﻧَ ْﺮ ِﺟ ُﻊ

 -٢٥كدام گزينه تمام موارد ﺧود را درست معرفي نموده است؟

ﺎم« -
اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ  . . . . . . .اﻟﯽ اﻟْ َﻤﮑﺘَ َﺒ ِﺔ َﻗ ْﺒ َﻞ َﺧ ْﻤ َﺴ ِﺔ أﯾّ ٍ

ج( یَ ْﺬ َﻫ ُﺐ َ -ﺳﺄَ ْر ِﺟ ُﻊ

» أﻧَﺎ

د( ذَ َﻫ ْﺒ َﺖ َ -ﺳ ْﻮ َف أَ ْر ِﺟ ُﻊ

َﴩ
الف( تمام اين واژگان فعل هﺴتند :ﺗَﻨْ َﻔ ُﻊ – ﻏَﻀَ ﺐ  -ﻗَ ِﺒﻠْﺘُﻢ  -ﻣﺎ ﻃَ َﺮﻗ َْﺖ – ُرﺟﻮع – َﺳﺘَﺼﯿ ُﺮ -ﻧ ْ ُ
ْشﺎب أ ْم أُ ْﺧﺘُﮏَ ﺗَ ْﺠ َﻤ ُﻊ ؟ «  » /أَ ِ
ﻧﺖ ﺗَ ْﻔ َﺤﺼﯿ َﻦ اﻟْ َﻤﺮﺿَ ﯽ «
ب( اين ﻋبارات مطابقت فعل و ﺿمير دارند » :أَ أَ َ
ﻧﺖ ﺗَ ْﺠ َﻤ ُﻊ اﻷﺧ َ
اﻟﺼﺒﺎحِ ) َﺳﯿَﻄْﺒُ ُﺦ («  » /اﻟﻄّﺎﻟِﺒﺎتُ ِ . . . . . . . ،ﻓﯽ اﻟْ ُﻤﺨﺘَ َ ِﱪ ) ﺗَﺠﻠِ ُﺲ ( «
ج( اين فعلها متناسب جاي خالي اند» :اﻟْ َﺨﺒّﺎ ُز  . . . . . . ،اﻟْ ُﺨﺒْ َﺰ ِﻓﯽ ﱠ
ﮏ؟؟ اﻟﺜّﺎﻣﻦ «
د( اين پرسش ها پاسخ صحيح دارند » :یﺎ َﺳ ﱢﯿ َﺪةُ ،ﻣﺎذا ﺗَ ْﻔ َﻌﻠﯿ َﻦ ؟أﻧﻈُ ُﺮ إﻟﯽ ﺻﻮ َر ٍة «  » /کَ ْﻢ کِﺘﺎﺑﺎً ﻓﯽ ﺣﻘﯿ َﺒﺘِ َ

مطالعات اجتماعي

 -٢٦كدام يك از سازمانهاي زير ،از مؤسسات ﺧيريه به شمار ميآيد؟
الف( انجمن اوليا و مربيان آموزشي
ج( انجمن ﻋلمي جراحان ايران

 -٢٧كدام يك از موارد زير از اركان حكومت ﺟمهوري اسﻼمي نيست؟
الف( قوه قضائيه

ب( مجلس شوراي اسﻼمي

ب( انجمن حمايت از حقوق كودكان

د( انجمن حفاظت از محيط زيﺴت
ج( مجمع تشخيص مصلحت

 -٢٨كدام دسته ﺟزء » شهروندان « ﺟمهوري اسﻼمي ايران محسوب نميشوند؟
الف( سفيران ايراني ساكن در خارج

د( دولت

ب( سفيران خارجي ساكن در ايران

د( ﻋشاير ساكن در ايران

ج( اتباع ايراني ساكن در خارج

 -٢٩كدام دو نهاد زير به ترتيب در » تائيد صـﻼحيت وزرا و نظارت بر فعاليت هاي دولت« و » تائيد صـﻼحيت داوطلبان رياسـت ﺟمهوري و مراسـﻢ
تحليف « حضور موثر دارند؟

ب( رهبري – رئيس قوه قضائيه

الف( قوه قضائيه – شوراي نگهبان
ج( هيات دولت – نمايندگان

 -٣٠كدام گروه سني دورهي نوﺟواني را تشكيل ميدهند؟

د( نمايندگان مجلس – شوراي نگهبان

الف(  ١٠تا  ١٨سال

ب(  ١٢تا  ١٨سال

ج(  ١٠تا  ١٦سال

د(  ١٢تا  ١٧سال

الف( غصب كردن مال ديگران

ب( قدرت نمايي

ج( فريب ديگران

د( افترا و تهمت زدن به ديگران

 -٣١كدام مورد بيانگر اﺧتﻼفات كيفري نيست؟

 -٣٢كدام مورد از ﺧدمات دولت الكترونيك است؟
الف( آموزش از طريق ويدئو كنفرانس
ج( رزرو بليت هواپيما

ب( دريافت صورت حﺴاب بانكي

د( كنترل ترافيك

 -٣٣انصار و مهاﺟرين درباره ي ﺟانشيني پيامبر اكرم)ص( در كدام محل به گفت و گو پرداﺧتند؟
الف( شعب ابي طالب

ب( حديبيه

 -٣٤كدام مورد از اهداف پيامبر)ص( براي تاسيس مسجد در مدينه نيست؟
الف( فراگيري ﻋلم و دانش

ج( سقيفه بني ساﻋده

ب( اجراي مراسم مذهبي

ج( تصميم گيري درباره امور سياسي و نظامي

د( كمك به نيازمندان

الف( تاسيس مﺴجد

ب( پيمان نامه سياسي

 -٣٥كدام اقدام پيامبر)ص( پس از ورود به مدينه اعﻼم تاسيس حكومت اسﻼمي در اين شهر بود؟
ج( پيمان نامه برادري ميان مﺴلمانان

د( واقعه غدير خم

د( كعبه
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٤

ادبيات فارسي

 -٣٦كاربرد »ك « دركدام گزينه مانند كاربرد »ك« در سنجاقك نيست؟
الف( ﻋقربك

ب( صورتك

الف( ملخ  :حرص وطمع

ب( مورﭼه  :سختكوشي

ج( طاووس  :تظاهر و زيبايي

الف( جناس

ب( تكرار

ج( تشخيص

 -٣٧دركدام گزينه توضيح درمورد نماد نادرست است ؟
 -٣٨دربيت» باوضويي دست ورويي تازه كرد

ج( ماهك

د( موشك
د( خفاش  :شبپرستي

با دل ﺧود گفتوگويي تازه كرد« كدام آرايه را نداريﻢ ؟

 -٣٩نوع حرف » را « در كدام گزينه با ديگر گزينهها متفاوت است ؟
الف( گفتم مرا غم تو خوشتر زشادماني
ج( هر ﭼند تو را در آن ﺿررهاست

د( مراﻋات النظير

ب( ازگفتهي او مپيچ سر را

د( با ﭼشم ادب نگر پدر را

 -٤٠درگروه كلمات » آبادان .رادان .آنان .ابزار .اندام  .ﺟهان  .احوال  .مسـتمعان  .آداب  .عبارات  .مردم  .روزگار  .نامه رسـان  .دادو سـتدها  .ﺧانواده

 .حقوق  .اسارت « چند كلمه ﺟمﻊ وﺟود دارد ؟

ب( يازده كلمه

الف( ده كلمه

 -٤١معني كنايه اي دركدام گزينه نادرست است ؟

الف( كه نيام بر در تو بالين نه  :كنايه از محتاج بودن

ج( از رگ گردن به من نزديكتر  :خيلي نزديك بودن

ج( دوازده كلمه

د( سيزده كلمه

ب( كنم از جيب نظرتا دامن  :به احواﻻت خود نظر كردن

د( تا كه يك شب دست در دست پدر  :همراهي و با هم بودن

 -٤٢درعبارت » ﺧداي بزرگ پشت و پناه تو و ميهن ؛ تن وﺟانت بيگزند و ميهنت آبادان باد« چند تركيب داريﻢ؟
الف( پنج تركيب

ب( شش تركيب

الف( طوفان و توفان

ب( حيات و حياط

 -٤٣رابطه بين كلمات در كدام گزينه مانند ديگر گزينهها نيست؟

ج( هفت تركيب

د( هشت تركيب

ج( راﺿي و رازي

د( توس و طوس

 -٤٤دربيت » راستي را كس نميداند كه در فصل بهار از كجا گردد پديدار اين همه نقش و نگار« نقش كلمات مشخص شده چيست ؟
ب( متمم – مضاف اليه – قيد  -نهاد

الف( مفعول – مضاف اليه – مﺴند  -نهاد
ج( متمم – مضاف اليه – مﺴند  -نهاد

 -٤٥در كدام گزينه كلمات هﻢﺧانواده ديده نميشود؟

د( قيد  -مضاف اليه – مﺴند  -نهاد

الف( محال است سعدي كه راه صفا توان رفت جز در پي مصطفي
ب( ده روز مهرگردون افﺴانه است و افﺴون

ج( خداوند بخشنده دستگير

نيكي بجاي ياران فرصت شمار يارا

كريم خطابخش پوزش پذير

د( گفتم كه سوخت جانم از آتش نهانم

گفت آنكه سوخت او را كي ناله يا فغان است

 -٤٦كدام گزينه از نظر نگارشي نادرست است ؟

الف( پروين اﻋتصامي شاﻋر معروف ايراني است
ج( من زباناً ﭼندين بار به شما توصيه كرده بودم

ب( در اينكه شما اخﻼق پﺴنديدهاي داريد شكي نيﺴت

د( اين ماشين ﭼاپ از صفات خوبي برخوردار است

 -٤٧كدام بيت به درماندگي و مدهوشي انسانها در مقابل ﺧداوند اشاره ميكند؟
الف( راستي را كس نميداند كه در فصل بهار

ازكجا گردد پديدار اين همه نقش و نگار

ج( گفتم كه از كه پرسم جانا نشان كويت

گفتا نشان ﭼه پرسي آن كوي بينشان است

ب( ﻋقلها حيران شود كز خاك تاريك نژند

د( كيﺴت آن صورتگر ماهركه بي تقليد غير

ﭼون برآيد اين همه گلهاي نغز كامكار

اين همه صورت برد بر صفحهي هﺴتي به كار

علوم تجربي

 -٤٨از بين مواد زيركداميك ﺧالص است؟
الف( گﻼب

ج( روغن زيتون

ب( كربن دي اكﺴيد

د( هواي پاك
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 -٤٩اساس پاﻻيش و ﺟداسازي بنزين از اﺟزاي ديگر نفت ﺧام ،اﺧتﻼف دركدام مورد است؟
الف( نقطه جوش

ب( اندازه ذرات

ج( ﭼگالي

الف( جوش شيرين با ويتامين ث

ب( گلوكز با اكﺴيژن

ج( سوختن شمع

 -٥٠وارد شدن گاز حاصل از كدام واكنش به آب آهك  ،باعث شيري شدن رنگ آن نخواهد شد؟
 -٥١نقش ﺧاك باغچه درسوﺧتن قند ،مﺜل نقش  . . . . . . .است.
الف( نفت در سوختن زغال

ج( آنزيم در اكﺴايشگلوكز در سلول

 -٥٢ايزوتوپهاي يك عنصر در كدام مورد يكسانند؟
الف( تعداد نوترون

ب( تعداد پروتون

د( جرم
د( تجزيه آب اكﺴيژنه

ب( كبريت در روشن شدن شمع

د( اكﺴيژن فراوان در سوختن گاز شهري
ج( ﭼگالي

د( جرم

𝟐
𝟑𝟓 برابراست.
 -٥٣درعنصر Xنسبت تعداد نوترونها به پروتونها برابر١/٥ميباشد و تعداد الكترونهاي يون 𝐗 با تعداد ذرات زير اتمي 𝑨𝟓𝟐

نماد عنصر Xكدام است؟
𝟎𝟎𝟐
الف(𝑿𝟎𝟖

𝟎𝟐𝟏
ب(𝑿𝟎𝟖

𝟎𝟎𝟏
ج(𝑿𝟎𝟒

د(

𝟔𝟗𝟏
𝑿𝟖𝟕

 -٥٤آزمايش كوه آتشفشان بوسيلهي آمونيﻢ دي كرومات همانند  . . . . . . .يك تغيير شيميايي ميباشد .و برﺧﻼف  . . . . . . .يك واكنش گرماده است.
الف( حل شدن قرص جوشان درآب – ذوب شدن يخ
ج( تبخير شدن آب  -حل شدن شكر درآب

 -٥٥كدام مقايسه درست است؟

الف( ماهيچه جلو ران ﭼهار سر ولي ماهيچه جلو بازو سه سر ميباشد.
ج( ماهيچه جلو ران سه سر و ماهيچه پشت ران ﭼهار سر ميباشد.

 -٥٦چه تعداد ازگزارههاي زير از نظر علمي درست است؟

ب( حل شدن شكر درآب – پختن غذا

د( ميخ آهني در محلول كات كبود – سوختن شمع
ب( ماهيچه جلو بازو دو سر و ماهيچه پشت بازو سه سر ميباشد.

د( ماهيچه پشت بازو و ماهيچه پشت ران هر دو سه سر ميباشد.

* عصب حسي پيام را از مراكز عصبي دريافت ميكند و به اندام واكنش دهنده ميبرد.
*ساقة مغز بخشي از بصلالنخاع است كه در باﻻي نخاع قرار دارد و مركز كنترل اعمال غيرارادي است.
*بندبازان و افرادي كه ژيمناستيك كار ميكنند با تمرين زياد ،مخچة ﺧود را تقويت كردهاند.
*در نخاع برعكس مخ ،بخش ﺧاكستري رنگ در مركز و بخش سفيد در بيرون قرار دارد.

*دستگاه عصبي مركزي شامل ٤٣ﺟفت عصب ميباشد كه ١٢ﺟفت آن نخاعي و ٣١ﺟفت آن مغزي ميباشد.
الف(١

ب(٢

 -٥٧مركز كدام اندام حسي زير ،درست بيان نشده است؟
الف( گوش درگيجگاهي قشر مخ

ج( پوست در بخش خاكﺴتري جلوي قشر مخ

ج(٣

ب( بيني در جلوي نيم كرههاي مخ

د( ﭼشم در بخش پسسري قشر مخ

 -٥٨اثر هورمون رشد بر روي كلسيﻢ استخوان ،مخالف اثر هورمون كدام غده بر روي استخوان است؟
الف( تيروئيد

ب( پاراتيروئيد

ج( تخمدان

 -٥٩علت استحكام استخوان در مقابل فشار و مقاومت استخوان در مقابل ضربه به ترتيب:
الف( مواد معدني -رشتههاي پروتئيني

د(٤

د( پانكراس

ب( مواد معدني -سلولهاي استخواني

ج( سلولهاي استخواني -مواد معدني

 -٦٠چند مورد از عبارتهاي زير از نظر علمي غلط است؟

د( رشتههاي پروتئيني -مواد معدني

* سرعت انعكاسهاي غير ارادي  ،كمتر از پاسخهاي ارادي است.

* مسير انتقال پيام در يك نورون حركتي از دارينه به ﺟسﻢ ياﺧتهاي و از ﺟسﻢ ياﺧتهاي به آسه است.

* در بافت عصبي عﻼوه بر نورونها ياﺧتههاي پشتيبان وﺟود داردكه داراي فعاليت عصبي هستند.

* يكي از هورمونهاي غده فوق كليه با ﺟذب سديﻢ بيشتر به داﺧل ﺧون ،فشارﺧون را باﻻ ميبرد.

* مقدار ترشح هورمونها بسيار كﻢ است به همين دليل ماندگاري تنظيﻢ هورموني نسبت به تنظيﻢ عصبي كمتر است.

الف(٤

ب(٣

ج(٢

د(١
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 -٦١با كاهش قندﺧون لوزالمعده چه هورموني ترشح ميكند؟ اين هورمون در كبد چه نقشي دارد؟

ب( انﺴولين ،تبديل گلوكز به گليكوژن

الف( گلوكاگون ،تبديل گلوكز به گليكوژن

د( انﺴولين،تبديل گليكوژن به گلوكز

ج( گلوكاگون ،تبديل گليكوژن به گلوكز

رياضي

 -٦٢كدام گزينه درست نيست؟

ب( مجموع دو ﻋدد صحيح ،ﻋددي گوياست.

الف( هر ﻋدد طبيعي ﻋددي گويا است.

د( بين هر دو ﻋدد صحيح بيشمار ﻋدد گويا وجود دارد.

ج( صفر ﻋددي گويا نيﺴت.

 a -٦٣يك عدد گويا بين  -١و صفر است  .حاصل كدام گزينه از همه بزرگتر است؟
الف(a

ج( a٣

ب( 𝑎

 -٦٤حاصل عبارت روبرو در كدام گزينه آمده است؟
الف( -٢٤

 -٦٥حاصل عبارت روبرو چند است؟
الف(

١٥
٤9

ج(صفر
 -٦٦كدام گزينه درست است؟

ب( -٢٨

١٥
ب(
٤9

د( 𝑎





 

٢ ٣٢  ٤  ٤ ٣  ١٦  ٢

ج( -٨

د( ٢٨
١7
١
٣ 

٤9
 ٢  7  

 ١ ١
7



١٣٢
د(
٤9

الف( هيچ ﻋدد اولي نداريم كه مضرب  ٣١باشد.

ب( هر ﻋددي كه به صورت ﺿرب دو ﻋدد طبيعي نوشته شود ﻋددي مركب است.

ج( مجموع ﭼهار ﻋدد اول دو رقمي هرگز ﻋددي اول نميشود.

د( اگر مجموع دو ﻋدد اول زوج شود ،حاصل ﺿربشان هم زوج است.

 -٦٧در روش غربال براي تعيين اعداد اول از يك تا  ٤٠٠عدد  ٢٧چندمين عددي است كه ﺧط مي ﺧورد؟)اعداد ﺧط ﺧورده را مجدداً ﺧط
نمي زنيﻢ(.

الف( ﭼهارمين

ب( دويﺴت و پنجمين

الف(٨

ب(٧

الف(يكي

ب(دوتا

 -٦٨چند عدد كمتر از  ٣٠داريﻢ كه نسبت به  ٣٠اول هستند؟

ج( دويﺴت و ﭼهارمين

د( صد و پنجمين

ج(٩

د(١٠

 -٦٩اگر 𝒃𝒂 عددي اول باشد و  a,bهر دو اعدادي طبيعي باشند .تعداد شمارندههاي 𝒂𝒃 چند تا ﺧواهد بود؟
 -٧٠كدام يك از عبارتهاي زير درست است؟

ج(ﭼهارتا

الف( هر ﭼند ﺿلعي كه مركز تقارن داشته باشد حداقل دو محور تقارن هم دارد.
ب( هيچ ﭼهار ﺿلعي وجود ندارد كه فقط يك محور تقارن داشته باشد.

ج( در يك  nﺿلعي منتظم اگر  nزوج باشد ،همهي قطرها محور تقارن هﺴتند.

د( زاويهي بين دو محور تقارن متوالي در يك مربع  ٤٥درجه است.

 -٧١در شكل رو به رو دو ﺧط  a,bموازيند .در اينصورت زاويهي 𝒙 چند درﺟه است؟
الف(  ٧٦درجه
ج(  ٨٤درجه

ب(  ٣٢درجه

د(  ٤٦درجه

 -٧٢در پنج ضلعي منتظﻢ رو به رو اندازهي زاويهي 𝒙 چند درﺟه است؟
الف(١٢٠
ج(١١٠

ب(١٠٨

د( ١١٥

د( بﺴتگي به مقدار  aدارد.

آزمون ﺟامﻊ ،متوسطه اول ،سال تحصيلي  ،١٣٩٨ - ٩٩پايه هشتﻢ  -مرحله اول

7

 -٧٣چند نوع چند ضلعي منتظﻢ داريﻢ كه ميتوان با هر كدام از آنها به تنهايي كاشي كاري كرد؟
الف( پنج تا

 -٧٤كدام ﺟمله درست است؟

ج( سه تا

ب( ﭼهارتا

الف( در مﺴتطيل هر قطر نيمﺴاز دوتا از زاويه هاست.

د( دوتا

ب( هر ﭼهار ﺿلعي كه اﺿﻼع برابر دارد مربع است.

د( هر لوزي كه زوايايش برابر باشند مربع است

ج( در هر متوازي اﻻﺿﻼع قطرها برابرند.

 -٧٥اگر يك عدد طبيعي بين ١٠٠تا١٢٠باشد،براي تشخيص اول يا مركب بودن آن حداكﺜر چند تا تقسيﻢ ﻻزم است؟
ب( ﭼهارتا

الف( پنج تا

د( دوتا

ج( سه تا

زبان انگليسي

76- Mehri is my cousin. She’s one of my . . . . . . . .

) relativesد

) auntsج

) daughtersب

) unclesالف

) in-knowد

) at-knowج

) on-knowب

) in-nowالف

) lookد

) footج

) take-takingد

) taking-takeج

) health problems-adviceد

) patient-restج

77- Can you start . . . . . . .this Tuesday ? I’m not sure I’ll let you . . . . . . . .
?78- In which word oo has long sound
) afternoonالف
) goodب

79- Our class mate is good at. . . . . . . photos.
He can ………..beautiful photos.
) taking-takingالف
) take-takeب

80- Mahdi has sore throat.He has . . . . . . . .
Please give him some . . . . . . . ,doctor.

) headache-advicesب

كارنامه و پاسخنامه تشريحي سواﻻت در سايت  www.natije.irقابل مشاهده است.
ﺟهت مشاهده كارنامه ،شماره داوطلبي و رمز كارنامه ﺧود را از روي پاسخنامه،
در كادر روبهرو يادداشت نماييد.

) pain-restالف

شماره داوطلبي
رمز كارنامه

