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پایه هشتم

سـؤاالت پیـام های آسمان و قرآن از ردیف  1تا 11
سـؤاالت پیـام های آسمان و قرآن از ردیف  1تا 11
1ـ وعدۀ قطعی بخشش خداوند متعال به گناهکار در چه صورتی محقّق میگردد؟
صورتی محقّق میگردد؟
گناهکار در
متعال
قطعی
چهیسته.
اعمال شا
گناهبهو انجام
خداوند ترک
بخششتصمیم به
پشیمانی،
1ـ وعدۀ )1
اعمال شایسته.
گناه و
گناه وترک
ترکیم به
تصمیمانمی،به تصم
 ))21پشی
انجامیسته.
اعمال شا
انجام
سته.
اعمال
انجام
ال شایسته و ادای حقوق مردم.
شایاعم
انجام
گناه ،
گناه وترک
ترکیم به
تصمیمانمی،به تصم
 ))23پشی
حقوقو مردم
جبرانو ادای
گناه وشایسته
ترکاعمال
ی وانجام
گناه ،
ترک
تصمهیّمم به
 ))43پشی
نفس .است.
حقوق خدا
پشیمان
است،
مهم،مانآنی،چه م
است.
حقوق خدا
مانَایتُ و
مهم،یۀآن
2ـ با 4
گناهغْفِورَ اللَّهُ
ترکأَن یَ
حِبُّونَ
پشیُوا أَل
است،فَح
چهعْمفهُواّم وَلْيَصْ
" وَلْيَ
توجه) به آ
نههای زیر ،از شرایط عفو محسوب
نفساز گزی
کدامیوک
جبرانلَکُمْ "
2ـ با توجه به آیۀ " وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن یَغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ " کدامیک از گزینههای زیر ،از شرایط عفو محسوب
نمیشود؟
نمیشود؟ )1خطاکار به اشتباه خود پی برده و پشیمان شده باشد.
مان شده باشد.
کردهپشی
برده و
ی به
اکار
باشد.
خودیپیظلم
اشتباهو نادان
جهالت
خطرو
 ))21از
کرده باشد.
تکرارنادانی
جهالت و
 ))32از روی
ظلمباشد.
نداشته
خطاکار قصد
قصد تکرار
 ))43خطاکار
باشد.و فرصتی برای اصالح رفتار خود نیافته است.
نداشتهنبرده،
اشتباهش پی
خطاکار به
رفتاردرخود
استۀ .نعمت از شما سؤال خواهد شد) چيست؟
نیافتهدربار
آن روز
اصالحپس
براینَّعِيم (
فرصتیعَنِ ال
نبرده،نَّو یَوْمَئِذٍ
اشتباهش پثُیمَّ لَتُسْأَلُ
خطاکارِيمبه" در آیۀ"
3ـ منظور)4از " النَّع
شد) چيست؟
طرفخواهد
شماازسؤال
نعمت از
استتُ.سْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم (پس)2در آن
طعام ثُمَّ لَ
نعمت ،آیۀ"
ِيم " در
3ـ منظور)1از " النَّ
خداست.
حرامها
دربارۀحالل وَ
منظور،روزتمامی
منظورع از
حرامها از طرف خداست.
حالل وَ
منظور ،تمام
 ))31منظور
است.
طعامیو عمر
 ))42نعمت،
استی.ت است.
طعاماهل ب
نعمت،والیت
منظور ،ازنعمت
است.
يامت میگویند اگر ما)4بهنعمت،
است.
دریت
اهل ب
منظور،
4ـ در )3
کردیم یا به نتيجۀ کارهای خودمان
عمرمی
طعام وعمل
.................
روز ق
تّهای
نعمت "والیعد
خوانيم :
قرآن می
4ـ در قرآن میخوانيم  " :عدّهای در روز قيامت میگویند اگر ما به .................عمل میکردیم یا به نتيجۀ کارهای خودمان
 ..................؛ اکنون در جهنّم نبودیم " .
نبودیم " .
پندهای در جهن
 )..................؛ اکنون
 )2پندهای پیامبران  -میرسیدیم
اندیشیدیم
پیامبرانّم -می
1
رسیدیم
می
پیامبران
پندهای
)
2
اندیشیدیم
می
پیامبران
پندهای
)
 )4فرمان عقل خود  -میرسیدیم
 )31فرمان عقل خود  -میاندیشیدیم
 )4فرمان عقل خود  -میرسیدیم
فرمان
5ـ کدامي)3
اندیشیدیمیباشد؟
خودزی-رمیصحيح نم
عقلهای
گزینه
ک از
باشد؟
بهشتحبهنمی
یهازییر صحي
گزیونهها
ک از
خود انسانها فرستاده میشود.
دست
نعمت
مصالح
5ـ کدامي)1
فرستاده میشود.
خود
نعمتهاهایی بهشت
مصالح وو نعمت
 ))21مصالح
انسانهااست.
ده شده
دستآفری
بهشتبهاز قبل
آفریده
مصالح و
است.به استقبال او میروند.
شدهنفرین
ناسزا و
قبلان با
بهشتجهازنّمی
نعمتهابهیجهنّم،
محض ورود
 ))32به
استقبال
کمال نفرین
ّبن وّمیزیانبا بادرناسزا و
جهننّم،مؤدجه
بهشت،ورود به
در محض
 ))43به
روندرا.یی میکنند.
ی اولذیمذی پذی
احترام،بهبا غذاها
خدمتکارا
کنددر؟ کمال احترام ،با غذاهای لذیذ پذیرایی میکنند.
ییبا
نم ز
باطلّب و
خدمتکاراران مؤد
6ـ کدامی)4
بهشت،زیر نماز
در موارد
ک از
باطلی نم
تار را
نمازگزارنماز
موارد زیر
ک از
کند؟گوشت یا بخشی از اجزای آن موجود باشد.
وانیحرام
موی ح
درلباس
6ـ کدامی)1
نمازی.ا بخشی از اجزای آن موجود باشد.
گوشت
واندرحرام
برایی حی
ورآالت مو
نمازگزار تار
 ))21درلباس
هنگام
زنان
استفاده از زی
نماز.
هنگام
لباس ،در
برازی زنان
استفاده از
باشد.
غصبی
ورآالتی ا
دکمهزییا بخش
 ))23هرگاه
غصبی باشد.
لباس،
نمازگزار،ی از
دکمه یا بخش
باشد.
غصبی
هرگاه مکان
 ))34هرگاه
 )4هرگاه مکان نمازگزار ،غصبی باشد.
7ـ هنگامی که بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد در چه صورتی نمازش صحيح است؟
7ـ هنگامی که بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد در چه صورتی نمازش صحيح است؟
 )1اگر نمازگزار در وسط نماز متوجه شود لباس و بدنش نجس است.
 )1اگر نمازگزار در وسط نماز متوجه شود لباس و بدنش نجس است.
 )2قبل از نماز بفهمد و با همان وضعیت نماز بخواند.
 )2قبل از نماز بفهمد و با همان وضعیت نماز بخواند.
 )3قبل از نماز بفهمد ولی بعداً فراموش کرده آن را پاک کند و در همان حال ،نماز بخواند.
 )3قبل از نماز بفهمد ولی بعداً فراموش کرده آن را پاک کند و در همان حال ،نماز بخواند.
 )4قبل از نماز نداند بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد.
 )4قبل از نماز نداند بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد.
8ـ کدامیک از گزینههای زیر صحيح میباشد؟
8ـ کدامیک از گزینههای زیر صحيح میباشد؟
 )1ماجرای غدیر به خواست بزرگان قبایل انجام گرفت و پیامبر به مردم ابالغ نمودند.
 )1ماجرای غدیر به خواست بزرگان قبایل انجام گرفت و پیامبر به مردم ابالغ نمودند.
 )2در ماجرای غدیر ،پیامبر(ص) به خواست حضرت علی(ع) ایشانرا به عنوان جانشین انتخاب و به مردم ابالغ نمودند.
 )2در ماجرای غدیر ،پیامبر(ص) به خواست حضرت علی(ع) ایشانرا به عنوان جانشین انتخاب و به مردم ابالغ نمودند.
 )3انتخاب حضرت علی (ع) جهت جانشینی پیامبر (ص) توسط خدا انجام شد و جبرائیل به اطّالع پیامبر (ص) رساند.
 )3انتخاب حضرت علی (ع) جهت جانشینی پیامبر (ص) توسط خدا انجام شد و جبرائیل به اطّالع پیامبر (ص) رساند.
 )4پیامبر (ص) خودشان حضرت علی(ع) را انتخاب کردند و به مردم ابالغ نمودند.
 )4پیامبر (ص) خودشان حضرت علی(ع) را انتخاب کردند و به مردم ابالغ نمودند.
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9ـ مهمترین پيامی که پيامبر(ص) در حَجّهُالوداع ابالغ نمودند چه بود؟

 )1که عبادت میکنم ،تا آنها شکر کنند ،اطاعت میکنند )2 .که عبادت کنم ،تا آنها شکر کنند ،اطاعت میکنید.
 )4تا عبادت کنید ،شاید شکر کند ،اطاعت کنید.
 )3که عبادت کنم ،تا آنها شکرکنند ،اطاعت کنید.

14ـ با توجه به عبارات قرآنی گزینۀ صحيح را انتخاب نمایيد.

کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ  ،قَالَ رَبِّ  ،أَرْبَعَۀً مِّنَ الطَّيْرِ

 )1و آفرید همه چیز را ،گفت پروردگار ،چهار عدد از پرندگان
 )3و آفرید همه چیز را ،گفت خدایا ،چهار عدد از پرندگان

15ـ در کدام جمله معنی « ِمنْْ» با بقيه ناهماهنگ است ؟

 )2و آفرید هر چیزی را ،گفت پروردگارا ،چهار پرنده
 )4و آفرید همه چیز را ،گفت خدای من ،چهار پرنده

 )1وَ مَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْـر  )2هَلْ مِنْ خَالِـقٍ غَیْرُ اللَّهِ  )3إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ

 )4وَ مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنصَار

سـؤاالت ریاضیات از ردیف  11تا 51
 - 16اگر  aیک عدد صحيح منفی باشد ،حاصل کدامیک از عبارتهای زیر حتماً مثبت است؟

a + 1394 )1

a - 2 )2

3
)1
9
9
)3
12

13
)2
12
13
)4
36

3a )3

- 2a )4

 -17سه نوار هم اندازه مطابق شکل ،به  2و  3و  4قسمت مساوی تقسيم شدهاند .چه کسری از کل شکل رنگ شدهاست؟

 -18کدام گزینه درست نيست؟
 )1هر عدد طبیعی ،یک عدد گویا هم میباشد.
 )3تمام اعداد گویا ،معکوس دارند.

 )2هر عدد صحیح ،یک عدد گویا هم میباشد.
 )4بین هر دو عدد صحیح ،بیشمار عدد گویا وجود دارد.
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 )1نزدیک بودن مرگ و اینکه به زودی به سوی خدا باز خواهم شتافت.
 )2اینکه دو شیء گرانبها در میان شما باقی میگذارم :کتاب خدا ،عترت و اهل بیتم.
 )3آنان را به رعایت حقوق یکدیگر وصیت نمود.
 )4اینکه حج را فراموش نکرده و هر ساله به حج بیایند.
11ـ محور اصلی کالم حضرت علی)ع(در مورد هدف آفرینش دراین جمله چيست؟
"خداوند تمام آنچه را در زمین است برای شما آفرید تا دربارة آنها بیاندیشید و با استفاده از آنها به بهشت راه یابید و خود را از عذاب
دوزخ برهانید".
 )2بهشت رفتن و از عذاب دوزخ رهاشدن
 )1راه یافتن به بهشت
 )4اندیشیدن به نشانههای علم و قدرت خداوند
 )3از عذاب دوزخ رها شدن
11ـ با توجّه به آیه " وَأَحْسِن کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْکَ " کدامیک از گزینههای زیر صحيح میباشد؟
 )2نیکی میکند همانطور که نیکی کرد خدا بر تو
 )1نیکی کن همانطور که نیکی کرد خداوند به تو
 )4نیکی کرد همانطور که خداوند نیکی میکند به تو
 )3نیکی میکند همانطور که نیکی کرد خدا به او
12ـ با توجه به واژگان " اتَّخَذَ  ،کَانُوا یَعْلَمُونَ  ،لِنَفْسِهِ " کدامیک از گزینههای زیر صحيح میباشد؟
 )2گرفت ،میدانستند ،برای خودش
 )1بگیر ،بودند که میدانستند ،برای خودش
 )4گرفتند ،میدانید ،برای خودش
 )3بگیر ،میدانید ،برای خودش
13ـ با توجّه به واژگان " أَنْ أَعْبُدَ  ،لَعَلَّهُمْ یَشْکُرُونَ  ،أَطِيعُوا " گزینه صحيح را انتخاب کنيد:
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41 21
و
 -19چند عدد گویا بين
80 100

 وجود دارند که صورتشان عدد صحيح و مخرجشان  21باشد؟

15 )3
12 )1
13 )2
 )4بیشمار
 -21مطابق شکل نقاط  Aو  Bو  Cو  Dو  Eو  Fبا فاصلههای مساوی روی محور اعداد مشخص شدهاند .اگر نقطۀ
1
1
 Aنشان دهندۀ عدد  -و نقطه  Fنشان دهندۀ عدد باشد ،نقطه  Bکدام عدد را نشان میدهد؟
3
2

1
)2
6

11
)1
30
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 1 +باشد ،حاصل عبارت زیر کدام است؟

4
)1
15

?
2
)3
15

4
)2
15

2
)4
15

x
2

1

x

1

1

 -22طول مسير خطچين  111متر است و مسير غير خطچين از نيمدایرههایی تشکيل شدهاست که همگی مرکزشان روی
مسير خطچين قرار گرفته است .طول مسير غيرخطچين ،چند متر است؟ (عدد پی را  3 / 14در نظر بگيرید).
 314 )1متر

 200 )2متر

 157 )3متر

 )4نمیتوان مشخص کرد

 -23در یک بازی ،جریمۀ هر خطا سه برابر خطای قبلی است .بازیکنی بابت چهار خطایی که انجام دادهاست باید 40 000
تومان جریمه بپردازد .بازیکنی که یک خطا انجام داده باید چقدر بابت جریمه بپردازد؟

 1000 )4تومان
 )3تقریبا  2105تومان
10 000 )2تومان
 )1تقریبا 13 333تومان
 - 24شکل زیر نقشۀ یک اتاق است .میدانيم دیوارهای مجاور بر هم عمود هستند و اندازه برخی از دیوارها هم کنارشان
نوشته شدهاست .مساحت این اتاق چقدر است؟
3ab )1

3ab - a 2 )2

3ab + 2a 2 )3

3ab - 2a 2 )4

 -25اگر  aو  bاعداد طبيعی باشند ،حاصل کدام گزینه نمیتواند  1394باشد؟

6a  1b )1

17a + 17b )3

13a + 13b )2

41a  82b )4

 - 26در شکل زیر برای هر نقطه یک عدد در نظر گرفتهایم و هر دو نقطهای که اعداد آنها نسبت به هم اوّل نيستند را به
هم وصل کردهایم .کوچکترین عددی که میتوان برای نقطه  Aدر نظر گرفت ،چند است؟

2 )1

30 )3

6 )2
210 )4
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 -27عددی طبيعی از  311کوچکتر و از  111بزرگتر است .برای فهميدن اوّل یا مرکّب بودن این عدد حداکثر چند تقسيم

باید انجام دهيم؟

 3 )4تا
 7 )3تا
 200 )2تا
 300 )1تا
 -28در یک غربال اراتستن اعداد  35و  49و  115و  154خط خوردهاند .کدام گزینه ترتيب خط خوردن این چهار عدد را
نشان میدهد؟
 )1ابتدا  35و بعد  49و بعد از آن  115و در آخر  154خط میخورند.
 )2ابتدا  154و بعد  115و بعد از آن  49و در آخر  35خط میخورند.

 )3ابتدا  154و بعد  35و بعد از آن  115و در آخر  49خط میخورند.

 )4ابتدا  154و بعد  115و بعد از آن  35و در آخر  49خط میخورند.

 -29در یک غربال اراتستن حاصل جمع اوّلين و دومين عددی که در مرحلۀ حذف مضارب  7خط میخورند ،کدام است؟

169 )1

220 )2

228 )3

231 )4

 -31در روش غربال اراتستن برای پيدا کردن اعداد اوّل بين  1و  ،251بعد از حذف  219کدام عدد حذف میشود؟
 -31کدام یک از اشکال زیر تعداد خطهای تقارناش کمتر است؟
)2

)1

)4

)3

 -32شکل زیر با دقّت رسم نشده است! اگر شکل را با توجّه به اندازۀ زاویههایی که در آن نوشته شده با دقّت رسم کنيم،

آن وقت چند تا از جمالت زیر درست است؟

a || b

a || c

b || c

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

f || e

 -33در شکل زیر دو تا از اضالع یک  9ضلعی منتظم را امتداد دادهایم تا به هم برسند ،اندازۀ زاویهای که با عالمت سؤال

مشخّص شده ،کدام است؟

40o )1

60o )2

80o )3

 )4بستگی به اندازه اضالع  9ضلعی دارد

5

مرحله ا ّول آزمون پیشرفت تحصیلی دبیرستانهای استعدادهای درخشان سراسر کشور

126 )1

112 )2

105 )3

35 )4
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 -34در کاشیکاری زیر از سه نوع کاشی مختلف استفاده شدهاست .مجموع دو زاویهای که با عالمت سؤال مشخّص

شدهاند ،کدام است؟

110o )1

115 o )2

120o )3

125 o )4
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 -35الک پشتی میخواهد روی لبه باغچهای به شکل پنجضلعی زیر حرکت کند .او از نقطه  Aشروع به حرکت کرده و
در هر گوشه میچرخد تا روی لبه بعدی قرار بگيرد و به حرکتاش ادامه میدهد تا دوباره به نقطه  Aبرگردد .او روی هم
چند درجه چرخيده است؟

360o )1

540o )2

900o )3

1260o )4
سـؤاالت فـارسـی از ردیف  51تا 15

 -36کدام گزینه مفهوم کلّی بيت زیر را در بر دارد؟
توان رفت جز بر پیِ مصطفی»
«مُحال است سعدی که راه صفا
 )2دنبالهروی از پیامبر برای سعدی ناممکن است.
 )1پیروی از پیامبر بسیار سخت است.
 )4محال است جز پیامبر کسی رستگار شود.
 )3رستگاری تنها در پیروی از پیامبر است.
 -37در کدام گزینه ،بدون در نظر گرفتن فعلها ،کلمۀ ساختهشده از بن فعل وجود ندارد؟
 )1پیش از اینها خاطرم دلگیر بود /از خدا در ذهنم این تصویر بود
 )2چشم دل باز کن که جان بینی /آنچه نادیدنی است آن بینی
 )3پرستار امرش همه چیز و کس /بنیآدم و مرغ و مور و مگس
 )4عادت او نیست خشم و دشمنی /نام او نور و نشانش روشنی
 -38در کدام گزینه ترکيب وصفی (موصوف و صفت) وجود دارد؟
 )1با وضویی دست و رویی تازه کرد /با دل خود گفتوگویی تازه کرد
 )2مثل قصر پادشاه قصّهها /خشتی از الماس و خشتی از طال
 )3بود امّا در میان ما نبود /مهربان و ساده و زیبا نبود
 )4در دل او دوستی جایی نداشت /مهربانی هیچ معنایی نداشت
39ـ در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
«اگر خواستار سربلندی و سرفرازی ميهن خویشی ،بدان که راهی جز سرسپردگی و خدمتگذاری در راه ميهن پيش رو
نداری .باید که فارغ از هرگونه خودستایی و غرور ،برای پيشرفت سرزمينت بکوشی و نستوه و استوار در راه آن جانفشانی
کنی .این سرزمين پيوسته خواستگاه رادمردان و فداکاران بیشماری بودهاست ،تو نيز راه ایشان بسپار».
 )4پنج
 )3چهار
 )2سه
 )1دو
 -41در کدام بيت آرایۀ تشبيه به کار نرفتهاست؟
 )1لنگلنگان قدمی برمیداشت /هر قدم دانۀ شکری میکاشت
 )2آمد آن شکرگزاریش به گوش /گفت کای پیر خرفگشته خموش
 )3نوجوانی به جوانی مغرور /رخش پندار همیراند ز دور
 )4شکر گویم که مرا خوار نساخت /به خسی چون تو گرفتار نساخت
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 )1سخندانِ پرورده ،پیر کهن /بیندیشد آن گه بگوید سخن
 )2بسیجِ سخن گفتن آن گاه کن /که دانی که در کار گیرد سخن
 )3راستی موجب رضای خداست /کس ندیدم که گم شد از رهِ راست
 )4گر راست سخن گویی و در بند بمانی /به زان که دروغت دهد از بند رهایی

46ـ کدام گزینه از مفهوم بيت زیر از «حافظ» دریافت نمیشود؟

«ده روزه مهر گردون ،افسانه است و افسون /نيکی به جای یاران فرصت شمار یارا»

 )1کوتاهی زندگی

 )2غنیمت شمردن عمر

47ـ نقش دستوری کلمۀ مشخّص شده در کدام گزینه درست است؟

 )3دروغین بودن دنیا

 )4دلجویی از دوستان

 )1گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت /گفتا نشان چه پرسی آن کوی بینشان است (مفعول)
 )2گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی /گفتا که در ره ما غم نیز شادمان است (صفت)
 )3گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم /گفت آن که سوخت او را کی ناله یا فغان است (منادا)
 )4گفتم ز فیض بپذیر این نیمجان که دارد /گفتا نگاهدارش غمخانۀ تو جان است (مضافالیه)

48ـ ساخت کدام گزینه با بقيّه متفاوت است؟
 )1بخشنده

 )3فرمانده

 )2زینتده

49ـ بيت زیر از گلستان سعدی توصيف چه نوع شخصيّتی است؟
«گر به جای نانَش اندر سفره بودی آفتاب

 )1خسیس

 )4روزیده

تا قيامت روزِ روشن کس ندیدی در جهان»

 )2بخشنده

 )4زورگو

 )3پرخور

51ـ«وقتی جوالههای به وزارت رسيده بود .هر روز بامداد برخاستی و کليد برداشتی و درِ آن خانه باز کردی ».یعنی« :هر

روز بامداد برمیخاست و کليد برمیداشت و درِ آن خانه باز میکرد ».اکنون بر این اساس بگویيد شکل کهن فعلهای زیر

در کدام گزینه آمدهاست؟

«میشکفتم ،میانداختند ،میافشاندیم ،میرفت»

 )2شکفتمی ،انداختندی ،افشاندیمی ،رفتی
 )4شکفتیمی ،انداختی ،افشاندمی ،رفتی

 )1شکفتمی ،انداختنی ،افشاندیمی ،رفتمی
 )3شکفتی ،انداختندی ،افشاندیم ،رفتمی
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41ـ در بيتهای زیر از پروین اعتصامی ،کدام گزینه میتواند بيتی از یک مثنوی باشد؟
 )1چند کُنم خانه در این ناروَن /چند برَم حسرت باغ و چمن
 )2کس به رویم درِ شادی نگشود /آن که در بست نهان کرد کلید
 )3هر دو را دوش به مهمانی بُرد /هر دو را غرق زر و زیور کرد
 )4کسی به لطف به درماندگان نظر نکند /در این معامله دلها ز سنگ و پوالدند
42ـ در کدام گزینه معنی کلمۀ «دولت» همانند کاربرد آن در بيت« :خار بر پشت زنی زینسان گام /دولتت چيست،
عزیزیت کدام» است؟
 )1تکیۀ دولت همه بر ملّت است /ملّت از آن ،حامی این دولت است
 )2بخت و دولت به کاردانی نیست /جز به تأییدِ آسمانی نیست
 )3تو اندر کشور تَن پادشاهی /زوال دولت خود چند خواهی
 )4هست دگر موقع صلح و صفا /نیست ز هم دولت و ملّت جدا
43ـ در کدام گزینه اوّلين کلمه هستۀ گروه اسمی نيست؟
 )4ابزارهای جنگ نرم
 )3دشمنان این ملّت
 )2هویّت اصلی خویش
 )1کوچکترین بخش اجتماع
44ـ ضربالمثل «ماهی را هر وقت از آب بگيری تازه است» را چه موقع به کار میبرند؟
 )2هرگاه بخواهند فرصت از دست رفته را بیاهمّیت نشان دهند.
 )1هرگاه بخواهند اهمّیّت وقتشناسی را گوشزد کنند.
 )3وقتی بخواهند شخصی ناامید را به آغاز کاری تشویق کنند )4 .وقتی بخواهند از عاقبت نیکِ کاری خبر دهند.
45ـ کدام گزینه به مفهوم بيت« :زنهار مگو سخن به جز راست /هر چند تو را در آن ضررهاست» نزدیکتر است؟

پایه هشتم

سـؤاالت علـوم از ردیف  11تا 05
51ـ این که دو نوع بار الکتریکی وجود دارد:

 )2یک اصل در علم الکتریسیته است.
 )1از آزمایشهای الکتریسیته نتیجهگیری شده است.
 )3قانونی است که پس از کشف ساختار اتم به آن رسیدهاند )4.از دوتایی بودن تمام طبیعت نتیجهگیری شده است.

52ـ دو کرۀ رسانای یکسانِ  Aو  Bروی پایههای عایق قرار دارند .در ابتدا ،کرۀ  Aدارای بار مثبت وکرۀ  Bبدون بار است.
کارهای زیر را به ترتيب روی کرهها انجام میدهيم.

اول) تماس دادن دو کره به هم و سپس جدا کردن آنها از هم
دوم) لمس کردن کرۀ  Aو سپس جدا کردن دستمان از آن
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سوم) تماس دادنِ مجدّد دو کره به هم و سپس جدا کردن آنها از هم

پس از انجام این سه مرحله ،بار روی کرههای  Aو  Bبه ترتيب کدام است؟
 )1نصف بار اوّلیۀ کرة  Aـ نصف بار اوّلیۀ کرة A

 )2یکچهارمِ بار اوّلیۀ کرة  Aـ یکچهارمِ بار اوّلیۀ کرة A

 )3خنثی ـ یکچهارمِ بار اوّلیۀ کرة A

 )4یکچهارمِ بار اوّلیۀ کرة  Aـ خنثی

53ـ اگر «جریان الکتریکی در یک مدار» را به «جریان گرما بين دو جسم» تشبيه کنيم ،ولتاژ باتری معادل کدام گزینه
است؟

 )1رسانندگی گرمایی محیط بین دو جسم

 )2فاصلۀ بین دو جسم

 )3اندازة سطح تماس دو جسم

 )4اختالف دمای دو جسم

54ـ یک ميخ آهنی را به روش القا آهنربا کردهایم .اکنون قطبِ  Nیک آهنربای بسيار قوی را در نزدیکیِ قطب  Nاین ميخ
قرار میدهيم و کمکم فاصلۀ بينشان را کم میکنيم .چه چيزی مشاهده میکنيم؟
 )1همواره یکدیگر را جذب میکنند.
 )2همواره یکدیگر را دفع میکنند.
 )3ابتدا یکدیگر را دفع میکنند و سپس یکدیگر را جذب میکنند.
 )4ابتدا یکدیگر را جذب میکنند و سپس یکدیگر را دفع میکنند.
55ـ دو کرۀ فلزی با بارهای هماندازه و ناهمنام روی پایههای عایق قرار دارند .این دو کره را با دو تکه سيمِ نازک که به دو
سرِ یک المپ حبابی متصل شدهاند ،به هم وصل میکنيم .کدام گزینه دقيقترین پيشبينی را دربارۀ این آزمایش بيان
میکند؟
 )1المپ روشن میشود و پس از مدتی خاموش میشود و بار دو کره خنثی میشود.
 )2المپ خاموش میماند و بار دو کره تغییری نمیکند.
 )3نمیدانیم المپ روشن میشود یا نه ،ولی بار دو کره خنثی میشود.
 )4نمیدانیم المپ روشن میشود یا نه ،ولی بار دو کره تغییری نمیکند.

8

پایه هشتم

56ـ دو ميلۀ یکسان داریم (به نامهای  Aو  )Bکه میدانيم یکی از آنها آهنربا و دیگری آهن است؛ ولی نمیدانيم

کدامیک آهن و کدامیک آهنرباست .هر دو ميله شبيه آهنربا از وسط با دو رنگ سفيد و خاکستری رنگ شدهاند! کدام

مجموعه آزمایش زیر امکان تشخيص این دو ميله از هم را فراهم میکند؟
)1

)2

)3

)4

ولت متصل میکنيم .از آمپرسنج جریانِ  11آمپر میگذرد .مقاومت الکتریکی الِمِنت (رشتهسيم) بخاری تقریباً چند اُهم

است؟

بخاری برقی

 .0.0 )1اُهم
 2 )2اُهم
 2. )3اُهم
220v
 242. )4اُهم
58ـ یک آهنربای الکتریکی (سيمپيچی) ساختهایم .کدامیک از کارهای زیر ،قدرت این آهنربای الکتریکی را تغيير نمیدهد؟
 )2تغییر تعداد دورهای سیمپیچ
 )1تغییر ولتاژ باتری (تعویض باتری)
 )4عوض کردن جای دو قطب باتری
 )3تغییر جنس سیمپیچ
 - 59کدام گزینه صحيح است؟
 )1قیف شیشهای و کاغذ صافی روشی است که میتوان از آن برای جداسازی حل شونده از محلول استفاده کرد.
 )2قیف جداکننده وسیلهای است که فقط برای جداسازی محلولهای مایع در مایع کاربرد دارد.
 )3معیار جداسازی در روش سانتریفیوژ ،تفاوت در چگالی اجزا محلول است.
 )4قیف جدا کننده و سانتریفیوژ بر اساس خواص فیزیکی مواد را از هم جدا میکنند.

A

 61ـ اگر یک محلول اسيدی را  10 Nمرتبه رقيق کنيم  PHآن  Nواحد افزایش مییابد .با توجه به این مطلب پاسخ
دهيد که اگر  PHمحلولی از  HClبرابر  1باشد هرگاه به  5ميلی ليتر از آن  495ميلی ليتر آب خالص اضافه کنيم PH
محلول جدید چقدر خواهد بود؟
0 )4
4 )3
3 )2
2 )1
 -61جدول زیر ميزان انحالل پذیری ما ّدۀ  Aدر دماهای مختلف را نشان میدهد.
00
0.
30
3.
2.
.
دما بر حسب سانتی گراد
4700
3903
3106
2204
1001
1.
میزان ماده حل شونده
اگر  111گرم محلول سير شده از این ماده را تا دمای  21درجه سانتیگراد سرد کنند5 ،گرم ماده رسوب میکنـد .محلـول
فوق را چند درجه سانتیگراد سرد کرده بودند؟
3. )4
10 )3
30 )2
0 )1
 -62در دمای  81درجه سانتیگراد 51 ،گرم نمک پتاسيم کلرید را در  111گرم آب میریزیم و محلـول سـير شـدهای بـه
دست میآوریم ،انحاللپذیری این نمک و درصد نمک در محلول به ترتيب کدام است؟
 00/3 )4و  3./3درصد
 0. )3و  33/3درصد
 3. )2و  00درصد
 0. )1و  3.درصد
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57ـ یک آمپرسنج را مانند شکل زیر به صورت متوالی به یک بخاری برقی میبندیم و دو طرف مجموعه را به برق 221
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 -63فردی در اثر تصادف رانندگی دچار ایست تنفسی شده است .پزشک اورژانس سعی میکند از طریق تنفس دهان به
 -63فردی در اثر تصادف رانندگی دچار ایست تنفسی شده است .پزشک اورژانس سعی میکند از طریق تنفس دهان به
دهان وی را احياء کند .او در حقيقت با دميدن بازدم خود در دهان فرد  ....................را تحریک میکند.
دهان وی را احياء کند .او در حقيقت با دميدن بازدم خود در دهان فرد  ....................را تحریک میکند.
النخاع
مخچه
مخ
بصلالنخاع
 ))33بصل
 ))22مخچه
ی مخ
خاکستری
قشر خاکستر
 ))11قشر
 -64کدام گزینه دستور تنگ شدن مردمک در زمان افزایش ناگهانی نور را صادر میکند؟
 -64کدام گزینه دستور تنگ شدن مردمک در زمان افزایش ناگهانی نور را صادر میکند؟

مرحله ا ّول آزمون پیشرفت تحصیلی دبیرستانهای استعدادهای درخشان سراسر کشور

شبکییهه
ی شبک
استوانهاای
ی استوانه
های
سلولها
 ))11سلول
 )3لوب پسسری قشر مخ
 )3لوب پسسری قشر مخ

نخاع
 ))44نخاع

شبکییهه
ی شبک
مخروطی
ی مخروط
های
سلولها
 ))22سلول
 )4بصلالنخاع
 )4بصلالنخاع

رد؟
یگگييرد؟
قرار ممی
ی قرار
عصبی
دستگاه عصب
ی دستگاه
مرکزی
ی مرکز
های
بخشها
از بخش
ک از
کدام ییک
کنترل کدام
تحت کنترل
دست ،تحت
انگشتان دست،
چۀۀ انگشتان
ماهييچ
 --65ماه
65
نخاع
و
مخچه
مخ،
)
4
مخچه
فقط
)
3
نخاع
و
مخ
)
2
مخ
فقط
)
1
 )4مخ ،مخچه و نخاع
 )3فقط مخچه
 )2مخ و نخاع
 )1فقط مخ
 -66فردی دچار درد شدید در ناحيۀ شکمی به صورت مزمن شده و پزشک بيماری او را کمکاری معده تشخيص داده
 -66فردی دچار درد شدید در ناحيۀ شکمی به صورت مزمن شده و پزشک بيماری او را کمکاری معده تشخيص داده
است .ماهيچههای معده او که از نوع  ............بوده عمل هضم مکانيکی را به درستی انجام نمیدهد .سلولهای این ماهيچه
است .ماهيچههای معده او که از نوع  ............بوده عمل هضم مکانيکی را به درستی انجام نمیدهد .سلولهای این ماهيچه
شوند.
نمیشوند.
تحریک نمی
درستی تحریک
به درستی
هستند وو به
 ............هستند
صورت ............
به صورت
به
ای
هسته
چند
صاف
)
2
ای
هسته
تک
صاف
)
1
 )2صاف -چند هستهای
 )1صاف -تکهستهای
ای
هسته
چند
مخطط
)
4
ای
 )4مخطط -چند هستهای
هستهای
تکهسته
مخطط --تک
 ))33مخطط
 -67در بافت عصبی ،نورونها  .........سلولهای پشتيبان . ..........
 -67در بافت عصبی ،نورونها  .........سلولهای پشتيبان . ..........
هستند..
دارند..
اندامک هستند
هسته وو اندامک
ی هسته
دارای
– دارا
برخالف –
 ))22برخالف
ی رارا دارند
عصبی
ان عصب
جرییان
جاد جر
یی ااییجاد
توانایی
– توانا
همانند –
 ))11همانند
 )4برخالف – انتقال دهنده پیام عصبی میباشند.
 )3همانند – دارای هسته و اندامک نیستند.
 )4برخالف – انتقال دهنده پیام عصبی میباشند.
 )3همانند – دارای هسته و اندامک نیستند.
در
فرد در
این فرد
برای این
زیر برای
مشکالت زیر
از مشکالت
یک از
کدام یک
اند ..کدام
نکردهاند
رشد نکرده
کامل رشد
صورت کامل
به صورت
ش به
هاییش
استخوانها
ی استخوان
ماری
ی ببييمار
نوعی
اثر نوع
در اثر
ی در
فردی
 --68فرد
68
شود؟
ی
م
شدیدتر
عفونت
زمان
زمان عفونت شدیدتر میشود؟
 )2گلبولهای سفید به مقدار کافی برای مبارزه با عامل عفونی ندارد.
 )1ذخیره مواد معدنی در بدنش کاهش مییابد.
 )2گلبولهای سفید به مقدار کافی برای مبارزه با عامل عفونی ندارد.
 )1ذخیره مواد معدنی در بدنش کاهش مییابد.
ابد..
ی
ی
م
کاهش
خونش
در
فسفر
و
م
ی
کلس
سطح
)
4
.
شود
ی
 )4سطح کلسیم و فسفر در خونش کاهش مییابد
وارد ممیشود.
ی وارد
جدی
ب جد
آسییب
ی اواو آس
حییاتاتی
یح
های
اندامها
به اندام
 ))33به
 -69وقتی آقای حسين رضازاده رکورد وزنه برداری المپيک  2114را میزد و وزنه را باالی شانههایش مـیبـرد ،شـما بـه
 -69وقتی آقای حسين رضازاده رکورد وزنه برداری المپيک  2114را میزد و وزنه را باالی شانههایش مـیبـرد ،شـما بـه
عنوان یک زیستشناس بگویيد ماهيچههای دست او چه وضعيتی داشتند؟!
عنوان یک زیستشناس بگویيد ماهيچههای دست او چه وضعيتی داشتند؟!
 )2سهسر منقبض – چهارسر منبسط
 )1دوسر منبسط – سهسر منقبض
 )2سهسر منقبض – چهارسر منبسط
 )1دوسر منبسط – سهسر منقبض
 )4دوسر منقبض– سهسر منقبض
 )3دوسر منقبض – سهسر منبسط
 )4دوسر منقبض– سهسر منقبض
 )3دوسر منقبض – سهسر منبسط
ست؟؟
ي
ن
ح
ي
صح
نه
ی
گز
کدام
مان،
بدن
در
موجود در بدنمان ،کدام گزینه صحيح نيست
ی موجود
های
مفصلها
انواع مفصل
به انواع
توجه به
 --71بابا توجه
71
 )1همۀ استخوانها در محل مفصل حرکت میکنند.
 )1همۀ استخوانها در محل مفصل حرکت میکنند.
شود..
ی
م
محسوب
متحرک
مفاصل متحرک محسوب میشود
انواع مفاصل
ها ازاز انواع
مهرهها
ستون مهره
در ستون
موجود در
مفصل موجود
 ))22مفصل
 )3مفصل مربوط به دندهها حرکت محدودی دارد.
 )3مفصل مربوط به دندهها حرکت محدودی دارد.
دارد..
وجود دارد
رباط وجود
نام رباط
به نام
ی به
محکمی
ی محکم
وندی
بافت پپییوند
ها بافت
مفصلها
محل مفصل
در محل
 ))44در
51
05
سـؤاالت زبان انگلیسی از
تا 85
سوال 71
51
 05تا
سـؤاالت زبان انگلیسی از سوال
71)ْGolnaz lives in -------, so she’s -------, but her friend, Mina, lives in ---------, so she is ------ .
71)ْGolnaz lives in -------, so she’s -------, but her friend, Mina, lives in ---------, so she is ------ .
1) England,English-German ,German
2) England ,British-German ,Germany
1) England,English-German ,German
2) England ,British-German ,Germany
3)England,British-Germany,German
4)England,British-Germany,Germany
3)England,British-Germany,German
4)England,British-Germany,Germany
?"72) Which word has long double "O
?"72) Which word has long double "O
1) good
2) football
3) look
4) afternoon
1) good
2) football
3) look
4) afternoon

10

ْ
ْ

پایه هشتم

ْ 73) A: “--------- men ------ good at ------------ movies?” B: “Those tall ---------- .”
1) Which-are-acting in - ones
2) Whose – are - acting in - ones
3) Which - is - acting in - one
4) Whose - is –acting in - one
74) Please ------------------ .I have --------------- .
1) give me advice - toothache

2) give me an advice - sore throat

3) give me an advice - a headache

4) give me advise - a cold

75)------- you------ Holy Quran?Yes,I----- .
1) Do – recite - can

2)Can - read the – do

3)Do – read – do

4)Can - recite the –can

76)Our sister ----- photos,------- to stories on radio,--------- her friends and ---------puzzels as her
مرحله ا ّول آزمون پیشرفت تحصیلی دبیرستانهای استعدادهای درخشان سراسر کشور

hobbies .
1) likes taking- reading-calling-making

2) like taking-listening-calling-doing

3) likes taking-listening-calling-doing

4) like taking-listening-calling-doing

77)Can ------ give ------- -------- book? I will give -------- ----------- book, too.
1) you-me you-you my

2) you –my me-you my

3) you-me your-you my

4) you-me my-you me

78)which sentence is correct? They are talking about some----------------- .
1) a person’s health problems

2) people’s health problems

3) people health problem

4) person health problem

79)I usually go ------ the gym------6:00------the morning every-------- .
1) to-at-in-Sunday

2) to–at-on-Sundays

3) at-after-in-Sunday

4) to-at-in –Sundays

80) The boy: “I have a temperature,I cough,I sneeze, I have a --------- nose.”
The doctor: “You should ------ some rest .You have ------------.”
1) ache-get-a flu
2) running-get-the flu
3) running-get-flu
4) ache-get- flus
81)Our friend can ----------beautiful……. .This is her --------book.
1) draw-drawing-drawings
2) draw-drawings-drawings
3) draw-drawings-drawing
4) draw-drawing-drawing
82) A: “Is your mom good at making cakes?” B: “Yes,------------ .”
1)she’s
2)my mom is
3)she is
4)all of them
83) A: “How old is your brother?” B: “--------------------- 14 years old.”
1) He has
2) He is
3)His
4) My brother has
84) A: “----------------------------------- ?” B: “No, I have mumps.”
1) What’s wrong 2) How are you
3) What’s the matter
4) Are you all right
85)Which sentence is correct?
1) Lets go to the village and call them first.
2) I can’t make it today.
3) She should asks other people about her health.
4) Why they should see the doctor?
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