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ت تحصیلی دبیرستان های استعدادهای درخشان سراسر کشور
مرحله اّول آزمون پیشرف

پایه هشتم

 
 

 11 تا 1 فیرد از قرآن و آسمان یها امـیپ االتؤسـ
 

 گردد؟ یم محقّق یصورت چه در گناهکار به متعال خداوند بخشش یقطع ۀوعد ـ1
 .ستهیشا اعمال انجام و گناه ترک به میتصم ،یمانیپش(  1
 .ستهیشا اعمال انجام و گناه ترک به میتصم ( 2
  .مردم حقوق یادا و ستهیشا الاعم انجام ، گناه ترک به میتصم ،یمانیپش(  3
 .است نفس و خدا حقوق جبران و گناه ترک و یمانیپشآن چه مهّم است،  مهم، ( 4

 محسوب عفو طیشرا از ر،یز یهانهیگز از کی کدام " لَکُمْ اللَّهُ یَغْفِرَ أَن تُحِبُّونَ أَلَا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا " یۀآ به توجه با ـ2
 ؟شودینم 

 .باشد شده مانیپش و برده یپ خود اشتباه به اکارخط (1
 .باشد کرده ظلم ینادان و جهالت یرو از ( 2
   .باشد نداشته تکرار قصد خطاکار ( 3
 . است نیافته خود رفتار اصالح برای فرصتی و نبرده، یپ اشتباهش به خطاکار ( 4

  ست؟يچ (شد خواهد سؤال شما از نعمت ۀدربار روز آن در پس) النَّعِيم عَنِ مَئِذٍیَوْ لَتُسْأَلُنَّ ثُمَّ " یۀآ در " النَّعِيم " از منظور ـ3
 .خداست طرف از حرامها وَ حالل یتمام منظور، (2    . است طعام نعمت، از منظور( 1
 .است عمر و طعام نعمت، (4   .است تیب اهل تیوال نعمت منظور،( 3

 خودمان کارهای ۀنتيج به یا کردیممی عمل................. به ما اگر گویندمی يامتق روز در ایعدّه ":  خوانيممی قرآن در ـ4
  . " نبودیم جهنّم در اکنون ؛.................. 
 رسیدیممی - پیامبران پندهای (2   اندیشیدیممی  - پیامبران پندهای (1
 یمرسیدمی - خود عقل فرمان( 4   اندیشیدیممی - خود عقل فرمان (3

 ؟باشدینم حيصح ریز یها نهیگز از کيکدام ـ5
 .شودیم فرستاده ها انسان خود دست به بهشت یهانعمت و مصالح (1
 .است شده دهیآفر قبل از بهشت یهانعمت و مصالح ( 2
    .روندیم او استقبال به نینفر و ناسزا با انیجهنّم جهنّم، به ورود محض به ( 3

 .کنندیم ییرایپذ ذیلذ یغذاها با احترام، کمال در بایز و مؤدّب نخدمتکارا بهشت، در(  4  
 ؟کندینم باطل را نماز ریز موارد از کی کدام ـ6

 .باشد موجود آن یاجزا از یبخش ای گوشتحرام وانیح یمو تار نمازگزار درلباس (1
 .نماز هنگام در زنان یبرا ورآالتیز از استفاده ( 2
  .باشد یغصب لباس، زا یبخش ای دکمه هرگاه( 3
 .باشد یغصب نمازگزار، مکان هرگاه( 4

 است؟ حيصح نمازش یصورت چه در باشد نجس نمازگزار لباس ای بدن که یهنگام ـ7
 .است نجس بدنش و لباس شود متوجه نماز وسط در نمازگزار اگر (1
   .بخواند نماز تیوضع همان با و بفهمد نماز از قبل ( 2
 .بخواند نماز حال، همان در و کند پاک را آن کرده فراموش بعداً یول همدبف نماز از قبل(  3
 .بفهمد نماز از بعد و است نجس لباسش ای بدن نداند نماز از قبل(  4

 باشد؟ یم حيصح ریز یهانهیگز از کیکدام ـ8
 .نمودند ابالغ مردم به امبریپ و گرفت انجام لیقبا بزرگان خواست به ریغد یماجرا( 1
 .نمودند ابالغ مردم به و انتخاب نیجانش عنوان به راشانیا( ع)یعل حضرت خواست به( ص)امبریپ ،ریغد یماجرا در (2
 .رساند( ص) امبریپ اطّالع به لیجبرائ و شد انجام خدا توسط( ص) امبریپ ینیجانش جهت( ع) یعل حضرت انتخاب( 3
 .نمودند ابالغ مردم به و کردند انتخاب را( ع)یعل حضرت خودشان( ص) امبریپ( 4
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بود؟چهنمودندابالغالوداعهُجّحَدر( ص)امبريپکهیاميپنیتر مهم ـ9
 .شتافتخواهمبازخدایسوبهیزوده بکهنیا ومرگبودنکینزد( 1
 .تمیباهلوعترت،خداکتاب:گذارممییباقشماانیم درگرانبهاءیشدونکهیا(  2
 .نمودتیوصگریکدیحقوقتیرعابهراآنان(  3
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 چيست؟جمله درایننشیآفرهدفمورددر)ع(یعلحضرتکالماصلی محور ـ11
عذابازراخود ودیابی راهبهشتبه آنها ازاستفاده با ودیشیاندیبآنهارةدربا تادیآفرشمایبرااستنیزم در راآنچه تمامخداوند"

 ".دیبرهاندوزخ
رهاشدندوزخعذاب از ورفتنبهشت (2   بهشتبهافتنیراه( 1
خداوند قدرت و علم هاینشانه به دنیشیاند (4   شدنرهادوزخعذاب از( 3

باشد؟یمحيصحریزیها نهیگزازکی کدام " إِلَيْکَ اللَّهُ أَحْسَنَ کَمَا وَأَحْسِن " هیآبهتوجّهباـ11
 توبرخداکردیکینکههمانطورکندیمیکین( 2  توبهخداوندکردیکینکههمانطورکنیکین( 1
توبهکندیمیکینخداوندکههمانطورکردیکین( 4  اوبهخداکردیکینکههمانطورکندیمیکین( 3

باشد؟یمحيصحریزیهانهیگزازکیکدام "  لِنَفْسِهِ، یَعْلَمُونَ کَانُوا، اتَّخَذَ"واژگانبهتوجهبا ـ12
خودشیبرادانستند،میگرفت، (2  خودشیبرادانستند،یمکهبودندر،یبگ( 1
خودشیبراد،یدانیمگرفتند، (4   خودشیبرا،دیدانیمر،یبگ (3

 :کنيد انتخاب را صحيح گزینه " أَطِيعُوا ، یَشْکُرُونَ لَعَلَّهُمْ ، أَعْبُدَ أَنْ  " واژگانبهتوجّهباـ13
.دیکنیماطاعتکنند،شکرآنهاتاکنم،عبادتکه( 2 .کنندمیاطاعتکنند،شکرآنهاتاکنم،یمعبادتکه( 1
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 .دیينماانتخابراحيصحۀنیگزیقرآنعباراتبهتوجهبا ـ14
 الطَّيْرِ مِّنَ أَرْبَعَۀً ، رَبِّ قَالَ،  خَلَقَهُ  شَیْءٍ کُلَّ

پرندهچهار ،پروردگاراگفت ،رایزیچهردیآفرو( 2 پرندگانازعددچهارپروردگار،گفترا،زیچهمهدیآفرو (1
پرنده چهارمن،یخداگفترا،زیچهمهدیآفرو( 4  پرندگانازعددچهارا،یخداگفترا،زیچهمهدیفرآو( 3 

 ؟ است هماهنگنا هيبق با« ِْمنْ »  یمعن جمله کدام در ـ15
أَنصَار مِنْ لِلظَّالِمِینَ مَا وَ( 4  الْمُؤْمِنِینَ عِبَادِنَا مِنْ إِنَّهُ( 3   اللَّهِ غَیْرُ خَالِـقٍ مِنْ هَلْ( 2 أَجْـر مِنْ عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ مَا وَ( 1

51 تا 11 فیرد از  اتیاضیر االتؤسـ

است؟ مثبت حتماً ریز یها عبارت از کی کدام حاصل باشد، یمنف حيصح عدد کی a اگر - 16

1 )a + 13942 )a - 23 )a34 )a- 2
است؟ شده رنگ شکل کل از یکسر چه. اند شده ميتقس یمساو قسمت 4 و 3 و 2 به شکل، مطابق اندازه هم نوار سه -17

1 )3
9   2 )13

12
3 )9

124 )13
36

؟ستين درست نهیگز کدام -18
  .باشد یم هم ایگو عدد کی ح،یصح عدد هر (2  .باشد یم هم ایگو عدد کی ،یعیطب عدد هر (1

.دارد وجود ایگو عدد شماریب ح،یصح عدد دو هر نیب (4    .دارند معکوس ا،یگو اعداد تمام (3
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 .نمودند ابالغ مردم به امبریپ و گرفت انجام لیقبا بزرگان خواست به ریغد یماجرا( 1
 .نمودند ابالغ مردم به و انتخاب نیجانش عنوان به راشانیا( ع)یعل حضرت خواست به( ص)امبریپ ،ریغد یماجرا در (2
 .رساند( ص) امبریپ اطّالع به لیجبرائ و شد انجام خدا توسط( ص) امبریپ ینیجانش جهت( ع) یعل حضرت انتخاب( 3
 .نمودند ابالغ مردم به و کردند انتخاب را( ع)یعل حضرت خودشان( ص) امبریپ( 4

 
 

 11 تا 1 فیرد از قرآن و آسمان یها امـیپ االتؤسـ
 

 گردد؟ یم محقّق یصورت چه در گناهکار به متعال خداوند بخشش یقطع ۀوعد ـ1
 .ستهیشا اعمال انجام و گناه ترک به میتصم ،یمانیپش(  1
 .ستهیشا اعمال انجام و گناه ترک به میتصم ( 2
  .مردم حقوق یادا و ستهیشا الاعم انجام ، گناه ترک به میتصم ،یمانیپش(  3
 .است نفس و خدا حقوق جبران و گناه ترک و یمانیپشآن چه مهّم است،  مهم، ( 4

 محسوب عفو طیشرا از ر،یز یهانهیگز از کی کدام " لَکُمْ اللَّهُ یَغْفِرَ أَن تُحِبُّونَ أَلَا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا " یۀآ به توجه با ـ2
 ؟شودینم 

 .باشد شده مانیپش و برده یپ خود اشتباه به اکارخط (1
 .باشد کرده ظلم ینادان و جهالت یرو از ( 2
   .باشد نداشته تکرار قصد خطاکار ( 3
 . است نیافته خود رفتار اصالح برای فرصتی و نبرده، یپ اشتباهش به خطاکار ( 4

  ست؟يچ (شد خواهد سؤال شما از نعمت ۀدربار روز آن در پس) النَّعِيم عَنِ مَئِذٍیَوْ لَتُسْأَلُنَّ ثُمَّ " یۀآ در " النَّعِيم " از منظور ـ3
 .خداست طرف از حرامها وَ حالل یتمام منظور، (2    . است طعام نعمت، از منظور( 1
 .است عمر و طعام نعمت، (4   .است تیب اهل تیوال نعمت منظور،( 3

 خودمان کارهای ۀنتيج به یا کردیممی عمل................. به ما اگر گویندمی يامتق روز در ایعدّه ":  خوانيممی قرآن در ـ4
  . " نبودیم جهنّم در اکنون ؛.................. 
 رسیدیممی - پیامبران پندهای (2   اندیشیدیممی  - پیامبران پندهای (1
 یمرسیدمی - خود عقل فرمان( 4   اندیشیدیممی - خود عقل فرمان (3

 ؟باشدینم حيصح ریز یها نهیگز از کيکدام ـ5
 .شودیم فرستاده ها انسان خود دست به بهشت یهانعمت و مصالح (1
 .است شده دهیآفر قبل از بهشت یهانعمت و مصالح ( 2
    .روندیم او استقبال به نینفر و ناسزا با انیجهنّم جهنّم، به ورود محض به ( 3

 .کنندیم ییرایپذ ذیلذ یغذاها با احترام، کمال در بایز و مؤدّب نخدمتکارا بهشت، در(  4  
 ؟کندینم باطل را نماز ریز موارد از کی کدام ـ6

 .باشد موجود آن یاجزا از یبخش ای گوشتحرام وانیح یمو تار نمازگزار درلباس (1
 .نماز هنگام در زنان یبرا ورآالتیز از استفاده ( 2
  .باشد یغصب لباس، زا یبخش ای دکمه هرگاه( 3
 .باشد یغصب نمازگزار، مکان هرگاه( 4

 است؟ حيصح نمازش یصورت چه در باشد نجس نمازگزار لباس ای بدن که یهنگام ـ7
 .است نجس بدنش و لباس شود متوجه نماز وسط در نمازگزار اگر (1
   .بخواند نماز تیوضع همان با و بفهمد نماز از قبل ( 2
 .بخواند نماز حال، همان در و کند پاک را آن کرده فراموش بعداً یول همدبف نماز از قبل(  3
 .بفهمد نماز از بعد و است نجس لباسش ای بدن نداند نماز از قبل(  4

 باشد؟ یم حيصح ریز یهانهیگز از کیکدام ـ8
 .نمودند ابالغ مردم به امبریپ و گرفت انجام لیقبا بزرگان خواست به ریغد یماجرا( 1
 .نمودند ابالغ مردم به و انتخاب نیجانش عنوان به راشانیا( ع)یعل حضرت خواست به( ص)امبریپ ،ریغد یماجرا در (2
 .رساند( ص) امبریپ اطّالع به لیجبرائ و شد انجام خدا توسط( ص) امبریپ ینیجانش جهت( ع) یعل حضرت انتخاب( 3
 .نمودند ابالغ مردم به و کردند انتخاب را( ع)یعل حضرت خودشان( ص) امبریپ( 4

بود؟چهنمودندابالغالوداعهُجّحَدر( ص)امبريپکهیاميپنیتر مهم ـ9
 .شتافتخواهمبازخدایسوبهیزوده بکهنیا ومرگبودنکینزد( 1
 .تمیباهلوعترت،خداکتاب:گذارممییباقشماانیم درگرانبهاءیشدونکهیا(  2
 .نمودتیوصگریکدیحقوقتیرعابهراآنان(  3
 .ندیایبحجبهسالههر ونکردهفراموشراحجنکهیا ( 4

 چيست؟جمله درایننشیآفرهدفمورددر)ع(یعلحضرتکالماصلی محور ـ11
عذابازراخود ودیابی راهبهشتبه آنها ازاستفاده با ودیشیاندیبآنهارةدربا تادیآفرشمایبرااستنیزم در راآنچه تمامخداوند"

 ".دیبرهاندوزخ
رهاشدندوزخعذاب از ورفتنبهشت (2   بهشتبهافتنیراه( 1
خداوند قدرت و علم هاینشانه به دنیشیاند (4   شدنرهادوزخعذاب از( 3

باشد؟یمحيصحریزیها نهیگزازکی کدام " إِلَيْکَ اللَّهُ أَحْسَنَ کَمَا وَأَحْسِن " هیآبهتوجّهباـ11
 توبرخداکردیکینکههمانطورکندیمیکین( 2  توبهخداوندکردیکینکههمانطورکنیکین( 1
توبهکندیمیکینخداوندکههمانطورکردیکین( 4  اوبهخداکردیکینکههمانطورکندیمیکین( 3

باشد؟یمحيصحریزیهانهیگزازکیکدام "  لِنَفْسِهِ، یَعْلَمُونَ کَانُوا، اتَّخَذَ"واژگانبهتوجهبا ـ12
خودشیبرادانستند،میگرفت، (2  خودشیبرادانستند،یمکهبودندر،یبگ( 1
خودشیبراد،یدانیمگرفتند، (4   خودشیبرا،دیدانیمر،یبگ (3

 :کنيد انتخاب را صحيح گزینه " أَطِيعُوا ، یَشْکُرُونَ لَعَلَّهُمْ ، أَعْبُدَ أَنْ  " واژگانبهتوجّهباـ13
.دیکنیماطاعتکنند،شکرآنهاتاکنم،عبادتکه( 2 .کنندمیاطاعتکنند،شکرآنهاتاکنم،یمعبادتکه( 1
.دیکناطاعتکند،شکردیشاد،یکنعبادتتا (4 .دیکناطاعتشکرکنند،آنهاتاکنم،عبادتکه( 3

 .دیينماانتخابراحيصحۀنیگزیقرآنعباراتبهتوجهبا ـ14
 الطَّيْرِ مِّنَ أَرْبَعَۀً ، رَبِّ قَالَ،  خَلَقَهُ  شَیْءٍ کُلَّ

پرندهچهار ،پروردگاراگفت ،رایزیچهردیآفرو( 2 پرندگانازعددچهارپروردگار،گفترا،زیچهمهدیآفرو (1
پرنده چهارمن،یخداگفترا،زیچهمهدیآفرو( 4  پرندگانازعددچهارا،یخداگفترا،زیچهمهدیفرآو( 3 

 ؟ است هماهنگنا هيبق با« ِْمنْ »  یمعن جمله کدام در ـ15
أَنصَار مِنْ لِلظَّالِمِینَ مَا وَ( 4  الْمُؤْمِنِینَ عِبَادِنَا مِنْ إِنَّهُ( 3   اللَّهِ غَیْرُ خَالِـقٍ مِنْ هَلْ( 2 أَجْـر مِنْ عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ مَا وَ( 1

51 تا 11 فیرد از  اتیاضیر االتؤسـ

است؟ مثبت حتماً ریز یها عبارت از کی کدام حاصل باشد، یمنف حيصح عدد کی a اگر - 16

1 )a + 13942 )a - 23 )a34 )a- 2
است؟ شده رنگ شکل کل از یکسر چه. اند شده ميتقس یمساو قسمت 4 و 3 و 2 به شکل، مطابق اندازه هم نوار سه -17

1 )3
9   2 )13

12
3 )9

124 )13
36

؟ستين درست نهیگز کدام -18
  .باشد یم هم ایگو عدد کی ح،یصح عدد هر (2  .باشد یم هم ایگو عدد کی ،یعیطب عدد هر (1

.دارد وجود ایگو عدد شماریب ح،یصح عدد دو هر نیب (4    .دارند معکوس ا،یگو اعداد تمام (3
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ت تحصیلی دبیرستان های استعدادهای درخشان سراسر کشور
مرحله اّول آزمون پیشرف

پایه هشتم

21 نيب ایگو عدد چند -19
100

80و  
41

 باشد؟ 21 شانمخرج و حيصح عدد شانصورت که دارند وجود

شمار بی (154 (133 (122 (1
 ۀنقط اگر. اند شده مشخص اعداد محور یرو یمساو یها فاصله با F وE و D و C و B و A نقاط شکل مطابق -21
Aعدد ۀدهند نشان - 1

3
1 عدد ۀدهند ننشا F نقطه و 

2
دهد؟ یم نشان را عدد کدام B نقطه باشد، 

1 )11
30 2) 1

6

 3) - 1
6 4) - 3

10

+x اگر -21 = 21 2 3
 است؟ کدام ریز عبارت حاصل باشد، 

 1 )15
4                       2)15

4             3)15
2          4)15

2      

 یرو مرکزشان یهمگ که است شده ليتشک ییها رهیدا مين از نيچ خط ريغ ريمس و است متر 111 نيچخط ريمس طول -22
3/ را یپ عدد) است؟ متر چند ن،يچرخطيغ ريمس طول. است گرفته قرار نيچ خط ريمس .(دیريبگ نظر در 14

 رمت 200 (2              متر 314 (1

کرد مشخص توان ینم (4              متر 157 (3

40 دیبا است داده انجام که ییخطا چهار بابت یکنیباز. است یقبل یخطا برابر سه خطا هر ۀمیجر ،یباز کی در -23 000 
 بپردازد؟ مهیجر بابت رچقد دیبا داده انجام خطا کی که یکنیباز. بپردازد مهیجر تومان

13تقریبا  (1 تومان1000 (4تومان2105تقریبا  (3تومان10000 (2تومان333
 کنارشان هم وارهاید از یبرخ زهاندا و هستند عمود هم بر مجاور یوارهاید ميدان یم. است اتاق کی ۀنقش ریز شکل - 24

است؟ چقدر اتاق نیا مساحت. است شده نوشته

1) ab3   2 )ab a- 23

3 )ab a+ 23 2  4) ab a- 23 2

باشد؟ 1394 تواند ینم نهیگز کدام حاصل باشند، یعيطب اعداد b و a اگر -25

1 )ba 16 2 )a b+13 133 )a b+17 174 )ba 8241  
 به را ستندين لاوّ هم به نسبت ها آن اعداد که یا نقطه دو هر و میا گرفته نظر در عدد کی نقطه هر یبرا ریز شکل در - 26
است؟ چند گرفت، نظر در A نقطه یبرا توان یم که یعدد نیکوچکتر. میا کرده وصل هم

1) 2   2) 6
3) 30   4) 210

?

x

x
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 ميتقس چند حداکثر عدد نیا بودن بمرکّ ای لاوّ دنيفهم یبرا. است بزرگتر 111 از و کوچکتر 311 از یعيطب یعدد -27
م؟يده انجام دیبا

تا3 (4تا7 (3تا200 (2تا300 (1
 را عدد چهار نیا خوردن خط بيترت نهیگز کدام. اند خورده خط 154 و 115 و 49 و 35 اعداد اراتستن غربال کی در -28

دهد؟ یم نشان
خورند. خط می 154و در آخر  115و بعد از آن  49و بعد  35ابتدا  (1
خورند. خط می 35و در آخر  49و بعد از آن  115و بعد  154ابتدا  (2
خورند. خط می 49و در آخر  115و بعد از آن  35بعد و  154ابتدا  (3
خورند. خط می 49و در آخر  35و بعد از آن  115و بعد  154ابتدا  (4

است؟ کدام خورند، یم خط 7 مضارب حذف ۀمرحل در که یعدد نيدوم و نيلاوّ جمع حاصل اراتستن غربال کی در -29

1 )1262 )1123) 1054) 35
شود؟ یم حذف عدد کدام 219 حذف از بعد ،251 و 1 نيب لاوّ اعداد کردن دايپ یبرا اراتستن غربال روش در -31

1 )1692 )2203 )2284) 231
است؟ کمتر شاتقارن یها خط تعداد ریز اشکال از کی کدام -31

 م،يکن رسم تدقّ با شده نوشته آن در که ییها هیزاو ۀانداز به هتوجّ با را شکل اگر! است نشده رسم تدقّ با ریز شکل -32
است؟ درست ریز جمالت از تا چند وقت آن

| |a b||b c| |a c| |f e

 1) 1  2) 2

 3) 3  4) 4

 الؤس عالمت با که یا هیزاو ۀانداز برسند، هم به تا میا داده امتداد را منتظم یضلع 9 کی اضالع زا تا دو ریز شکل در -33
 است؟ کدام شده، صمشخّ

1) 40o
 2 )60o

3 )80o 4) دارد یضلع 9 اضالع اندازه به یبستگ
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خورند. خط می 49و در آخر  115و بعد از آن  35بعد و  154ابتدا  (3
خورند. خط می 49و در آخر  35و بعد از آن  115و بعد  154ابتدا  (4

است؟ کدام خورند، یم خط 7 مضارب حذف ۀمرحل در که یعدد نيدوم و نيلاوّ جمع حاصل اراتستن غربال کی در -29

1 )1262 )1123) 1054) 35
شود؟ یم حذف عدد کدام 219 حذف از بعد ،251 و 1 نيب لاوّ اعداد کردن دايپ یبرا اراتستن غربال روش در -31

1 )1692 )2203 )2284) 231
است؟ کمتر شاتقارن یها خط تعداد ریز اشکال از کی کدام -31

 م،يکن رسم تدقّ با شده نوشته آن در که ییها هیزاو ۀانداز به هتوجّ با را شکل اگر! است نشده رسم تدقّ با ریز شکل -32
است؟ درست ریز جمالت از تا چند وقت آن

| |a b||b c| |a c| |f e

 1) 1  2) 2

 3) 3  4) 4

 الؤس عالمت با که یا هیزاو ۀانداز برسند، هم به تا میا داده امتداد را منتظم یضلع 9 کی اضالع زا تا دو ریز شکل در -33
 است؟ کدام شده، صمشخّ

1) 40o
 2 )60o

3 )80o 4) دارد یضلع 9 اضالع اندازه به یبستگ

)1)2)3)4
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ت تحصیلی دبیرستان های استعدادهای درخشان سراسر کشور
مرحله اّول آزمون پیشرف

پایه هشتم

 صمشخّ الؤس عالمت با که یا هیزاو دو مجموع. است شده استفاده مختلف یکاش نوع سه از ریز یکاریکاش در -34
 است؟ کدام اند، شده

 1 )110o  2 )115o

3 )120o 4 )125o

 و کرده حرکت به شروع A نقطه از او. کند حرکت ریز یضلع پنج شکل به یا باغچه لبه یرو هدخوا یم یپشت الک -35
 هم یرو او. برگردد A نقطه به دوباره تا دهد یم ادامه شاحرکت به و رديبگ قرار یبعد لبه یرو تا چرخد یم گوشه هر در

 است؟ دهيچرخ درجه چند

 1 )360o  2 )540o

 3 )900o 4 )1260o

15 تا 51 فیرد از  یفـارسـ االتؤسـ

دارد؟ بر در را ریز تيب یکلّ مفهوم نهیگز کدام -36
 «فت جز بر پیِ مصطفیتوان ر  مُحال است سعدی که راه صفا» 

.روی از پیامبر برای سعدی ناممکن استدنباله( 2  .است سخت اریبس امبریپ از یرویپ (1
.محال است جز پیامبر کسی رستگار شود( 4 .رستگاری تنها در پیروی از پیامبر است( 3

؟اردندشده از بن فعل وجود ها، کلمۀ ساختهدر کدام گزینه، بدون در نظر گرفتن فعل -37
ها خاطرم دلگیر بود/ از خدا در ذهنم این تصویر بودپیش از این(1
 چشم دل باز کن که جان بینی/ آنچه نادیدنی است آن بینی(2
آدم و مرغ و مور و مگسپرستار امرش همه چیز و کس/ بنی(3
 عادت او نیست خشم و دشمنی/ نام او نور و نشانش روشنی(4

وصوف و صفت( وجود دارد؟در کدام گزینه ترکيب وصفی )م -38
کرد تازه ییوگوگفت خود دل با/ کرد تازه ییرو و دست ییوضو با( 1
 طال از یخشت و الماس از یخشت/ هاقصّه پادشاه قصر مثل( 2
 نبود بایز و ساده و مهربان/ نبود ما انیم در امّا بود( 3
 نداشت ییمعنا چیه یمهربان/ نداشت ییجا یدوست او دل در( 4

 در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟ ـ39
 رو شيپ هنيم راه در یگذارخدمت و یسرسپردگ جز یراه که بدان ،یشیخو هنيم یسرفراز و یسربلند خواستار اگر»

 یجانفشان آن راه در استوار و نستوه و یبکوش نتيسرزم شرفتيپ یبرا غرور، و ییخودستا هرگونه از فارغ که دیبا. یندار
 .«بسپار شانیا راه زين تو است،بوده یشماریب فداکاران و رادمردان خواستگاه وستهيپ نيسرزم نیا. یکن

پنج( 4 چهار( 3 سه( 2 دو(1
؟استنرفتهکدام بيت آرایۀ تشبيه به کار  در -41

 کاشتیم یشکر ۀدان قدم هر/ داشتیبرم یقدم لنگانلنگ(  1
خموش گشتهخرف ریپ یکا گفت/ گوش به شیگزارشکر آن آمد( 2
دور ز راندیهم پندار رخش/ مغرور یجوان به ینوجوان( 3
نساخت گرفتار تو چون یخس به/ نساخت خوار مرا که میگو شکر( 4

تواند بيتی از یک مثنوی باشد؟های زیر از پروین اعتصامی، کدام گزینه میدر بيتـ 41
چمن و باغ حسرت برَم چند/ ناروَن نیا در خانه کُنم چند( 1
دیکل کرد نهان بست در که آن/ نگشود یشاد درِ میرو به کس( 2
کرد وریز و زر غرق را دو هر/ بُرد یمهمان به دوش را دو هر( 3
پوالدند و سنگ ز هادل معامله نیا در/ نکند نظر درماندگان به لطف به یکس( 4

چيست،  تسان گام/ دولتخار بر پشت زنی زین»همانند کاربرد آن در بيت: « دولت»در کدام گزینه معنی کلمۀ ـ 42
است؟« عزیزیت کدام

است دولت نیا یحام آن، از ملّت/ است ملّت بر همه دولت یۀتک( 1
ستین یآسمان دِییتأ به جز/ ستین یکاردان به دولت و بخت( 2
 یخواه چند خود دولت زوال/ یشاهپاد تَن کشور اندر تو( 3
 جدا ملّت و دولت هم ز ستین/ صفا و صلح موقع دگر هست( 4

؟نيستدر کدام گزینه اوّلين کلمه هستۀ گروه اسمی ـ 43
نرم جنگ یابزارها( 4 ملّت نیا دشمنان( 3 شیخو یاصل تیّهو( 2  اجتماع بخش نیکوچکتر( 1 

برند؟را چه موقع به کار می« گيری تازه استماهی را هر وقت از آب ب»المثل ضرب ـ44
.دهند نشان تیاهمّیب را رفته دست از فرصت بخواهند هرگاه (2   .کنند گوشزد را یشناسوقت تیّاهمّ بخواهند هرگاه( 1
.دهند خبر یکار کِین عاقبت از بخواهند یوقت( 4 .کنند قیتشو یکار آغاز به را دیناام یشخص بخواهند یوقت( 3 

نزدیکتر است؟« زنهار مگو سخن به جز راست/ هر چند تو را در آن ضررهاست»کدام گزینه به مفهوم بيت:  ـ45
 سخن دیبگو گه آن شدیندیب/ کهن ریپ پرورده، سخندانِ( 1
 سخن ردیگ کار در که یدان که/ کن گاه آن گفتن سخن جِیبس( 2
 راست رهِ از شد گم که دمیند کس/ خداست یرضا موجب یراست( 3
ییرها بند از دهد دروغت که زان به/ یبمان بند در و ییگو سخن راست گر( 4

؟شودنمیدریافت « حافظ»کدام گزینه از مفهوم بيت زیر از  ـ46
«نيکی به جای یاران فرصت شمار یارا /ده روزه مهر گردون، افسانه است و افسون» 

دوستان از ییدلجو( 4 ایدن بودن نیدروغ( 3 عمر شمردن متیغن( 2   یزندگ یکوتاه( 1
نقش دستوری کلمۀ مشخّص شده در کدام گزینه درست است؟ ـ47

(مفعول) است نشانیب یکو آن یپرس چه نشان گفتا/ تیکو نشان جانا پرسم که از که گفتم( 1
 (صفت) است شادمان زین غم ما ره در که گفتا/ یشادمان ز ترخوش تو غم مرا گفتم( 2
(منادا) است فغان ای ناله یک را او سوخت که آن گفت/ نهانم آتش از جانم سوخت که گفتم( 3
 (هیالمضاف) است جان تو ۀخانغم شدارنگاه گفتا/ دارد که جانمین نیا ریبپذ ضیف ز گفتم( 4

ساخت کدام گزینه با بقيّه متفاوت است؟ ـ48
دهیروز( 4  فرمانده( 3  دهنتیز( 2  بخشنده( 1

 است؟ یتيّشخص نوع چه فيتوص یسعد گلستان از ریز تيب ـ49
«جهان در یدیند کس روشن روزِ امتيق تا  آفتاب یبود سفره اندر نانَش یجا به گر» 

زورگو( 4   پرخور( 3  بخشنده( 2  سیخس( 1
 هر: »یعنی.« یکرد باز خانه آن درِ و یبرداشت ديکل و یبرخاست بامداد روز هر. بود دهيرس وزارت به یاجوالهه یوقت»ـ51

 ریز یهافعل کهن شکل دیيبگو اساس نیا بر اکنون.« کردیم باز خانه آن درِ و داشتیبرم ديکل و خاستیبرم بامداد روز
 است؟آمده نهیگز کدام در

 «رفتیم م،یافشاندیم انداختند،یم شکفتم،یم»
یرفت ،یمیافشاند ،یختنداندا ،یشکفتم( 2   یرفتم ،یمیافشاند ،یانداختن ،یشکفتم( 1
یرفت ،یافشاندم ،یانداخت ،یمیشکفت( 4   یرفتم م،یافشاند ،یانداختند ،یشکفت( 3 
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 صمشخّ الؤس عالمت با که یا هیزاو دو مجموع. است شده استفاده مختلف یکاش نوع سه از ریز یکاریکاش در -34
 است؟ کدام اند، شده

 1 )110o  2 )115o

3 )120o 4 )125o

 و کرده حرکت به شروع A نقطه از او. کند حرکت ریز یضلع پنج شکل به یا باغچه لبه یرو هدخوا یم یپشت الک -35
 هم یرو او. برگردد A نقطه به دوباره تا دهد یم ادامه شاحرکت به و رديبگ قرار یبعد لبه یرو تا چرخد یم گوشه هر در

 است؟ دهيچرخ درجه چند

 1 )360o  2 )540o

 3 )900o 4 )1260o

15 تا 51 فیرد از  یفـارسـ االتؤسـ

دارد؟ بر در را ریز تيب یکلّ مفهوم نهیگز کدام -36
 «فت جز بر پیِ مصطفیتوان ر  مُحال است سعدی که راه صفا» 

.روی از پیامبر برای سعدی ناممکن استدنباله( 2  .است سخت اریبس امبریپ از یرویپ (1
.محال است جز پیامبر کسی رستگار شود( 4 .رستگاری تنها در پیروی از پیامبر است( 3

؟اردندشده از بن فعل وجود ها، کلمۀ ساختهدر کدام گزینه، بدون در نظر گرفتن فعل -37
ها خاطرم دلگیر بود/ از خدا در ذهنم این تصویر بودپیش از این(1
 چشم دل باز کن که جان بینی/ آنچه نادیدنی است آن بینی(2
آدم و مرغ و مور و مگسپرستار امرش همه چیز و کس/ بنی(3
 عادت او نیست خشم و دشمنی/ نام او نور و نشانش روشنی(4

وصوف و صفت( وجود دارد؟در کدام گزینه ترکيب وصفی )م -38
کرد تازه ییوگوگفت خود دل با/ کرد تازه ییرو و دست ییوضو با( 1
 طال از یخشت و الماس از یخشت/ هاقصّه پادشاه قصر مثل( 2
 نبود بایز و ساده و مهربان/ نبود ما انیم در امّا بود( 3
 نداشت ییمعنا چیه یمهربان/ نداشت ییجا یدوست او دل در( 4

 در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟ ـ39
 رو شيپ هنيم راه در یگذارخدمت و یسرسپردگ جز یراه که بدان ،یشیخو هنيم یسرفراز و یسربلند خواستار اگر»

 یجانفشان آن راه در استوار و نستوه و یبکوش نتيسرزم شرفتيپ یبرا غرور، و ییخودستا هرگونه از فارغ که دیبا. یندار
 .«بسپار شانیا راه زين تو است،بوده یشماریب فداکاران و رادمردان خواستگاه وستهيپ نيسرزم نیا. یکن

پنج( 4 چهار( 3 سه( 2 دو(1
؟استنرفتهکدام بيت آرایۀ تشبيه به کار  در -41

 کاشتیم یشکر ۀدان قدم هر/ داشتیبرم یقدم لنگانلنگ(  1
خموش گشتهخرف ریپ یکا گفت/ گوش به شیگزارشکر آن آمد( 2
دور ز راندیهم پندار رخش/ مغرور یجوان به ینوجوان( 3
نساخت گرفتار تو چون یخس به/ نساخت خوار مرا که میگو شکر( 4

تواند بيتی از یک مثنوی باشد؟های زیر از پروین اعتصامی، کدام گزینه میدر بيتـ 41
چمن و باغ حسرت برَم چند/ ناروَن نیا در خانه کُنم چند( 1
دیکل کرد نهان بست در که آن/ نگشود یشاد درِ میرو به کس( 2
کرد وریز و زر غرق را دو هر/ بُرد یمهمان به دوش را دو هر( 3
پوالدند و سنگ ز هادل معامله نیا در/ نکند نظر درماندگان به لطف به یکس( 4

چيست،  تسان گام/ دولتخار بر پشت زنی زین»همانند کاربرد آن در بيت: « دولت»در کدام گزینه معنی کلمۀ ـ 42
است؟« عزیزیت کدام

است دولت نیا یحام آن، از ملّت/ است ملّت بر همه دولت یۀتک( 1
ستین یآسمان دِییتأ به جز/ ستین یکاردان به دولت و بخت( 2
 یخواه چند خود دولت زوال/ یشاهپاد تَن کشور اندر تو( 3
 جدا ملّت و دولت هم ز ستین/ صفا و صلح موقع دگر هست( 4

؟نيستدر کدام گزینه اوّلين کلمه هستۀ گروه اسمی ـ 43
نرم جنگ یابزارها( 4 ملّت نیا دشمنان( 3 شیخو یاصل تیّهو( 2  اجتماع بخش نیکوچکتر( 1 

برند؟را چه موقع به کار می« گيری تازه استماهی را هر وقت از آب ب»المثل ضرب ـ44
.دهند نشان تیاهمّیب را رفته دست از فرصت بخواهند هرگاه (2   .کنند گوشزد را یشناسوقت تیّاهمّ بخواهند هرگاه( 1
.دهند خبر یکار کِین عاقبت از بخواهند یوقت( 4 .کنند قیتشو یکار آغاز به را دیناام یشخص بخواهند یوقت( 3 

نزدیکتر است؟« زنهار مگو سخن به جز راست/ هر چند تو را در آن ضررهاست»کدام گزینه به مفهوم بيت:  ـ45
 سخن دیبگو گه آن شدیندیب/ کهن ریپ پرورده، سخندانِ( 1
 سخن ردیگ کار در که یدان که/ کن گاه آن گفتن سخن جِیبس( 2
 راست رهِ از شد گم که دمیند کس/ خداست یرضا موجب یراست( 3
ییرها بند از دهد دروغت که زان به/ یبمان بند در و ییگو سخن راست گر( 4

؟شودنمیدریافت « حافظ»کدام گزینه از مفهوم بيت زیر از  ـ46
«نيکی به جای یاران فرصت شمار یارا /ده روزه مهر گردون، افسانه است و افسون» 

دوستان از ییدلجو( 4 ایدن بودن نیدروغ( 3 عمر شمردن متیغن( 2   یزندگ یکوتاه( 1
نقش دستوری کلمۀ مشخّص شده در کدام گزینه درست است؟ ـ47

(مفعول) است نشانیب یکو آن یپرس چه نشان گفتا/ تیکو نشان جانا پرسم که از که گفتم( 1
 (صفت) است شادمان زین غم ما ره در که گفتا/ یشادمان ز ترخوش تو غم مرا گفتم( 2
(منادا) است فغان ای ناله یک را او سوخت که آن گفت/ نهانم آتش از جانم سوخت که گفتم( 3
 (هیالمضاف) است جان تو ۀخانغم شدارنگاه گفتا/ دارد که جانمین نیا ریبپذ ضیف ز گفتم( 4

ساخت کدام گزینه با بقيّه متفاوت است؟ ـ48
دهیروز( 4  فرمانده( 3  دهنتیز( 2  بخشنده( 1

 است؟ یتيّشخص نوع چه فيتوص یسعد گلستان از ریز تيب ـ49
«جهان در یدیند کس روشن روزِ امتيق تا  آفتاب یبود سفره اندر نانَش یجا به گر» 

زورگو( 4   پرخور( 3  بخشنده( 2  سیخس( 1
 هر: »یعنی.« یکرد باز خانه آن درِ و یبرداشت ديکل و یبرخاست بامداد روز هر. بود دهيرس وزارت به یاجوالهه یوقت»ـ51

 ریز یهافعل کهن شکل دیيبگو اساس نیا بر اکنون.« کردیم باز خانه آن درِ و داشتیبرم ديکل و خاستیبرم بامداد روز
 است؟آمده نهیگز کدام در

 «رفتیم م،یافشاندیم انداختند،یم شکفتم،یم»
یرفت ،یمیافشاند ،یختنداندا ،یشکفتم( 2   یرفتم ،یمیافشاند ،یانداختن ،یشکفتم( 1
یرفت ،یافشاندم ،یانداخت ،یمیشکفت( 4   یرفتم م،یافشاند ،یانداختند ،یشکفت( 3 
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ت تحصیلی دبیرستان های استعدادهای درخشان سراسر کشور
مرحله اّول آزمون پیشرف

پایه هشتم

05 تا 11 فیرد از  علـوم سـؤاالت

:دارد وجود یکیالکتر بار نوع دو که نیا ـ51
.است تهیسیالکتر علم در اصل کی( 2 .است شده یریگجهینت تهیسیالکتر یهاشیآزما از( 1
.است شده یریگجهینت عتیطب تمام بودن ییدوتا از( 4.انددهیرس آن به اتم ساختار کشف از پس که است یقانون( 3

. است بار بدون  Bۀوکر مثبت بار یدارا A ۀکر ابتدا، در. دارند قرار قیعا یهاهیپا یرو B و A  کسانِی یرسانا ۀکر دو ـ52
 .ميدهیم مانجا هاکره یرو بيترت به را ریز  یکارها

 هم از هاآن کردن جدا سپس و هم به کره دو دادن تماس( اول
 آن از دستمان کردن جدا سپس و A ۀکر کردن لمس( دوم

 هم از هاآن کردن جدا سپس و هم به کره دو مجدّد دادنِ تماس( سوم
است؟ کدام بيترت به B و A یهاکره یرو بار مرحله، سه نیا انجام از پس

A ةکر یۀلاوّ بار چهارمِکی ـ A ةکر یۀلاوّ بار چهارمِکی( A  2 ةکر یۀلاوّ بار نصف ـ A ةکر یۀلوّا بار نصف( 1

یخنث ـ A ةکر یۀلاوّ بار چهارمِکی( A    4 ةکر یۀلاوّ بار چهارمِکی ـ یخنث( 3
 نهیگز کدام معادل یباتر ولتاژ م،يکن هيتشب« جسم دو نيب گرما انیجر» به را« مدار کی در یکیالکتر انیجر» اگر ـ53

 است؟
جسم دو نیب ۀفاصل( 2  جسم دو نیب طیمح ییگرما یرسانندگ( 1
 جسم دو یدما اختالف( 4   جسم دو تماس سطح ةانداز (3

 خيم نیا N قطب یِکینزد در را یقو اريبس یآهنربا کی N قطبِ اکنون. میاکرده آهنربا القا روش به را یآهن خيم کی ـ54
م؟يکنیم مشاهده یزيچ چه. ميکنیم کم را نشانيب ۀفاصل کمکم و ميدهیم قرار

.کنندیم جذب را گریکدی همواره (1
 .کنندیم دفع را گریکدی همواره( 2
.کنندیم جذب را گریکدی سپس و کنندیم دفع را گریکدی ابتدا( 3
.کنندیم دفع را گریکدی سپس و کنندیم جذب را گریکدی ابتدا( 4

 دو به که نازک مِيس تکه دو با را کره دو نیا. دارند قرار قیعا یهاهیپا یرو ناهمنام و اندازههم یبارها با یفلز ۀرک دو ـ55
 انيب شیآزما نیا ۀدربار را ینيبشيپ نیترقيدق نهیگز کدام. ميکنیم وصل هم به اند،شده متصل یحباب المپ کی سرِ

کند؟یم
.شودیم یخنث کره دو بار وشود  دتی خاموش میو پس از م شودیم روشن المپ( 1 

.کندینم یرییتغ کره دو بار و ماندیم خاموش المپ (2
 .شودیم یخنث کره دو بار یول نه، ای شودیم روشن المپ میدانینم (3
 .کندینم یرییتغ کره دو بار یول نه، ای شودیم روشن المپ میدانینم( 4

 ميدانینم یول است؛ آهن یگرید و آهنربا هاآن از یکی ميدانیم که( B و A یهانام به) میدار کسانی ۀليم دو ـ56
 کدام! اندشده رنگ یخاکستر و ديسف رنگ دو با وسط از آهنربا هيشب لهيم دو هر. آهنرباست کیکدام و آهن کی کدام

کند؟یم فراهم را هم از لهيم دو نیا صيتشخ امکان ریز شیآزما مجموعه
 1 )      2)

 3 ) 4 )

 221بندیم و دو طرف مجموعه را به برق یک آمپرسنج را مانند شکل زیر به صورت متوالی به یک بخاری برقی می ـ57
 اُهم چند( بخاری تقریباً سيم)رشته مقاومت الکتریکی الِمِنت گذرد. آمپر می 11کنيم. از آمپرسنج جریانِ ولت متصل می

 است؟
         اُهم 0.0. ( 1
اُهم 2( 2
   اُهم .2( 3
 اُهم .242( 4

؟دهدینم رييتغ را یکیالکتر یآهنربا نیا قدرت ر،یز یکارها از کیکدام. میاساخته( یچيپميس) یکیالکتر یآهنربا کی ـ58
چیپمیس یدورها تعداد رییتغ( 2   (یباتر ضیتعو) یباتر ولتاژ رییتغ( 1
یباتر قطب دو یجا کردن عوض( 4 چیپمیس جنس رییتغ( 3

 است؟ صحيح نهیگز کدام - 59
.کرد استفاده محلول از  شونده حل یجداساز یبرا آن از توانیم که است یروش یصاف کاغذ و یا شهیش فیق( 1
.دارد کاربرد عیما در عیما یها محلول یجداساز یبرا فقط  که است یا لهیوس جداکننده فیق  (2
 .است محلول اجزا یچگال در تفاوت وژ،یفیسانتر روش در یجداساز اریمع( 3
 کنند.  بر اساس خواص فیزیکی مواد را از هم جدا می وژیفیسانترو قیف جدا کننده ( 4

 پاسخ مطلب نیا به توجه با. ابدی یم شیافزا واحد N آن PH ميکن قيرق مرتبه  N10 را یدياس محلول کی اگر ـ 61
 PH ميکن اضافه خالص آب تريل یليم 495 آن از تريل یليم 5 به هرگاه باشد 1 برابر HCl از یمحلول PHاگر که ديده

بود؟ خواهد چقدر دیجد محلول
1 )2   2 )3   3 )4    4) 0

 .دهد یم نشان را مختلف یدماها در A ۀمادّ یریپذ انحالل زانيم ریز جدول -61
2.3.300.00.دما بر حسب سانتی گراد

1.10012204310639034700میزان ماده حل شونده

 محلـول . کنـد  یم رسوب ماده گرم5 کنند، سرد گراد یسانت جهدر 21 یدما تا را ماده نیا از شده ريس محلول گرم 111 اگر
 بودند؟ کرده سرد گراد یسانت درجه چند را فوق

1 )0 2 )30 3 )10  4 )3.
ای بـه   ریزیم و محلـول سـير شـده    گرم آب می 111گرم نمک پتاسيم کلرید را در  51گراد،  درجه سانتی 81در دمای  -62

 مک و درصد نمک در محلول به ترتيب کدام است؟  پذیری این ن انحالل آوریم، دست می
 درصد .3/3و  3/00( 4 درصد  3/33و  .0( 3 درصد  00و  .3 ( 2 درصد   .3و  .0( 1 
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05 تا 11 فیرد از  علـوم سـؤاالت

:دارد وجود یکیالکتر بار نوع دو که نیا ـ51
.است تهیسیالکتر علم در اصل کی( 2 .است شده یریگجهینت تهیسیالکتر یهاشیآزما از( 1
.است شده یریگجهینت عتیطب تمام بودن ییدوتا از( 4.انددهیرس آن به اتم ساختار کشف از پس که است یقانون( 3

. است بار بدون  Bۀوکر مثبت بار یدارا A ۀکر ابتدا، در. دارند قرار قیعا یهاهیپا یرو B و A  کسانِی یرسانا ۀکر دو ـ52
 .ميدهیم مانجا هاکره یرو بيترت به را ریز  یکارها

 هم از هاآن کردن جدا سپس و هم به کره دو دادن تماس( اول
 آن از دستمان کردن جدا سپس و A ۀکر کردن لمس( دوم

 هم از هاآن کردن جدا سپس و هم به کره دو مجدّد دادنِ تماس( سوم
است؟ کدام بيترت به B و A یهاکره یرو بار مرحله، سه نیا انجام از پس

A ةکر یۀلاوّ بار چهارمِکی ـ A ةکر یۀلاوّ بار چهارمِکی( A  2 ةکر یۀلاوّ بار نصف ـ A ةکر یۀلوّا بار نصف( 1

یخنث ـ A ةکر یۀلاوّ بار چهارمِکی( A    4 ةکر یۀلاوّ بار چهارمِکی ـ یخنث( 3
 نهیگز کدام معادل یباتر ولتاژ م،يکن هيتشب« جسم دو نيب گرما انیجر» به را« مدار کی در یکیالکتر انیجر» اگر ـ53

 است؟
جسم دو نیب ۀفاصل( 2  جسم دو نیب طیمح ییگرما یرسانندگ( 1
 جسم دو یدما اختالف( 4   جسم دو تماس سطح ةانداز (3

 خيم نیا N قطب یِکینزد در را یقو اريبس یآهنربا کی N قطبِ اکنون. میاکرده آهنربا القا روش به را یآهن خيم کی ـ54
م؟يکنیم مشاهده یزيچ چه. ميکنیم کم را نشانيب ۀفاصل کمکم و ميدهیم قرار

.کنندیم جذب را گریکدی همواره (1
 .کنندیم دفع را گریکدی همواره( 2
.کنندیم جذب را گریکدی سپس و کنندیم دفع را گریکدی ابتدا( 3
.کنندیم دفع را گریکدی سپس و کنندیم جذب را گریکدی ابتدا( 4

 دو به که نازک مِيس تکه دو با را کره دو نیا. دارند قرار قیعا یهاهیپا یرو ناهمنام و اندازههم یبارها با یفلز ۀرک دو ـ55
 انيب شیآزما نیا ۀدربار را ینيبشيپ نیترقيدق نهیگز کدام. ميکنیم وصل هم به اند،شده متصل یحباب المپ کی سرِ

کند؟یم
.شودیم یخنث کره دو بار وشود  دتی خاموش میو پس از م شودیم روشن المپ( 1 

.کندینم یرییتغ کره دو بار و ماندیم خاموش المپ (2
 .شودیم یخنث کره دو بار یول نه، ای شودیم روشن المپ میدانینم (3
 .کندینم یرییتغ کره دو بار یول نه، ای شودیم روشن المپ میدانینم( 4

 ميدانینم یول است؛ آهن یگرید و آهنربا هاآن از یکی ميدانیم که( B و A یهانام به) میدار کسانی ۀليم دو ـ56
 کدام! اندشده رنگ یخاکستر و ديسف رنگ دو با وسط از آهنربا هيشب لهيم دو هر. آهنرباست کیکدام و آهن کی کدام

کند؟یم فراهم را هم از لهيم دو نیا صيتشخ امکان ریز شیآزما مجموعه
 1 )      2)

 3 ) 4 )

 221بندیم و دو طرف مجموعه را به برق یک آمپرسنج را مانند شکل زیر به صورت متوالی به یک بخاری برقی می ـ57
 اُهم چند( بخاری تقریباً سيم)رشته مقاومت الکتریکی الِمِنت گذرد. آمپر می 11کنيم. از آمپرسنج جریانِ ولت متصل می

 است؟
         اُهم 0.0. ( 1
اُهم 2( 2
   اُهم .2( 3
 اُهم .242( 4

؟دهدینم رييتغ را یکیالکتر یآهنربا نیا قدرت ر،یز یکارها از کیکدام. میاساخته( یچيپميس) یکیالکتر یآهنربا کی ـ58
چیپمیس یدورها تعداد رییتغ( 2   (یباتر ضیتعو) یباتر ولتاژ رییتغ( 1
یباتر قطب دو یجا کردن عوض( 4 چیپمیس جنس رییتغ( 3

 است؟ صحيح نهیگز کدام - 59
.کرد استفاده محلول از  شونده حل یجداساز یبرا آن از توانیم که است یروش یصاف کاغذ و یا شهیش فیق( 1
.دارد کاربرد عیما در عیما یها محلول یجداساز یبرا فقط  که است یا لهیوس جداکننده فیق  (2
 .است محلول اجزا یچگال در تفاوت وژ،یفیسانتر روش در یجداساز اریمع( 3
 کنند.  بر اساس خواص فیزیکی مواد را از هم جدا می وژیفیسانترو قیف جدا کننده ( 4

 پاسخ مطلب نیا به توجه با. ابدی یم شیافزا واحد N آن PH ميکن قيرق مرتبه  N10 را یدياس محلول کی اگر ـ 61
 PH ميکن اضافه خالص آب تريل یليم 495 آن از تريل یليم 5 به هرگاه باشد 1 برابر HCl از یمحلول PHاگر که ديده

بود؟ خواهد چقدر دیجد محلول
1 )2   2 )3   3 )4    4) 0

 .دهد یم نشان را مختلف یدماها در A ۀمادّ یریپذ انحالل زانيم ریز جدول -61
2.3.300.00.دما بر حسب سانتی گراد

1.10012204310639034700میزان ماده حل شونده

 محلـول . کنـد  یم رسوب ماده گرم5 کنند، سرد گراد یسانت جهدر 21 یدما تا را ماده نیا از شده ريس محلول گرم 111 اگر
 بودند؟ کرده سرد گراد یسانت درجه چند را فوق

1 )0 2 )30 3 )10  4 )3.
ای بـه   ریزیم و محلـول سـير شـده    گرم آب می 111گرم نمک پتاسيم کلرید را در  51گراد،  درجه سانتی 81در دمای  -62

 مک و درصد نمک در محلول به ترتيب کدام است؟  پذیری این ن انحالل آوریم، دست می
 درصد .3/3و  3/00( 4 درصد  3/33و  .0( 3 درصد  00و  .3 ( 2 درصد   .3و  .0( 1 
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ت تحصیلی دبیرستان های استعدادهای درخشان سراسر کشور
مرحله اّول آزمون پیشرف

پایه هشتم

 به دهان تنفس قیطر از کند یم یسع اورژانس پزشک. است شده یتنفس ستیا دچار یرانندگ تصادف اثر در یفرد -63
.کند یم کیتحر را....................  فرد دهان در خود بازدم دنيدم با قتيحق در او. کند ءاياح را یو دهان
نخاع( 4  النخاع بصل( 3   مخچه( 2  مخ یخاکستر قشر( 1

کند؟ یم صادر را نور ناگهانی افزایش زمان در مردمک شدن تنگ دستور نهیگز کدام -64
 هیشبک یمخروط یها سلول( 2 هیشبک یا استوانه یها سلول( 1
النخاع بصل( 4 مخ قشر یسر پس لوب (3

رد؟يگیم قرار یعصب دستگاه یمرکز یها بخش از کی کدام کنترل تحت دست، انگشتان ۀچيماه -65
 نخاع و مخچه مخ،( 4            مخچه فقط( 3              نخاع و مخ( 2             مخ فقط( 1 

ه داد صيتشخ معده یکارکم را او یماريب پزشک و شده مزمن صورت به یشکم يۀناح در دیشد درد دچار یفرد -66
های این ماهيچه سلول. دهدینم انجام یدرست به را یکيمکان هضم عمل بوده............  نوع از که او معده یها چهيماهاست. 

 شوند. هستند و به درستی تحریک نمی............ به صورت 
 ای چند هسته  -صاف( 2    ای هسته تک -صاف( 1 
ای چند هسته  -مخطط( 4    ای هسته تک -مخطط( 3 

.......... . بانيپشت یها سلول ......... ها نورون ،یعصب بافت در -67
.هستند اندامک و هسته یدارا – برخالف( 2  .دارند را یعصب انیجر جادیا ییتوانا – همانند( 1 
 .باشندیم یعصب امیپ دهنده انتقال – برخالف( 4  .نیستند اندامک و هسته یدارا – همانند( 3 

 در فرد این برای زیر مشکالت از یک کدام. اند نکرده رشد کامل صورت به شیها استخوان یماريب ینوع اثر در یفرد -68
شود؟ یم شدیدتر عفونت زمان

.ندارد یعفون عامل با مبارزه یراب کافی مقدار به دیسف یها گلبول( 2  .ابدی یم کاهش بدنش در یمعدن مواد رهیذخ( 1 
.ابدی یم کاهش خونش در فسفر و میکلس سطح( 4 .شود یم وارد یجد بیآس او یاتیح یها اندام به( 3 

ـ  شیهاشانه یباال را وزنه و زد یم را 2114 کيالمپ یبردار وزنه رکورد رضازاده نيحس یآقا یوقت -69  بـه  شـما  بـرد،  یم
 !داشتند؟ یتيوضع چه او دست یهاچهياهم دیيبگو شناسستیز کی عنوان

منبسط سرچهار – منقبض سرسه( 2   منقبض سرسه – منبسط دوسر(  1 
منقبض سرسه –منقبض دوسر( 4   منبسط سرسه – منقبض دوسر(  3 

؟ستين حيصح نهیگز کدام مان،بدن در موجود یهامفصل انواع به توجه با -71
 .کنند یم حرکت فصلم محل در ها استخوان ۀهم(  1 
.شود یم محسوب متحرک مفاصل انواع از ها مهره ستون در موجود مفصل(  2 
  .دارد یمحدود حرکت ها دنده به مربوط مفصل( 3 
.دارد وجود رباط نام به یمحکم یوندیپ بافت ها مفصل محل در( 4 

51 تا 05 سوال از یسیانگل زبان االتؤسـ

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

         3)England,British-Germany,German             4)England,British-Germany,Germany 
72) Which word has long double "O"?

1) good 2) football 3) look 4) afternoon
ْ

 به دهان تنفس قیطر از کند یم یسع اورژانس پزشک. است شده یتنفس ستیا دچار یرانندگ تصادف اثر در یفرد -63
.کند یم کیتحر را....................  فرد دهان در خود بازدم دنيدم با قتيحق در او. کند ءاياح را یو دهان
نخاع( 4  النخاع بصل( 3   مخچه( 2  مخ یخاکستر قشر( 1

کند؟ یم صادر را نور ناگهانی افزایش زمان در مردمک شدن تنگ دستور نهیگز کدام -64
 هیشبک یمخروط یها سلول( 2 هیشبک یا استوانه یها سلول( 1
النخاع بصل( 4 مخ قشر یسر پس لوب (3

رد؟يگیم قرار یعصب دستگاه یمرکز یها بخش از کی کدام کنترل تحت دست، انگشتان ۀچيماه -65
 نخاع و مخچه مخ،( 4            مخچه فقط( 3              نخاع و مخ( 2             مخ فقط( 1 

ه داد صيتشخ معده یکارکم را او یماريب پزشک و شده مزمن صورت به یشکم يۀناح در دیشد درد دچار یفرد -66
های این ماهيچه سلول. دهدینم انجام یدرست به را یکيمکان هضم عمل بوده............  نوع از که او معده یها چهيماهاست. 

 شوند. هستند و به درستی تحریک نمی............ به صورت 
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.هستند اندامک و هسته یدارا – برخالف( 2  .دارند را یعصب انیجر جادیا ییتوانا – همانند( 1 
 .باشندیم یعصب امیپ دهنده انتقال – برخالف( 4  .نیستند اندامک و هسته یدارا – همانند( 3 
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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

         3)England,British-Germany,German             4)England,British-Germany,Germany 
72) Which word has long double "O"?

1) good 2) football 3) look 4) afternoon
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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

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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؟ستين حيصح نهیگز کدام مان،بدن در موجود یهامفصل انواع به توجه با -71
 .کنند یم حرکت فصلم محل در ها استخوان ۀهم(  1 
.شود یم محسوب متحرک مفاصل انواع از ها مهره ستون در موجود مفصل(  2 
  .دارد یمحدود حرکت ها دنده به مربوط مفصل( 3 
.دارد وجود رباط نام به یمحکم یوندیپ بافت ها مفصل محل در( 4 

51 تا 05 سوال از یسیانگل زبان االتؤسـ

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

         3)England,British-Germany,German             4)England,British-Germany,Germany 
72) Which word has long double "O"?

1) good 2) football 3) look 4) afternoon
ْ

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

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?




