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 هشتمي آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان، پايهزدهمين دوره مسابقات علمى دانششان  1

 قرآن

 مي باشد ؟»  نعمت فراوان« كدام گزينه معادل قرآني كلمه  -1
    طَولب)     نِعَمة الف)
  َفضلد)     ِرزقج) 

  به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ »اَنابوا ، ریاح ، یَعُرُج ، َخبیر ، َزوج«كلمات ترجمه  -2
    گياه - باخبر - كندداخل مي -باد  -بازگشتنالف) 
  گونه - دانا -فرو مي رود -بادها -توبه كردندب) 
     همسر - خبر -نازل شد -وزش باد  -رويانيد ج)
  نوع -آگاه  -باال مي رود -بادها  -بازگشتندد) 

  ؟ندارندمفهومي تركيب هاي قرآني كدام گزينه با هم ارتباط  -3
    َجَعلناَک َخلیَفًة ِفی االَرِض ، َرشیٌک ِفی املُلکِ الف) 
  اِنّا اَرَسلناَک شاِهداً ، ِرساجاً ُمنیراً ب) 
    ءایاُت الِکتاِب الَحکیِم ، ُهَدًی َو َرحَمًة لِلُمحِسنینَ  ج)
  یَسَتِمعوَن الَقوَل ، َفَیتَِّبعوَن اَحَسَنهد) 

  شده است؟معني  نادرست، كلمهدو ترجمه كدام عبارت  در -4
ناُه ِباِسحاَق نَبیَّاً ِمَن الّصالِحینَ الف)    : بشارت دهيم او را به اسحاق، پيامبري از افراد شايسته(شايستگان) بَرشَّ
  م كسي كه پديد آورنده من استردك: چرا من عبادت نمي مالَِی الاَعُبُد الَّذی َفطَرَنیب) 
ّ تَعالَی هللاُ  ج)   : برتر است خدا از آنچه شريك قرار مي دهند یُرشکونَ  َع
  ، آنچه وحي شد به سوي تو از پروردگارتان: و تبعيت كرد َو اتَِّبع ما یوحی اِلَیَک ِمن َربِّکَ د) 

  معني مي شود؟» همان«صورت ه ب» ُهم«در كدام عبارت كلمه  -5
  املُفلِحونَ اُولئَک ُهم ب)    ُهم َعِن األِخرَِة ُهم غافلونَ  الف)

    ُهم ِباألِخرَِة ُهم یوقنونَ  )د    ُهُم هللاىٰاُولئَک الَّذیَن ُهد) ج
  چيست؟» پيروي هواي نفس « زير دليل نهي خداوند از  توجه به آيهبا  -6

  »َهوی َفُیِضلََّک َعن َسبیِل هللاِ َو التَتَِّبعِ ال«
    نابودي و تباهي اعمالب)      گمراهي از راه حق  الف) 

   فراموشي روز جزا د)    توجهي به ذكر خدابي ج) 
  چه كساني است؟ تشبيه» کَمَثل الَعنکَبوت«تركيب قرآني  -7

    اِجَتَنُبوا الطّاغوَت اَن یَعُبدوهاالف) 
لوةَ ب)          اَلَّذیَن یُقیموَن الصَّ
       اَولیاءَ اِتََّخذوا ِمن دوِن هللاِ ج) 
  اِنَّه ِمن ِعباِدنَا املُؤمنینَ د) 
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 2  هشتمي ان، پايهآموزان دوره اول متوسطه استان اصفهنزدهمين دوره مسابقات علمى دانششا

  ؟شودنميعبارات قرآني زير چند حرف از حروف مشخص شده  ترجمه در  -8
  »اَفلََح املُؤِمنوَن  َقدَیکوَن لِلعالَمیِن // لِـالطَّیِر //  ِمنَ اَربََعًة أیَة // لَـذلَک  فیاِنَّ « 

    چهار مورد            ب)     يك مورد       الف) 
  دوموردد)     سه مورد        ج) 

  هاي آسمانيپيام

  ؟ستا از بهترين دعاها ،يك كدام -9
ل لَِولِیَِّک الَفَرجَ «الف)      »اَللُّهمَّ َعجِّ
  »اَللُّهمَّ َصلِّ َعلی ُمحّمٍد َو آِل ُمحّمدٍ «ب) 
نیا َحَسَنةً « ج)        »َربَّنا آتِنا ِفی الدُّ
  »ربِّ اغِفر لی َو لِوالَِدیَّ «د) 

  ..... ؟ جزه ب ،نتايج مال حرام هستندهاي زير از ) همه گزينهبا توجه به سخن معصومين(ع -10
      شودمين مستجاب دعاها الف)
  بركتي نخواهد داشتب) 
      كند گناهان را پاك ميج) 
  .درو از دست مي در جاي نادرستد) 

  :  دفرمايمي »و برازندگيدارندگي« و »كردن استبراي خرجپول« مانندكريم در مقابل عقايدباطلينآقر -11
    »َحرََّم زیَنَة ِهللا الَّتی أخَرَج لِِعباِدهُقل َمن «الف) 
  »قاَل َربِّ ارِجعوِن لََعلّی أعَمُل صالِحاً «ب) 
    »کُلوا َو اَرشبوا وال تُرسِفوا إنَُّه ال یُِحبُّ الـُمرسِفینَ «ج) 
   »یا أیَُّها الَّذیَن آَمنوا ... الیَغَتب بَعُضکُم بَعضاً «د) 

  ام يك از گناهان زبان، ارتباط دارد ؟ عبارت هاي زيربه ترتيب، با كد -12
  »خوردن گوشت برادر مرده ، كليد همه ي زشتي ها ، حرام شدن بهشت بر انسان « 

    غيبت ، دروغ ، ناسزا گوييالف) 
  غيبت ، دروغ ، غيبتب) 
    غيبت ، ناسزا گويي ، دروغج) 
   دروغ ، غيبت ، ناسزا گويي د)

   ؟  نيستكدام يك از عبارت هاي زير، صحيح  -13
  ي سر مي دهد ، مزدور دشمن است .كسي كه نداي تفرقه بين شيعه و سنالف) 

  براي خودش جانشيني تعيين نفرمود.   (ص)معتقدند كه پيامبر اهل سنت، ب)
  .دنمومعرفي خود،جانشينعنوان، او را بهعلي(ع)حضرتهايشايستگيبا يادآوري (ص)معتقدند پيامبر،شيعيانج)
  اندازند.مي راهبه آناندرميان را داخليهايجنگ مسلمانان،تحريك با اولاستعمارگر، در مرحلههاي قدرتد) 
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 هشتمي آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان، پايهزدهمين دوره مسابقات علمى دانششان  3

  تأثير پذيري بيشتري دارند؟  در مواجه شدن با مدها، چرا نوجوانان و جوانان، -14
    زيبايي طلبي وحس شادابيب)       تنوع طلبي و نوگرايي الف)

   نوگرايي و احساسي بودن د)   تاثير پذيري و تنوع طلبي ج)
كدام عمل، باعث مي شود خداوند شيريني ارتباط با خودش را  انجام ندادنبا توجه به روايت پيامبر (ص )،  -15

  در دل ما، ايجاد كند ؟
    تهمتب)     غيبتالف) 

   با ناز سخن گفتن د)    نگاه به نامحرمج) 
   ؟ مرزدايبرا  نسانا خداوند گناهان گذشتهشود كه دام يك از اعمال زير،در ماه مبارك رمضان، باعث مي ك-16

    صلوات فرستادنب)     اخالق نيكالف) 
  افطاري دادند)     قرائت قرآن     ج) 

  با توجه به سخن حضرت علي (ع )، خاصيت تفكّر اين است كه انسان را به سوي ..... و ..... فرا مي خواند. -17
      نيكي ، عملالف) 
      بهشت  ، نعمت هاب) 
      انديشه ، عاقبت انديشيج) 
   خوبي ها ، سرانجام خوب د)

  متن زير، توصيف چيست ؟  -18
 چه تكيه پروردگارمهربان اعتماد كرده وبه  و دهدبراي موفقيـت؛ اين عمـل را انجام مي   شالت در كنـار  علي« 

 و چه بسا،غمي نخواهد داشت  زندگي هيچ اضـطراب و  در اومهربان؟  و خداوند قادر از ترتر و مطمئنگاهي قوي
  »  .خداوند، برسد تواند به جايگاه وااليي نزدنمي با آن عمل، انسان جز

      دعا ب)      گذشت الف)
  تقواد)     روزهج) 

  عربي

 واژه ها درست است؟ يي همهدر كدام گزينه ترجمه -19
    : بودمکُْنُت  : مسواك/ُفرْشاة: شام/ َغداءالف) 

  : همسايگانجیران: كاروان/ حاِفلَة: مجاز/ َمْسموح ب)
    : گنجشكُعْصفور: بود/ کَأَنَّ زندگي كرد/  :عاَش ج) 
  : آوردَجلََب  : خمير/ َمْعجون: سفره/ مائَِدةد) 

  ؟  به كار رفته استمتضاد  يدركدام گزينه واژه ها -20
           کُنوز، َذَهبب)     لََک، َعلَْیکَ الف) 

   لَْیلَمساء،  د)    َعداَوة، َصدیقج) 
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 4  هشتمي ان، پايهآموزان دوره اول متوسطه استان اصفهنزدهمين دوره مسابقات علمى دانششا

   ي كدام جمله درست است؟ترجمه -21
  : تو سخن مادرت را پذيرفتي. َقِبلَْت کَالَم والِِدکَ أَنَْت  الف)
  ي مشاغل احترام بگذاريد.: شما بايد به همه َعلَْینا ِباْحِرتاِم کُلِّ الِْمَهنِ ب) 
  . . .  . دهند: كساني كه با خدا معبود ديگري قرار مي هاً آَخَر...اَلَّذیَن یَْجَعلوَن َمَع ِهللا إِلٰ ج) 
َة أُسبوَعْیِن َوحیداً  د)     هفته در مدرسه ماند. دو: وحيد  بَِقَی ِيف الَْمدَرَسِة ُمدَّ

  كدام گزينه درست است؟ -22
    اَلُْمْسَتوَصف  یَکُْتُب الطَّبیُب يف الَْوْصَفةِ الف) 

  َخریفاَلْ  الَْجميلَِة َفصُل اَْالَزْهاِر  ب)
    اَلِبالد الُْمُدِن ِمَن َمْجموَعٌة ج) 
   اَلنِّساء  اَلَْجنَُّة تَْحَت أْقداِمِهنَّ  د)

  ؟نداردكدام گزينه با بيت زير ارتباط معنايي  -23
  »بان در دهان پاسبان سر استز  چه گويم كه ناگفتنم بهتر است    «
ُ اْألُموِر أَْوَسطُها. الف) ْ     .اْإلِنْساِن يف لِسانِهِ بَالُء ب)     َخ
کوُت.د)   .اْإلِنْسانِ ُسکوُت اللِّساِن َسالَمُة ج)    ُربَّ کَالٍم َجوابُُه السُّ

  ».............. تَطُْبخاِن طَعاماً لَذیذاً.« است؟ نامناسبمقابل كدام گزينه براي جاي خالي عبارت  -24
     ُه ب)    أَنُْت الف)

  نُ نَحْ د)     الِْبْنتانِ أَیَُّتها  ج)
  در كدام گزينه تمامي واژه ها با يكديگر ارتباط مفهومي دارند؟ -25

     َفرَس، ُغراب، سائِق ب)    َنة، َحّداد، َدَورانِمهْ الف) 
   َشَفةُعّش، ِفراخ، ِمنْ  د)    ساَحة، شاِرع، طَریقج) 

  در كدام گزينه توضيح داخل پرانتز با تمامي عبارات، تناسب دارد؟ -26
  ي به معني بايد)لَ(ع َعلَْيکُْم ِبالُْمهاَجرَةِ  -َعلَیَّ ِبالتََّفکُّرِ  -َعلَْينا ِبالِْفرارِ الف) 

ِ  -ِألُّمي خاتٌَم َذَهبیٌّ  ب) ُء الُحسنیٰ  اْألَ ِ   (معني مالكيت) لِِرشاِء الطَّعامِ  -س
  همان) س به معنايفْ( نَ قالَْت يف نَْفِسها -نَْفِس الَْجواِب  -نَْفِس الَْمکانِ ج) 
ْبت -أَْمِس  -اَْألََحدد)    (هر سه مورد نام روزهاي هفته) اَلسَّ

   است؟به كار رفته كدام گزينه درست فعل در  -27
    أَنَا أَْذَهُب أَْمِس َو أَنَْت تَْذَهُب َغداً.الف) 

  ُهْم تَکُْتبوَن واِجباتِِهم ِيف الَْبْيِت. ب)
َ هاتاِن الَْفّالَحتاِن ِيف ج)      .الَْمزَرَعةِ تَْعَمل
   .يَْخُرُج الّالِعباِن ِمْن ساَحِة الُْمسابََقةِ  د)
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 هشتمي آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان، پايهزدهمين دوره مسابقات علمى دانششان  5

  . . . . به جزي كلمات مناسب است ي زير همهبراي پرسش از مفهوم آيه -28
ْمَس َوالَْقَمَر َرأَيُْتُهْم يل ساِجدينَ « ّ َرأَيُْت أََحَد َعَرشَ کَْوکَباً َوالشَّ   .»إِ

ذاب)    َمنْ  الف)   ماذاد)                  کَمْ ج)      لِ

  ادبيات فارسي

  .... به جز مترادف همة واژه ها در ابيات آمده است .  -29
  به حالوت بخورم زهر كه شاهد ساقي است / به ارادت بكشم دردكه درمان هم از اوست       *   
  چون اين دو شوند از تو خرسند / خرسند شود زتو خداوند  *   
  اي نام نكوي تو سردفتر ديوان ها / وي طلعت روي تو زينت ده عنوان ها *   
  خاركش پيري با دلق درشت / پشته اي خار همي برد به پشت*   

  انبوهد)     ميل ج)    شادابي ب)  قانعالف) 
  ؟صحيح است ،كدام گزينه از ديدگاه امالي كلمات -30

  درخاكدان غمتايري چو تو ب)     كريم خطابخش پوزش پزير الف)
  پس اي محمد سعود كن.د)     اي وطن اي دل مرا مأواج) 

  هم خانواده ها در كدام گزينه ناهماهنگ است؟ -31
    دعوي ، ادعا، مدعيب)     عيان ، معين ، تعيينالف) 

  شفيع ، شفاعت، شفاد)     عزّت ، عزيز ، عزّ ج) 
  صحيح است ؟ اطالعات داده شده در كدام گزينه كامالً -32

  بوستان و گلستان ، مثنوي معنوي و شاهنامه فردوسي از نمونه هاي ادبيات تعليمي هستند. الف)
  بوستان وگلستان ، مثنوي معنوي و شاهنامه از بهترين نمونه هاي مثنوي فارسي هستند. ب)
  براي بررسي و درك بهتر يك اثر ادبي، بايد به ساختار و محتواي آن توجه كنيم.ج) 
    ر در افزايش موسيقي شعر و كامل كردن معناي هربيت نقش مهمي ندارد.رديف در شع د)

  ؟كدام گزينه از نظر نگارشي صحيح است -33
    كتاب خواندن، يكي از عوامل نگارش خوب است.الف) 
  كتاب هايي كه در مدرسه معرفي شد را ديدم.ب) 
    موضوع بحث ديروز را زباناً به ايشان اطالع دادم. ج)
  بايد از اخالق هاي ناپسند دوري كند.انسان  د)

  با توجه به عبارت هاي زير، كلمات كدام گزينه همگي هسته گروه اسمي هستند؟ -34
قرار بود هر روز چهاركلمه ياد بگيرد ولي چون حافظة خوبي داشـــت ســـي و دو حرف را ظرف ســـه روز ياد « 

  »بي بي بنويسد.  گرفت. سه ماه بعد موفّق شد اولين نامه را با دست خودش براي
      روز، حافظه ، خودش ب)     كلمه ، خوبي، موفّق الف)
  ياد ، ظرف ، ماهد)     حرف ، بي بي ، نامهج) 
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 6  هشتمي ان، پايهآموزان دوره اول متوسطه استان اصفهنزدهمين دوره مسابقات علمى دانششا

  ؟است كمترشمار وابسته ها در كدام گزينه  -35
  تشنه لب كشته شود درلب شط از چه گناه / آنكه سيراب كند درلب كوثر تشنهالف) 
  نبود كم شمار از اهريمنآدمي را چو هفت مهر به دل / ب) 
  چو ايران نباشد تن من مباد / بدين بوم و بر زنده يك تن مبادج) 
    شرف مرد به جود است و كرامت به سجود / هركه اين هردو ندارد عدمش به ز وجود د)

  آمده است؟» صفت + اسم + اسم « در كدام گزينه گروه اسمي مطابق الگوي  -36
  نخستين روز سال برپا شد.مراسم اهداي جوايز در الف) 

      تمام دوستان خوبم در اين جشن حضور داشتند. ب)
    اين اولين مراسم رسمي در مدرسه ما بود.ج) 
  چند اديب مشهور هم دعوت شده بودند.د) 

  ؟ نمي شود ديده»نهاد ، مفعول ، متمم ، مضاف اليه « در كدام گزينه همة نقش هاي دستوري  -37
  شيخ را به پيش او بردند. فرمود: تويي شيخ بغداد كه مردم را ارشاد مي كني؟    الف)
  خويشتن را خوار مدار .زيرا در اين روزگار چشم و چراغ ايراني و در جهان گرامي تريني.ب) 
  اين همه دولت كه مرا هست همه از اميراست .ما ابتداي خويش فراموش نكرده ايم. ج)
  وست نام من خوشبو كردي ما نيز نام تو معطر گردانيم.ندايي به او گفت:اي دد) 

 »افسون/ نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا ده روزه مهرگردون افسانه است و« كدام گزينه دربارة بيت -38
  درست است ؟

  آرايه هاي تشبيه ، جناس، تضاد ، تكرار در بيت ديده مي شود.  الف)
  اين بيت وجود دارد.يك صفت شمارشي و دو واژة جمع در ب) 
  ها است.شمردن فرصت يمتبه دوستان و غن يكيعمر، ن يشعر، كوتاه يامپج) 
  بيت از سه جمله تشكيل شده و يك تركيب وصفي درآن هست.د) 

  است؟ متفاوتدر كدام گزينه با بقيه » نوازنده « مفهوم -39
  كاي فرازندة اين چرخ بلند / وي نوازندة دل هاي نژندالف) 
    كيست نوازنده در اين انجمن؟/  ز من، پرده ز من، ره ز من چنگب) 
    نوازنده ،بنده را از كرم/  كارسازنده،اي به صد لطف ج) 
  ايجز تو نداريم نوازنده/  ايطمعيم از همه سازندهبيد) 

  مفهوم بيت هاي داده شده در كدام گزينه به درستي آمده است ؟ -40
  نمي كند/ همدم گل نمي شود ياد سمن نمي كند ( افتادگي و تواضع يار)سرو چمان من چرا ميل چمن الف) 
  دارد.(عزّت و سربلندي)ميهاي سياهش را براي خود نگهپراكند و لكّهاش را در سراسر آسمان ميماه روشنيب) 
  شد چنان از تف دل كام سخنور تشنه / كه رديف سخنش آمده يك سر تشنه ( عطش به خاطر گرما)ج) 
   يرگفتا كه چه عزّت زين به / كه ني ام بر در تو بالين نه ( حس خوب بي نيازي از مردم)  پ د)
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 هشتمي آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان، پايهزدهمين دوره مسابقات علمى دانششان  7

  است؟ دورتربقيه  پيام و مفهوم كدام گزينه از -41
  آن كه حب وطن نداشت به دل / مرده زان خوبتر به باورمن الف)
  اي كهن بوم و بر دوست دارم را وت / دوست دارمز پوچ جهان هيچ اگر  ب)
    پيش از آن كز دستها بيرون رود كار وطن بِه كه در فكر وطن باشيم و فكر كار او /ج) 
  تنخستو وطن بشناس اي خواجه /  چنين حب الوطن باشد درستهمد) 

  گزينة... به جزهمة بيت هاي زير با هم نزديكي مفهومي دارند  -42
  يكي را به سر برنهد تاج بخت / يكي را به خاك اندرآرد زتخت   الف) 

  كند خوار زمانه نتواند/  عزيز كرد كردگار كه را آن ب)
  برش در يكي شقاوت / گليم سرش بر يكي سعادت كاله ج)
  ام/ هر كسي را اصطالحي داده امهر كسي را سيرتي بنهاده د) 

  مطالعات اجتماعي

  پيامبر(ص) براي انجام چه اموري اقدام به ساخت مسجد نمودند؟ -43
  نظامي، عبادي، فرهنگيب)     سياسي، نظامي، اقتصادي الف)
  سياسي،عبادي، نظاميد)     سياسي، علمي، اجتماعيج) 

فتح سوريه و مصر، به ترتيب از اقدامات كدام خليفه  تبعيد ومجازات جمعي از صحابه نزديك پيامبر(ص)، و -44
  باشد؟مي

  ابوبكر -معاويهد)   عثمان -عمرج)   عمر -عثمانب)              عمر -ابوبكرالف) 
، اش از طريق دورسخنيپروفسـور موسـيوند، سازنده كوچكترين قلب مصنوعي جهان ، به دانشجويان ژاپني   -45

برد را تعليم داد؛ اين عمل سرانجام با موفقيت انجام شد؛ بيماري قلبي رنج مينحوة عمل جراحي شـخصي كه از  
  ايشان در انجام اين كار از كدام يك از كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده نمودند؟

    گيري از خدمات دولت الكترونيكبهرهب)      فعاليت علمي الف)
  آموزشد)     نظارتج) 

  اند؟كار رفتهه ب نادرست و اشتباهها و اشخاص به صورت م واژهدر متن زير كدا -46
به نتايج زير دست يافت: مغوالن كه در ابتدا وحشيانه و به  ،آموز پايه هشـتم، با مطالعة تاريخ مغول دانش اهورا،«

رفته و گ اسالمي قرار -دور از فرهنگ و با شمشير بر ايران پيروز شده بودند؛ در اواخر تحت تأثير فرهنگ ايراني
بناهاي باشـكوهي ساختند؛ به طوري كه در دوران تيموريان يكي از بزرگترين شاهكارهاي معماري دنياي اسالم،  
گنبد سـلطانيه، سـاخته شـد. همسر شاهرخ مسجد گوهرشاد را بنا نهاد و هالكوخان به دليل عالقه به هنر پس از    

برد و غازان خان به تشويق خواجه نصيرالدين طوسي، يفتح هر شهر، هنرمندان  و صنعتگران را به پايتخت خود م
   »هاي كهن شاهنامه تذهيب شد.ترين نسخهرصدخانه مراغه را ساخت و به سفارش بايسنقر ميرزا، يكي از نفيس

    گنبد سلطانيه -بايسنقر -غازان خان ب)  غازان خان -خواجه نصيرالدين طوسي -تيموريانالف) 
   غازان خان -هالكوخان -تيموريان د)  سجد گوهرشادم -تيموريان -هالكوخان ج)
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 8  هشتمي ان، پايهآموزان دوره اول متوسطه استان اصفهنزدهمين دوره مسابقات علمى دانششا

ــر ارتباطات  زندگي مي -47 ــبكهدر عص ــنا كنيم. آراد از طريق ش هاي اجتماعي با يك خارجي به نام احمد آش
منطقه محل زندگي من تنها چين خوردگي « نمايد: شــود. او ناحيه محل زندگي خود را اينگونه توصــيف مي مي

جاي داده اسـت. اكثر مردم سـرزمين من مسـلمان هسـتند. راسـتي در تعطيالت تابستان،       مهم آفريقا را در خود
ــافرت مي  گاهي از طريق تنگه جبل ــپانيا مس ــور اس مد اي كه احمنطقه». كنمالطارق به جنوب اروپا، به ويژه كش

  شود؟كند؛ كدام بخش آفريقا محسوب ميزندگي مي
    شرقب)     شمال شرقي             الف) 

  شمال غربيد)       جنوب  ج) 
  هاي آتشفشاني در شرق و جنوب شرق آسيا  چيست؟علت وجود كوه -48

            هاجوان بودن ناهمواريالف) 
  هاپير بودن ناهمواري ب)
          اي و اتمي زياد توسط كشورهاي منطقههاي هستهفعاليتج) 
  قرار داشتن در معرض بالياي طبيعي مانند زلزله و سوناميد) 

  .............. به جزباشد ها در ارتباط با دلتا صحيح ميهمة گزينه -49
      مناسب بودن براي كشاورزي الف)
  جاي دادن جمعيت انبوه در خودب) 
    آمدن در مسير رود            وجود بهج) 
  قرار داشتن در معرض خطرات طبيعيد) 

  كنند؟ر همكاري ميهايي با يكديگكشورهاي عضو پيمان اكو در چه زمينه -50
    اجتماعي  -سياسيب)     نظامي           -اقتصادي الف)

  فرهنگي -اقتصاديد)     اجتماعي       -فرهنگي ج)
𝟏سانتي متر باشد؛ در صورتيكه مقياس  نقشه  5اي روي نقشـه  Bتا شـهر   Aاگر فاصـلة شـهر    -51

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
باشد؛   

  فاصلة اين دو نقطه روي زمين چقدر است؟ 
    متر 500ب)     كيلومتر 5الف) 

  متر 200د)     كيلومتر 2ج) 
     ؟باشدنمي تركيب كدام گزينه صحيح -52

  ايرلند  معتدل اقيانوسيب)   ايسلند  آب و هواي قطبيالف) 
  ايتاليا  ايمديترانه د)    آلمان  بريج) 

 رياضي

53- A وB  هستند ، كدام گزينه درست است ؟ -1و 0دو عدد گويا بين  
ABالف)  1 ABب)      2 0 1    

AB ج) 1      (دAB  1 0  
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ضــلعي   nدو ضــلع مجاور از يك  BCو  ABبينيد ضــلعي منتظم و يك مربع مي 6در شــكل روبه رو يك  -54
  كدام است ؟  n .منتظم هستند

     12ب)  10الف) 
  8د)    14ج)

  در شكل روبرو اندازه وتر دهمين مثلث چقدر است؟   -55
       22الف)
     40 ب)
4ج)  1 0    
2د)  11  

56- a وb اگر ابتداي هر دو بردار مشــترك باشــد، كدام گزينه  .دو بردار هم اندازه اند ولي هم راســتا نيســتند
  همواره درست است ؟

الف)  a b
 

aبر  
. ب)   عمود است a b

 
aنيم ساز زاويه بين 
 وb . است  

ج)  a b
 

د)   هم اندازه است .aبا a b
 

aاز 
. كوچك تر است  

عدد صحيح متوالي بعدي، كوچك ترين اين اعداد  سهعدد صـحيح متوالي برابر شـده با مجموع    5مجموع  -57
  صحيح چند است ؟ 

    +1ب)     صفرالف) 
  +4 د)    +2ج) 

  مقدار كدام عدد با بقيه متفاوت است ؟  -58
     981ب)      1227الف) 

   6243د)      189ج) 

حاصل عبارت -59 a b     : برابر است با  2
الف)  b a  bب)     2 ab a 2 22     

aج) b ab 2 2 aد)        2 ab b  2 22   
  كدام رابطه درست است ؟ ABCDدر ذوزنقه  -60

ABDالف)  BDC
 

     

ABDب)  BDH
 

     

BHCج)  BDH
 

    

BDHد)  DBC
 

  
  

A 

B 
C 

A B 

C D H 

1 

2 

2

2 

3 

2 

2 
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  كدام است؟ تا يك رقم اعشار هاميانگين داده ،با توجه به جدول -61 
    8/4الف)  

    1/3ب) 
    3/5ج) 
  5/3د) 

Aاگر نقطه  -62    
3

bابتدا با بردار  5 i 3
   و در ادامه با بردارc j

   انتقال پيدا كند تا نقطهA  بدســت
  :Aآيد آنگاه نقطه 

  روي محور عرض قرار دارد .ب)   روي محور طول قرار دارد .الف) 
  در ناحيه دوم قرار دارد .د)     در ناحيه سوم قرار دارد .ج) 

  كدام تساوي زير همواره درست است ؟ -63
الف)  3 5 aب)      45 b a b     

ج) 3 3 د)        12   2 25 3 5 3 8   
  خورد كدام است ؟آخرين عددي كه خط مي 1000در الگوريتم غربال براي تعيين اعداد اول كمتر از  -64

    997ب)      961الف)
   841د)     999ج)

ساده شده عبارت  -65   
  

a x y b x y
b a x y
  

 
  كدام گزينه است ؟ 

 ب)    1الف)  1    
bج)  a      (د a x y   

        حاصل عبارت زير كدام است ؟ -66

        ?
      

   

10
775 10 1 25

48 8
  

الف)  40  ب)     8 18125     

ج)  
 
 

45
4

 د)     
 
 

184
5   

 علوم تجربي

  يك اتم خنثي را نشان مي دهد، مجموع ذرات بدون بار هسته اتم كدام گزينه است؟، دل اتمي زيرم -67
    4الف) 

      7ب)
      3ج)
    6د)

  مركز دسته  فراواني 
5  X 

2  4  
10  6  
5  X10 
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  هاي يك كاني را به طور كامل تر بيان مي كند؟ويژگي ،گزينه كدام -68
  ماده اي طبيعي ،ناخالص ، متبلور  و مصنوعيالف) 
  ماده اي خالص ، مايع ، متبلور وطبيعيب) 
  ماده اي طبيعي ،جامد ، متبلور ،با تركيب شيميايي نسبتاً ثابتج) 
  ثابت ماده اي  طبيعي ،خالص ، مايع  باتركيب شيميايي نسبتاًد) 

  اثر مي گذارد؟ ،هورمون كدام غده از بدن بر روي غضروف انتهايي يك استخوان دراز -69
    پانكراسب)     تيروئيدالف) 

  هيپوفيزد)      غدد جنسي             ج) 
هنگام ســوخت گيري اتومبيل با بنزين ، توصــيه مي شــود از جواب دادن به گوشــي همراه اكيداً خودداري  -70

  ليل مناسب تري براي  اين كار است؟شود.كدام گزينه د
  صحبت با گوشي همراه باعث عدم دقت در سوخت گيري مي شود و بنزين هدر مي رود.الف) 

  ، باعث انفجار بخار بنزين مي شودروشن كردن و صحبت كردن با گوشي ب)
  شود.امواج خارج شده از گوشي همراه ،باعث تجزيه بخار بنزين ومسموم شدن شخص مي ج) 
  هنگام پاسخ دادن به گوشي ، باطري گوشي منفجر شده و باعث آتش سوزي مي شود.د) 

  كدام يك از سنگ هاي زير ساختاري ريز بلوردارد  و در اثر انجماد ماگما بوجود آمده  است؟   -71
      ريوليت ب)    گرانيتالف) 

  آزبستد)     مرمر   ج) 
ولت باشد  در كدام گزينه مقدار شدت جريان اندازه گيري  6/0گر اختالف پتانسيل  هر يك از باطري ها ا -72

  ، با توجه به مقاومت مدار ، درست بيان شده است ؟سنجشده توسط آمپر
  

    ب)      الف)  
  
  
  

  د)      ج)  
  
  

ورد ، اين بخش بيشتر به كدام مسلول هاي مخروطي را داردبخشي از شبكيه چشم به نام لكه زرد بيشترين  -73
  ساس تر است؟زير ح

    ستاره سفيد پر نورب)     جسم سياهالف) 
  نورماه در شبد)     گلهاي قرمز رنگج) 
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  كدام يك از سنگ هاي زير در محيط هاي پر فشار و بسيار داغ تشكيل مي شود؟ -74
    ريوليتب)       هاليت الف)
  ژيپسد)     مرمر     ج) 

در اثر تقسيم كاستمان (ميوز)به ترتيب از راست ) هسـتند ،  DNAعدد دنا ( 8دو سـلول كه هر كدام داراي   -75
  به چپ چند سلول و هر سلول  با چه تعداد دنا توليد مي شود؟

                             8  - 8ب)                         8 – 2الف) 
    4 - 8 د)                           4  -4ج) 

اي افزايش دام گزينه مي تواند برك .متصل كنيمالكتريكي  اگر يك سـيم پيچ با هسته آهني را به يك منبع  -76
  نيروي مغناطيسي حاصل از اين سيم پيچ ، مناسب تر باشد؟

     جهت پيچش سيم را تغيير دهيم . الف)
 اختالف پتانسيل منبع را بيشتر كنيم. ب)

      هسته آهني را از سيم پيچ خارج كنيم. ج)  
   . جهت جريان الكتريكي را تغيير دهيم د)

  كدام يك از عوامل  زير باعث تشكيل غار آهكي كتله خور استان زنجان شده است ؟ -77
    طبيعي در آن منطقهوجود يخچالهاي الف) 

  يك رودخانه جريانهاي شديد آب ب)
    هوازدگي شيميايي سنگ هاج) 
  هوازدگي فيزيكي و يخ بستن آبد) 

اگر يك چراغ ليزر را  ،جانبي آن آينه تخت قرار داردچهار وجه در در يك اتاق مكعب مسـتطيل شكل كه   -78
ــط آينه اول با زاويه  ــي به آينه قرار دهيم. پرتو ليزر با چه زاويه درجه  60در وس تا نور ليزر پس از بتابد  2تابش

  دو و سه از دريچه  وسط آينه چهارم خارج شود؟ بازتاب از آينه 
  درجه                 30الف) 

                درجه       45 ب)
    درجه                   60ج) 
  درجه 90د) 
  

  كدام يك از جمالت زير صحيح است ؟ -79
  آينه كاوي كه انحناي بيشتري دارد ، شعاع آن كمتر و فاصله كانوني  آن بيشتر است .الف) 
  تاب مي شود.هميشه به صورت واگرا باز هاي همگرا به يك آينه كوژ برخورد كند،اگر پرتوب) 
  پديده كسوف (خورشيد گرفتگي) را نسبت به پديده ماه گرفتگي مي بينند .افراد بيشتري ج) 
  ، واگرا و همگرا  باشدكه در يك جهت تابيده مي شود.هاي موازيباريكه نور مي تواند شامل پرتو د)
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  هاي زير رخ مي دهد؟در هنگام تشكيل سنگ آذرين دروني كدام يك از فرآيند -80
    دگرگون شدن     ب)     وب شدنذالف) 

  رسوب شدند)     متبلور شدنج) 

 زبان انگليسي

كند؟به نظر شما كدام گزينه مكالمه زير را كامل مي -81 
Mina: What is the ……………… of Isfahan? 
Sima: It is Gaz. 

a) population  b) souvenir 
c) location  d) martyr 
 

شود؟گزينه كامل ميگفتگوي سام و علي با كدام ،بچه ها  -82 

Ali: Are you from England? 
Sam: Yes, I’m ……………. . 

a) European b) French 
c) American d) Iranian 
 

گفتگوي بين اشكان و سهيل را كامل كنيد. ،با انتخاب گزينه مناسبعزيزانم   -83 

Ashkan: What’s ……………….? 
Soheil: I have…………………. . 

 a) problem- toothache                     
b) matter- toothache 
c) wrong- mumps   
d) problem- mumps  

  84-بچه ها،كدام يك از پرسش و پاسخ هاي بين زهرا و شيما اشتباه است ؟
a) Zahra: what do you do in your free time? Shima: I play tennis. 
b) Zahra: I have a headache.                         Shima: See a doctor.  
c) Zahra: What’s it like?   Shima: I like it a lot. 
d) Zahra: What’s it famous for?                  Shima: Great mosques. 

  85-به نظر شما كدام گزينه مكالمه زير را كامل مي كند ؟
Ali: What’s your…………….?                              
Mahdi: I go to the movies. 

 
a) ability b) nationality 
c) free time          d) hobby 
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را كامل  تسـ ابچه ها با انتخاب گزينه مناسـب متن زير را كه درباره سعيد معروف كاپيتان تيم واليبال ايران  86-
  .I like playing volleyball. I’m good at . . . . . photos    كنيد.

I go mountain . . . . . on weekends. I watch TV in my . . . . . .  
 
a) drawing- searching- hobby 
b) taking- climbing- free time 
c) painting- swimming- hobby 
d) playing- climbing- free time   

در متن زير زادگاهش را براي همكالسي هايش توصيف كرده است متن زير را با دقت بخوانيد و  رضا
  .به رضا كمك كنيد تا به سوالهاي معلم زبانش پاسخ مناسب دهد

Hello, my name is Reza. I am originally from 
Abyaneh, a small village near Kashan and Natanz . 
In winter there is a lot of rain and snow. But it is 
warm in spring, and sunny and hot in summer.  
We enjoy the clean air. Every year many tourists 
visit there. Abyaneh is famous for its beautiful old 
buildings. People are relaxed in my village. 
Now I live in Isfahan. There are a lot of facilities such as universities, 
libraries, museums, airports, sport centers, etc. But there are some 
problems, too. Heavy traffic, pollution and noise are some examples. 
 
87. Teacher:   where do you live, Reza? 
    Reza:  I live in ………….. . 

a) Abyaneh  b) kashan  
c) Natanz  d) Isfahan 
 

88. Teacher: What is Abyaneh famous for? 
     Reza: It’s famous for its ………………. . 

a) clean air        b) old buildings     
c) nice rivers       d) a lot of facilities 
 

89. Teacher: What is the weather like in spring? 
     Reza: …………………… . 

a) windy-cloudy       b) warm  
c) sunny- hot         d) rainy- snowy 
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90. Teacher: Which one is not a problem in Isfahan? 
          Reza: …………………………. . 

a) Airport            b) Noise  
c) Pollution   d) Heavy traffic 

 
  عزيز!نش آموز 

  *دانش آموز عزيز!
  نيد!يادداشت كرو روبهپاسخنامه ببينيد و در جدولخود را از روييداوطلبي و رمز كارنامهيشماره
ي آزمون خود نتيجه www.natije.irي اينترنتي توانيد با داشتن اين دو كد، و مراجعه به سامانهشما مي

همچنين دريافت دفترچه سواالت و كليد آزمون از امشب بر روي همين سامانه بوده را مشاهده كنيد! 
 باشد.پذير ميامكان modir@isfedu.irو اعالم نظر پيرامون سواالت و كليد از طريق ايميل 

 شماره
 داوطلبي
 رمز 
 كارنامه
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