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 ::مواد امتحانیمواد امتحانی

 زمان پیشنهادي شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
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 دقیقه 5 10 51 5 (هشتم) هاي آسمان امقرآن و پی
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  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال قرار مي، كدام گزينه رو روبهبا توجه به جدول  - 1

1 (    2 (  

  
  

3 (    4 (
  

 

  كدام عدد براي عالمت سؤال مناسب است؟ - 2
1 (5  
2 (4  
3 (6  
4 (7  
  
  
 

  گيرد؟ به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار ميرو،  در جدول روبه - 3

1 (    2 (  

3 (    4 ( 

  تواند باشد؟ شكل بعدي كدام مير، در الگوي زي - 4

؟
  

1 (  2 (  3(  4 ( 

  ؟گيرد كدام گزينه قرار مي ،به جاي عالمت سؤال - 5

  ؟
  

1 (  2 (  3 (  4 (
 

 

هاي استعداد تحليلي سؤال
 

  هوش غيركالمي

 دقيقه 20  
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؟

؟

؟

  ؟گيرد كدام گزينه قرار مي ،به جاي عالمت سؤال - 6

  ؟

1 (  2 (  3 (  4 ( 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 7

  ؟

1 (    2 (  
  

3 (    4 ( 

  (هر شماره متناسب با يك خط است) ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 8

3؟

21

4

1

2

3

4

1

2

4و3

2 4
1

3
1و3

4و2

  
  

1 (2

34

1  2 (3

2

1

4

  3 (
1و3

2و4
  4 (

4

2

3

1  
 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 9

1 (    2 (  

3 (    4 ( 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 10

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  
  ؟گيرد م گزينه قرار ميبه جاي عالمت سؤال، كدا - 11

1 (    2 (  
  

3 (    4 (  
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؟

؟

؟

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 12

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  

 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 13

1 (    2 (  

3(    4 (  

 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 14

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  

 

  ؟گيرد به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي - 15

  ؟

1 (    2 (  

3 (    4 (  
 

  ، چندتا است؟رو روبههاي شكل  تعداد مثلث - 16
1 (24    2 (26  
3 (33    4 (20  

توانيم اين كار  ميكه قلم را از روي كاغذ برداريم، حداقل با چند خط  ها عبور كنيم بدون آن شكسته، از تمام نقطه خطوطخواهيم با استفاده از  مي - 17
  را انجام دهيم؟

1 (3    2 (4    
3 (5    4 (6 
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SaTuRn

1
2

3

4

  است؟ متفاوتها  كدام گزينه با ساير گزينه - 18

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  
طور متوالي قرينه كنيم، جاي مستطيل خالي كـدام گزينـه    اگر عبارت زير را نسبت به خطوط مشخص شده به - 19

  گيرد؟ قرار مي
1 (

SaTuRn
    2 (

SaTuRn

  
  
3 (SaTuRn    4 (

RnS aT
n  

  
 
 

 

  گيرد؟ عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي جاي - 20

1 (    2 (  
  

3 (      4 ( 

 

 ؟كدام استترتيب درست جمالت زير  - 21

  توانند پرواز كنند ولي شناگران خوبي هستند. الف) اين پرندگان نمي
  گيرند. ها دندان ندارند و از منقار خود براي گرفتن طعمه كمك مي ب) پنگوئن
  كنند. ها برقرار مي اند و روابط عاطفي خوبي با انسان باهوشي ها پرندگان بسيار ج) پنگوئن

  ها كمك كند. دهند تا به هضم غذاي آن ريزه را قورت مي ها سنگ و سنگ د) آن
  ج –ب  –د  –الف ) 2    د –ب  –الف  –ج ) 1
 ج -د  –الف  –ب ) 4    ج -الف  –ب  –د ) 3

  چند دايي و خاله دارد؟ ترتيب بهد خواهر است. پسرعمة احم 2برادر و  2عموي احمد داراي  - 22
1 (2 -2    2 (2 – 1  
3 (3 - 2    4 (3 - 1 

  ترتيب از راست به چپ كدام است؟ خاله دارد. تعداد پسرها و دخترهاي پدربزرگ احمد به 3فرزند دارد. پسرخالة احمد نيز  7پدربزرگ مادري احمد  - 23
1 (4 - 3   2 (5 – 2  
3 (2 - 5    4 (3 – 4 

 

  هوش كالمي
 دقيقه 30  
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,  گيرد؟ مقابل، به جاي عالمت سؤال كدام عدد قرار ميبا توجه به الگوي  - 24 , , , , ,?0 1 2 6 16 44  
1 (96    2 (102  
3 (120    4 (132 

,  گيرد؟ با توجه به الگوي مقابل، به جاي عالمت سؤال كدام عدد قرار مي - 25 , , , ,?2 5 0 7 2  
1 (9    2 (4-  
3 (3    4 (4 

,  گيرد؟ ت سؤال كدام عدد قرار ميبا توجه به الگوي مقابل، به جاي عالم - 26 , , , ,?1 3 7 13 21  
1 (31    2 (32  
3 (33    4 (34 

,  گيرد؟ با توجه به الگوي مقابل، به جاي عالمت سؤال كدام عدد قرار مي - 27 , ,?3 9 33  
1 (126    2 (128  
3 (129    4 (131  

  است؟ متفاوت با بقيهكدام كلمه از نظر مفهوم  - 28
  بهرام) 2    انكيو) 1
 زهره) 4    ستاره) 3

  ؟نيست ارتباط كدام دو كلمه مانند بقيه - 29
  شلوار و جيب) 2    خانه و در) 1
 ماشين و چراغ) 4    كت و جيب) 3

 زنند، كدام دو نفر دروغگو هستند؟  هايي كه هر كدام مي بين مجيد، حميد، احسان، كامبيز و پرويز، دو نفر دروغگو هستند. طبق حرف - 30

گويد مجيـد دروغگوسـت و    گويد پرويز دروغگوست، كامبيز مي گوست، احسان مي گويد كامبيز راست يد حميد دروغگوست، حميد ميگو مجيد مي
  گوست. گويد كامبيز راست پرويز مي

  مجيد و كامبيز) 2    مجيد و احسان) 1
 پرويز و كامبيز) 4    حميد و احسان) 3

7زند كه رمز  ص حدس ميشود. شخ ارقام رمز يك گاوصندوق به شخصي داده مي - 31 9 3 6 2باشد، اما رمز درست  2 3 9 6 توانيد  باشد. شما مي مي 7
 هاي زير را به شخص بگوييد تا به رمز درست برسد، آن دو گزاره كدام است؟ تنها دو گزاره از گزاره

  الف) دقيقاً جاي دو جفت عدد با هم عوض شده است.
  ) حداقل يكي از اعداد سرجاي درست خود است.ب

  ج) حداكثر سه عدد سرجاي درست خود است.
  اولين رقم رمز است. 2د) 

9صورت  هـ) رمز به   است. 7
  هـ و الف) 2    هـ و د) 1
 هـ و ج) 4    د و ب) 3

دانيم تمام ارقام درست هستند ولي ممكن است در جاي اشتباه باشند. با اسـتفاده از   ايم، مي حدس زده 4535478صورت  رمز يك گاوصندوق را به - 32
 سه گزارة زير، رمز درست كدام است؟

  الف) رقم اول و آخر يكي است.
  ب) حداقل جاي سه عدد فرد درست است.

  اند. جا شده ج) دو عدد با هم جابه
1 (5434785    2 (4553874  
3 (5435478    4 (4535874 
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  تري وجود دارد؟ از بين چهار اتاق زير، در كدام اتاق شانس زنده ماندن بيش - 33
  هايي كه تفنگ پر دارند. اتاقي با قاتل) 2    هاي آتش اتاقي پر از شعله) 1
 اتاقي بدون اكسيژن) 4  اند. اتاقي با شيرهايي كه سه سال است چيزي نخورده) 3

  دهد. ساعت اصلي چند است؟ مي  دقيقه بعد را نشان 20اعت و س 9دهيم و آينه  ساعتي را جلوي آينه قرار مي - 34
1 (2:20    2 (1:20  
3 (2:40    4 (1:40 

هـاي بـين    گيرند. براي اين كار، به يك ايسـتگاه تاكسـي   مي» بدتر«در حال فرار از دست مأموران، تصميم به رفتن به شهر » بد«دو قاتل در شهر  - 35
جايي مسافران بين ايـن دو   مسافر، مشغول جابه 10مسافر و خودروهاي ون با ظرفيت  4ا ظرفيت كنند كه خودروهاي سواري ب شهري مراجعه مي
كه اين دو قاتل، با اولين خودرو حركت كنند و نيز  اند؛ براي اين مسافر در صف ايستاده 14رسند،  كه اين دو قاتل به ايستگاه مي شهر هستند. زماني
  ه چپ حداقل و حداكثر چه تعداد از مسافران داخل صف را بايد به قتل برسانند؟ترتيب از راست ب با هم سوار شوند، به

  10و  4) 2    14و  4) 1
 14و  6) 4    12و  6) 3

قمر بزرگ و كوچك بوده كه هر يك در مدارهاي بيضوي شـكلي كـه    7) در ابتداي پيدايش خود، داراي Arvala-7» (7 -آرواال «سيارة بياباني  - 36
اي است كه در صورت برخورد قمرهـاي آن، بـا    رسيدند، در حركت بودند. شرايط اين سياره و قمرهايش به گونه ديگر مي كفقط در يك نقطه به ي

دهند كه در مداري ديگر به دور آن سياره چرخيده و در همان نقطه، با مدار ساير قمرها مشترك  تر تشكيل مي ديگر ادغام شده و يك قمر بزرگ يك
روز  5هفتـه و   2روز،  3روز،  13ساعت،  22هفته،  1روز،  4به دور آن، » 7 -آرواال «هاي گردش قمرهاي سياره  ي ما، دورهاست. با واحدهاي زمان

  كشد تا اين سياره، فقط يك قمر داشته باشد؟ است. حداكثر چه مدت طول مي
  روز 156×385) 2    روز 420×13) 1
  ساعت 26×2310) 4    روز 144×26×385) 3

  

بايـد قـرار   ترتيب از راست به چپ كدام گزينه  وجود دارد، به مستطيلاي كه در هر  ، با توجه به رابطههاي زير مستطيلشته شده در جاي اعداد نو - 37
  ؟گيرد

  المپ برق 
   1گاز 

  صندلي خودرو 
   2خانه 

  مرغ تخم مرغ 
   3گاو 

  

  شير –آشپزخانه  -تلفن ) 2    چرم -فرمان  -آبگرمكن ) 1
 علوفه -حمام  -سماور ) 4    كود –خواب  اتاق – بخاري) 3

روزه و  26روزه، برخي  25روزه، برخي  23ها  روز دارند (برخي ماه 27تا  23هاي اين سياره،  ماه .ماه دارد 9) Bespinهر سال در سيارة بسپين ( - 38
روز  8الي  4روز دارند ولي هفتة اول هر ماه،  7و  5، 7ترتيب،  هاي دوم، سوم و چهارم هر ماه، به هفته دارد. هفته 4روزه). هر ماه،  27برخي ديگر 
كنند، در دومين روز از ماهي كه تعـداد روزهـايش، ميـانگين تعـداد روزهـاي       زندگي مي )، موجوداتي كه در اين سيارهBeldonsها ( دارد. بلدون

كنند و مدعي هستند در روز پنجم از هفتة اول از سومين ماه بعد از شروع  غذايي مي هاي قبل و بعد خود است، شروع به ساخت يك انبار مواد ماه
اخت اين انبار، مشكلي پيش آيد و تكميل آن، به همان روز از ماه بعد از موعد تحويل كشيده احداث، اين انبار، تكميل خواهد شد. اگر در فرآيند س

ترتيب از راست به چپ  روزهاي هر ماه از سال، به تعدادشود، روز اتمام اين پروژه، كدام است؟ (       23 23 23 27 27 25 23 26 25(  
  هشتمين ماه سال روز پنجم از) 2  روز پنجم از هفتة اول از سومين ماه سال) 1
 روز اول از هفتة دوم از هشتمين ماه سال) 4  روز اول از هفتة دوم از سومين ماه سال) 3
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  دقيقة ديگر، ساعت در آينه چند خواهد بود؟ 25ساعت و  3 - 39
    ساعت هفت و پانزده دقيقه) 1
    ساعت دو و پنج دقيقه) 2
    ساعت هشت و پانزده دقيقه) 3
  يقهپنج دق و ساعت سه و سي) 4
 

 پاسخ دهيد. 42تا  40 *** متن زير را با دقت مطالعه كنيد و به سؤاالت
 

 مطلـع ها بايد صحبت و درك كردن را ياد بگيرند و از مقـررات جامعـه    بايد آن را ياد بگيرند. براي مثال آنو شوند  مردم با فرهنگ متولد نمي«
دست  هايي را براي به ذا توليد كنند و مسكن بسازند و در جوامعي ديگر بايد مهارتها ياد بگيرند كه غ . ممكن است در بسياري از جوامع آنشوند

ترهـا يـاد    هـا فرهنـگ را از بـزرگ    آوردن پول جهت تأمين هزينة زندگي خود فرا بگيرند. در جوامع بشري اين فرآيندها كه به موجـب آن بچـه  
ها  كشد. بچه بر و پيچيده است كه بعضاً چندين نسل طول مي ي فرآيندي زمانساز فرهنگ »گويند. سازي يا انتقال فرهنگي مي گيرند، فرهنگ مي

آموزنـد و   ها را مي تر فرهنگ ها بيش شوند و در اين سنين است كه آن تر كامالً توسط خانواده حمايت مي سالگي يا كمي بيش 15معموالً تا سن 
دهند و  ود خانواده تشكيل دهند. افراد در طول زندگي خود به يادگيري ادامه ميهاي خودشان را ترك كنند و براي خ توانند خانواده پس از آن مي

ترهاي خود، كه تمام زندگيشـان در حـال آمـوختن بودنـد،      تر جوامع به بزرگ كنند به همين دليل است كه بيش هاي زيادي را كسب مي تجربه
ها ممكن  رفتارها را دارند. براي مثال تحقيقات نشان داده يك گروه از شامپانزهها نيستند كه توان يادگيري  د، اما فقط اين انساننگذار احترام مي

هـا از سـاير    است ياد بگيرند از منبع واحدي غذا بخورند و يا استفاده از ابزارهاي جديد را ياد بگيرند و اين تفـاوت رفتارهـا باعـث تشـخيص آن    
ترين دليل آن  ها است كه مهم ار ناچيزي در برابر فرآيند يادگيري و انتقال فرهنگي انسانها نمونة بسي شود. البته شامپانزه هاي ديگر مي شامپانزه

  انتقال دهند. به خوبيتوانند صحبت كنند و تجربيات را  ها نمي تواند اين باشد كه شامپانزه مي
  

  با توجه به متن كدام گزينه درست است؟ - 40
  بينند. سالگي آموزش مي 15شوند و تا  ) مردم با فرهنگ متولد مي2  دارند. ها تفاوت ) همة مردم جوامع يكساني دارند و در سنت1
  شود. ) فرهنگ در طول مدت زندگي كسب مي4  سازي مختص جوامع بشري است. ) فرهنگ3

  توان دريافت كه . . .  از متن مي - 41
 گيرد. صورت مي سالگي 15) انتقال فرهنگي فقط تا سن 2  خواهد. ) يادگيري فرهنگ زمان دراز و طوالني نمي1
  ) بشر ظرفيت يادگيري بااليي دارد.4  آموزند. گذارند، فرهنگ را مي ترها احترام مي ) افراد زماني كه به بزرگ3

 ها . . .  ها نيستند زيرا آن گيرند شبيه انسان ها در ميزان چيزي كه ياد مي شامپانزه - 42
  وانند با هم ارتباط برقرار كنند.ت ) نمي2  توانند اطالعات را به نسل بعدي منتقل كنند. ) نمي1
  ) باهوش نيستند.4  تجربيات را انتقال دهند. خوبي به توانند  ) نمي3

 هم رديف كدام عبارت است؟» شه تو كوچه ما هم عروسي مي«المثلي  عبارت ضرب - 43
  رسه رسه، آدم به آدم مي نمي هبه كو ه) كو2    شمرن ) جوجه رو آخر پاييز مي1
  ) زدي ضربتي، ضربتي نوش كن4    تر فش بيش) هر كه بامش بيش بر3

روز را با خودش ببرد در نتيجه توريست مجبور است از يكي  4تواند غذاي  هاي تالش عبور كند. هر فرد مي روز از كوه 6ست قصد دارد در ييك تور - 44
قـدر   هزار تومان باشد، اين توريست بايـد چـه   100 (چه رفت و چه برگشت) هر روز يك باربر ةاز روستاهاي اطرافش باربر استخدام كند. اگر هزين

 كند) ها بگذرد و هم باربرها سالم به روستا باز گردند؟ (توريست خود نيز در بردن بارها كمك مي هزينه كند تا هم خودش از كوه
  هزار تومان 700) 4  هزار تومان 600) 3  هزار تومان 500) 2  هزار تومان 400) 1

 ة . . . رابطة مكعب با مربع مثل رابط - 45
  ) دايره با مخروط4  ) مثلث با هرم3  ) كره با دايره2  ) مستطيل با منشور1

  ؟كدام استدرست جمالت زير  ترتيب - 46
 هاي بدن كشيده شده است. هاي عصبي از دستگاه عصبي مركزي به همة بخش الف) رشته

  ب) دستگاه عصبي مركز اصلي كنترل اعمال بدن است.
  كند. ثل قدم زدن و اعمال غيرارادي مثل تنفس را كنترل ميج) دستگاه عصبي اعمال ارادي م

  شود. هاي عصبي تشكيل مي اي از رشته د) اين دستگاه از دو بخش دستگاه عصبي مركزي و شبكه
  ج -د  -الف  -) ب 4  ج -الف  -د  -) ب 3  ج –ب  -د  -) الف 2  الف -ب  -د  -) ج 1

 ؟گذاري كرد مثلي كه زير آن خط كشيده شده است، جايتوان به جاي  زير، كدام گزينه را مي در عبارت - 47

 »به صحراي كربال زد!با محسن پرسيدم. آرش ابتدا كمي اخم كرد و سپس  شاز آرش دربارة اشتباهش در نحوة رفتار«
  از طاقچه پريد به باغچه )2  بست. رفت جارو به دمش مي موش تو سوراخ نمي )1
 ابرويش را درست كند، چشمش را درآورد. آمد) 4    .دست پيش را گرفت پس نيفتد )3
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دانيم كه او از گل قرمـز شـروع    مي نشيند. ايم. يك زنبورعسل روي هر گل دقيقاً يكبار مي سفيد گذاشته و در يك گلدان چهار گل قرمز، آبي، زرد - 48
 ها بنشيند؟ گلتواند روي همة  پرد. اين زنبورعسل به چند حالت مي كند و مستقيم از گل زرد به گل سفيد نمي مي

1( 4  2( 3  3( 2  4 (1  
 كدام گزينه است؟» اش خورند براي هسته زردآلو را مي«م عبارت مفهو - 49

  بهره بردن كامل از هر چيز) 2  دهند اش انجام مي هر كاري را براي نتيجه) 1
  درون مهمتر از بيرون) 4    ها توجه به خواص دارويي خوردني) 3

 در كدام گزينه آمده است؟» ويدن و گسستنرفتن و نشستن به كه د«مفهوم عبارت  - 50
  آرامش داشتن در انجام كار) 2  آهسته و پيوسته بدتر از گهي تند و گهي خسته) 1
 تكاپو بسيار در انجام كار) 4    نكوهش ورزش كردن) 3
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هـا را بـه وجـود     اي قرار دارد كه خـودش آن  هاي گزنده در جهنم افرادي هستند كه همواره در محاصره مارها و عقرب - 51

  . . . اين ويژگي شخصي است كه در دنيا . ده استآور
  .دهد هميشه با زبانش ديگران را آزار مي) 2  .هاي راست خداوند را  دروغ پنداشته است وعده) 1

  .بسيار دروغ گفته است) 4    .انساني متكبر و مغرور بوده است) 3

  چيست؟ ) ع(، مطابق فرمايش امام صادق »ثُم لَتُسئَلُنَّ يومئذ عنِ النَّعيمِ«منظور از نعيم در آية  - 52
  .اش داده است ولي بنده از راه ناحالل آن را به دست آورده است طعامي كه خداوند به بنده) 1

  .اش داده است و آن را برايش گوارا و حالل كرده است طعامي كه خداوند به بنده) 2

  .ه استو آل محمد است كه خداوند به ما ارزاني داد) ص(نعمت محمد ) 3

  .ها داده است نعمت سالمتي و صحت است كه خداوند به انسان) 4

يا اَيها الَّـذينَ آمنـوا كُتـب علَـيكُم     «بقره  ةسور 183 ةكند؟ و بر اساس آي به كدام فايدة روزه اشاره مي» شنيدن كي بود مانند ديدن«ضرب المثل  - 53

  روزه گرفتن چيست؟ ةترين فايد مهم» .لَعلَّكُم تَتَّقونَالصيام كَما كُتب علَي الَّذينَ من قَبلكُم 
  تقويت صبر و تقوا ـ ايمان به خدا) 2    تقويت صبر و تقوا ـ پرهيزكاري) 1

  توجه به محرومان ـ پرهيزكاري) 4    حفظ سالمتي ـ ايمان به خدا) 3

  

 .پاسخ دهيد د،آين دو سؤالي كه در پي ميبه  نملسورة مباركة  10تا  1با توجه به آيات *** 
  

ـ  الَّـذينَ  إِنَّ ﴾3﴿ةِ هـم يوقنُـونَ    الزَّكَاةَ وهم بِالْـĤخرَ  ويؤْتُونَ لَاةَالص يقيمونَ الَّذينَ ﴾2﴿للْمؤْمنينَ  ٰى وبشْرَ هدى ﴾1﴿بِينٍ آنِ وكتَابٍ م آيات الْقُرْلْك تۚ طس  ا لَ

دنْ حكيمٍ من لَّ آنَ الْقُرْ لَتُلَقَّى وإِنَّك ﴾5﴿ونَ  ةِ هم الْأَخْسرُ ي الĤْخرَف وهم الْعذَابِ سوء لَهم الَّذينَ ئكٰأُولَـ ﴾4﴿ا لَهم أَعمالَهم فَهم يعمهونَ ةِ زيّنَّ يؤْمنُونَ بِالĤْخرَ

  ك مـن فـي النَّـارِ    ن بـورِ َأ نُودي جاءها فَلَمّا ﴾7﴿علَّكُم تَصطَلُونَ و آتيكُم بِشهابٍ قَبسٍ لَّأَ  ا سĤتيكُم مّنْها بِخَبرٍ ي آنَست نَارإِنّ لأَهلهٰ موسى قَالَ إِذْ ﴾6﴿عليمٍ 

ر انَ اللَّـهحبسا ولَهونْ حمينَ  والَما ﴾8﴿بِّ الْعى يوسم ٰأَنَا إِنَّه زِيزُ اللَّـهالْع  يمكأَلْقِ ﴾9﴿الْحو  اكصع ۚافَلَم ا رتَزُّ آهتَه لَّىكَأَنَّهانٌّ وبِرًٰ ا جدا م  لَـمو  ّـبقعـا ۚ  يي 

  ﴾10﴿سلُونَ  إِنّي لَا يخَاف لَديّ الْمرْ تَخَف لَاٰ موسى

 .شود مي از طرف خداوند اشاره) ص(به دريافت قرآن توسط پيامبر اكرم . . . در آية  - 54

1 (1  2 (5  3 (2  4 (6  

 .باشند مرتبط مي. . . و . . . ،  . . .، با آيات ترتيب بهابيات زير  - 55

  بنگر تو عجايب سما را/ كه عصا ز كف بيفكن گفتي ) الف

  از سوي درخت، آن صبا را/ موسي چو بديد ناگهاني ) ب

  بگريخت چو ديد اژدها را/ افكند و عصاش اژدها شد ) ج
    9و  10، 8) 2    8و  9، 7) 1

  9و  8، 7) 4    10و  7، 10) 3

  

 دقيقه 5   )هشتم(ن هاي آسما هاي قرآن و پيام سؤال

 هاي آسمان هشتم  پيام

  :و قرآن هشتم
  كل كتاب
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  ان بر اساس زمان زندگي، يعني دوران حيات ايشان، مرتب شده است؟بدر كدام گزينه نام ادي - 56

  حافظ ـ سنايي ـ صائب ـ سعدي ـ جامي) 2  سعدي ـ حافظ ـ سنايي ـ صائب ـ جامي) 1

  امي ـ سنايي ـ سعدي ـ حافظصائب ـ ج) 4  سنايي ـ سعدي ـ حافظ ـ جامي ـ صائب) 3

 :با توجه به ابيات زير، به دو سؤال بعدي پاسخ دهيد* 

  طبيبي در آن ناحيت بود و گفت/ شبي كردي از درد پهلو نخفت 

 عجب دارم ار شب به پايان برد/ خورد  از اين دست كو برگ رز مي

  همه عمر نادان برآيد به هيچ/ گر افتد به يك لقمه در روده پيچ 

 چهل سال از اين رفت و زنده است كرد/ را طبيب اندر آن شب بمرد غزا 

  اماليي وجود دارد؟ نادرستيدر كدام بيت از ابيات باال،  - 57

  بيت دوم ) 2    بيت نخست ) 1

 بيت چهارم) 4     بيت سوم) 3

  ؟ نيستهاي گروه اسمي در ابيات باال  كدام نوع از انواع وابسته - 58

  صفت شمارشي) 2    صفت تعجبي  )1

  اليه   مضاف) 4    صفت اشاره ) 3

  چيست؟ ترتيب بههايي كه صفت مبهم دارد  در رباعيِ زير، نقش دستوري گروه - 59

  هر جان صدف گوهر عشق ما نيست/ گفتا هر دل به عشق ما بينا نيست «

  »ليكن قد اين قبا به هر باال نيست/ سوداي وصال تو مرا تنها نيست 

  ل ـ مفعول ـ نهادمفعو) 2    نهاد ـ نهاد ـ متمم   )1

  متّمم ـ مفعول ـ متّمم) 4    مسند ـ مسند ـ مسند ) 3

 در كدام گزينه بيتي هست كه با بيت زير قرابت معنايي بيشتري داشته باشد؟ - 60

  »به ارادت بكشم درد كه درمان هم از اوست/ به حالوت بخورم زهر كه شاهد ساقي است «

 گردد از ميدان هر برگشته مژگاني بر ميكه /  اي دارد من طالع برگشته ي هدل سرگشت) 1

 داني به دردي تا نيفتي سر دردم را نمي/  يابي ز داغي تا نسوزي سوز داغم را نمي

 يمانيپ ام با سست به سختي عهد الفت بسته/  بازويي ام از سخت ت زخم كاري خوردهبه منّ) 2

 گر شاخم بسوزانيگر از بيخم بيندازي و /  من از سرو بلندت نگسلم پيوند الفت را

 به هر تارش گرفتاري، به هر مويش پريشاني/  مويد من از جمعيت زلفي پريشانم كه مي) 3

 به دست كافري دادم گريبان مسلماني/  دل بشكسته را بستم به تار زلف ترسايي

 كه قلبي را نيازاري و جاني را نرنجاني/  آزادگان وقتي تواني زد ي قدم در حلقه) 4

  به هر كاري كه نتواني به هر دردي كه درماني/  را ياد كن، جام دمادم زن دم پير مغان

  

 دقيقه 5   )هشتم(ي هاي فارس سؤال

: فارسي هشتم  
 كل كتاب
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  طور مستقيم اشاره دارند؟ زير به ترتيب به كدام مورد به هر يك از جمالت - 61
  .، به افراد نيازمند كمك شودكه متعلق به اوستدهد از منافع و درآمد يك كارگاه توليدي  شخصي دستور مي-
دهـد و بخشـي از    دوزد به نيازمندان هديه مـي  هايي را كه مي او هر چند ماه يكبار تعدادي از لباس. كارگاه توليدي لباس دارد خانم محمدي يك-

  .كند بضاعت صرف مي درآمد خود را نيز براي افراد بي
كنند و منافعي كه از اين فعاليـت   تالش مي گروهي از افراد به طور داوطلبانه و به منظور حل مشكالت اقتصادي و ايجاد رفاه و زندگي بهتر اعضا-

  .شود شود، به طور برابر و يكسان بين همه اعضا توزيع مي گروهي جمع مي
  انفاق - شركت تعاوني - شركت تعاوني) 2    انفاق - شركت تعاوني - وقف) 1
  شركت تعاوني - انفاق - وقف) 4  شركت تعاوني - شركت تعاوني - انفاق) 3

  احل زير، شوراي نگهبان نقش مستقيم دارد؟در چه تعداد از مر - 62
    مراسم تنفيذ رياست جمهوري  -
  مراسم تحليف رياست جمهوري -
  جلسه راي اعتماد به وزراي انتخابي رياست جمهور -
  نظارت بر روي جلسات هيات دولت -
  شده براي انتخابات رياست جمهوري نام تاييد صالحيت كانديداهاي ثبت -
  صفر) 2    يك) 1
  سه) 4    و د) 3

  هاي كشور در ارتباط خواهد بود؟ خانه با توجه به موارد زير، هر كدام از اين اشخاص به ترتيب با كدام يك از وزارت - 63
  .ييد برساندأدر داخل كشور به ت ،در دانشگاهي در خارج از كشوررا شخصي تصميم دارد تا مدارك تحصيلي خود  -
  .خود اعتراض داردشخصي در خصوص ميزان گاز مصرفي در خانه  -
  .دهد شخصي با استفاده از تلفن خود، موضوع يك تيم جاسوسي را اطالع مي -
  وزارت اطالعات - وزارت راه و شهرسازي - وزارت آموزش و پرورش) 1
  وزارت اطالعات - وزارت نيرو - آوري  وزارت علوم، تحقيقات و فن) 2
  آوري اطالعات وزارت ارتباطات و فن - سازيوزارت راه و شهر - وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي) 3
  آوري اطالعات وزارت ارتباطات و فن - وزارت نيرو - آوري  وزارت علوم، تحقيقات و فن) 4

  تر است؟ چرا؟ هاي اجتماعي بيش زماني از عمر يك فرد، احتمال قرار گيري فرد در معرض آسيب ةدر كدام باز - 64
  .ازه، ناتوان و ضعيف استچون يك انسان در اين ب - سال 3تا  1) 1
  .شود تر با محيط اطراف خود آشنا و درگير مي بازه بيش نچون يك انسان در اي - سال 8تا  3) 2
  .تواند سبب اين مشكالت شود هيجاني و كنجكاوي فرد مي ةدر اين بازه به دليل برخي خصوصيات در سن بلوغ، روحي - سالگي 18تا  12) 3
  .شود ن بازه به دليل ناتواني جسمي و پيري فرد دچار مشكل ميدر اي - سال به بعد 60) 4

  :در متن زير به چند رسانه اشاره شده است - 65
به او دستور داده شـده  . بان خواسته مي شود تا حركات يك گروه از نظاميان دشمن را تحت نظر داشته باشد در يك عمليات نظامي از يك ديده«

ترين برج ديدباني برود  دست آورد، ابتدا با توليد صداي پرندگان دوستان خود را متوجه كند، سپس به نزديكاي به  است تا در صورتي كه خبر تازه
  ».اي خبر دهد و در نهايت با نوشتن اتفاقات بر روي يك كاغذ، آن را به فرمانده عمليات تحويل دهد و با انعكاس آينه

  دو) 2    يك) 1
  چهار) 4    سه) 3
  

 دقيقه 7  )هشتم(ي هاي مطالعات اجتماع سؤال

: عي هشتممطالعات اجتما  
 كل كتاب



  

  13: ةصفح  )اول متوسطه ةدور( هشتمپاية   »1399خرداد  2«ـ آزمون جامع 
  

صفحه

2m

  

  
  

در اين بسته، با استفاده از . استات است آبي فوق اشباع نمكي به نام سديم محلولكننده، شامل  اي گرمه نوعي از كيسه - 66
با توجه به ايـن مطلـب، انحـالل نمـك     . شود يك ضربه يا تكان، نمك موجود در محلول رسوب كرده و گرما ايجاد مي

بسته، براي اين كه دوباره بتوان از اين بسته بـه   است و پس از هر بار استفاده از. . . سديم استات در آب، يك فرآيند 
 .كنيم. . . را   كننده استفاده كرد، بايد آن عنوان گرم

  سرد ـگرماگير ) 2    سرد ـگرماده ) 1
 گرم ـگرماگير ) 4    گرم ـگرماده ) 3

شود؟ ايـن پديـده چـه     پديده را سبب مي وي سطح ماه، كدامهاي مختلف بر ر سنگ آثار ناشي از برخورد شهاب در هنگام خورشيدگرفتگي، وجود  - 67
 افتد؟ زماني اتفاق مي

  خورشيدگرفتگي حلقوي ـ هنگام باز شدن خورشيد) 2  حلقة الماس ـ هنگام باز شدن خورشيد) 1
  خورشيدگرفتگي حلقوي ـ هنگام گرفتن خورشيد) 4  حلقة الماس ـ هنگام گرفتن خورشيد) 3

اگر آينه حول محور عمـود بـر   . كند اي قرار دارد، عبور كرده و به آينه برخورد مي متري آينه 2فاصلة  اي كه در مطابق شكل، پرتوي نوري از روزنه - 68

در هـر  (كنـد؟   بچرخد، پرتو بازتاب آينه در چند متري روزنه به صفحه برخورد مي 15صفحة كاغذ و گذرنده از آينه

 .)، نصف وتر است30ةرو به زاوي الزاويه ضلع روبه مثلث قائم

1 (2 3     2 (4 3   

3 (4 3
3     4 (2 3

3  

هـاي   بـه جـز هورمـون   (مينواسـيدي   ي آهـا  هورمـون . دو گـروه اسـتروئيدي و آمينواسـيدي قـرار داد    يكـي از  تـوان در   هـا را مـي   اغلب هورمـون  - 69
Tتيروئيدي ,T3 هـا و    با توجه بـه ايـن مطلـب و شـكل هورمـون     . شوند هاي استروئيدي در چربي حل مي ولي هورمون شوند نميدر چربي حل  )4

هاي مـورد   هيچ يك از هورمون(در شكل زير به ترتيب از راست به چپ كدام است؟  Cو A،Bهاي طوركلي نوع هورمون هاي هدف زير، به سلول
T)نظر، هورمون تيروئيدي ,T )3     .)نيستند 4

  آمينواسيدي ـ آمينواسيدي ـ استروئيدي) 1
  استروئيدي ـ آمينواسيدي ـ آمينواسيدي) 2
  تروئيدي ـ آمينواسيدي ـ استروئيدياس) 3
  آمينواسيدي ـ استروئيدي ـ استروئيدي) 4
  

هـاي   مـثالً از كـاني  . شناسي آن وابسته اسـت  هاي مختلف در برابر هوازدگي به يك اندازه مقاوم نيستند و پايداري يك سنگ به تركيب كاني كاني - 70
تـري نشـان    شوند، در مقابل هوازدگي مقاومت كـم  در باالترين دما و فشار تشكيل ميهايي كه  شوند، آن سيليكاتي مختلفي كه از ماگما متبلور مي

  شود؟ در مراحل نهايي انجماد ماگما تشكيل مي) ها(با توجه به اين مطلب، در شكل زير، كدام كاني. دهند مي
  .توان مشخص كرد با اين اطالعات نمي) 1
  اليوين) 2
  دار و بيوتيت فلدسپات سديم) 3
  ز كوارت) 4
  

 دقيقه 7

  :علوم تجربي هشتم
 كل كتاب

)هشتم(علوم تجربي هاي  سؤال
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B

CD

A

  

  
  

  
  

  ؟12باشد و هم مضرب  9رقمي وجود دارد كه هم مضرب  چند عدد سه - 71
  تا بيست و پنج ) 2    بيست و چهار تا ) 1
  بيست و هفت تا) 4    بيست و شش تا ) 3

رويـي معـادل   هنگامي كه اسلحه را با زاوية معينـي نسـبت بـه افـق در دسـت داريـم، ني       ،اسلحه در اختيار داريم كه در لحظة پرتاب گلولهنوعي  - 72
F j i 1 7 2

  گلوله تحت تأثير. كند به گلوله وارد ميF1
 بنـابراين گردد شود، پرتاب مي و نيروي وزن خود كه در راستاي عمودي به آن وارد مي ، 

F1بردارهـاي   مجموعبرآيند نيروهاي وارد بر گلوله برابر 
  وW

 )نيروهـاي وارد بـر گلولـه بـر روي سـطح زمـين       ينـد  آاگـر بر  .خواهـد بـود  ) وزن

Aبرابر
   
 

2
4

 برآيند نيروهاي وارداسلحله قبلي قدرت پرتاب دارد، برابر  2اي كه  در پرتاب گلوله در سطح ماه با همان زاوية معين، با اسلحه ،باشد 

1نيروي جاذبة گرانشي در سطح ماه،(بر گلوله كدام است؟ 
1اين نيرو در سطح زمين بوده و در نتيجه، وزن اجسام در سطح ماه، 6

هـا در   وزن آن 6

  ).نيروي اصطكاك قابل چشم پوشي است. سطح زمين خواهد بود

1 (
/
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14 5  

DCBˆاگر بدانيم. روي دايره قرار دارند نيز Dو A،B، Cرسم شده است و نقاط Oاي به مركز در شكل زير، دايره - 73 130   است، زاويـةˆOBD 
 .)قطر دايره است AD( ؟كدام است

1 (30  

2 (50   

3 (40  

4 (60  
74 - a


 ،b


 ،c


dو  


. ـ با حفظ جهت و راستا ـ يك مربع بسـازيم    ها توانيم از كنار هم قرار دادن آن اندازه به طول واحد هستند كه مي چهار بردار هم 
aترين مقدار ممكن  بزرگ ةانداز b c d  

   
 چند واحد است؟ 

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

 كدام شكل، مركز تقارن آن است؟ ةشد  مشخّص ةنقط - 75
  

1(      2(    

    

3(     4(    

 دقيقه 10 )هشتم( هاي رياضي سؤال

  :رياضي هشتم
 كل كتاب
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