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)نوبت عصر(  پايه هشتم

(20/9/97)  1397-98سال تحصیلی  اول ۀمرحل

دفترچۀ سؤاالت

آزمون پيشرفت تحصيلی

کد داوطلبی : نام و نام خانوادگی :

توجه :
گیرد.مین تعّلق منفی ۀنمر ،نادرستهای به پاسخ
 ستین، مجاز حسابنیماشاستفاده از.
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5 تعداد سؤال:قرآن نام درس :

معناي كدام كلمه قرآني درست است؟ -1

 َطهور: پاك كننده (4 َزوج : ارزشمند(3 كنيدَتتَّقوَن : تقوا پيشه  (2 َمَع : از (1
كدام تركيب قرآني درست معنا شده است؟ -2

 كنند.يمِلَقوٍم يَشُكروَن : براي گرويه كه شكر (2 ََنَعلَُهُم الواِرثنَي : قرار داد آنها را جانشني (1
 و از سوي خداست پاداش َو ِاََل اهلِل الَمصرُي : (4 ََشيٌك ِِف الُملِك : همتايي در جهان (3

كند؟كدام گزينه ترجمه آيه زير را كامل مي -3

 َو اَدِخلين بِرمَحَتَِك يف ِعباِدَك الّصاِِلنَي : و وارد كن مرا به كمك  ...   خودت در گروه   ...  شايسته ات. 
فضل/بنده ات (4 لطف/نيكوكاران(3 رحمت/بنده (2 لطف/ بندگان (1

بريد؟به كدام صفات خدا پي مي« َو اِنَّ َربََّك لَُهَو الَعزيُز الرَّحيمُ » با تدبر در آيه  -4

فرمانروا/بخشنده (4 شكست ناپذير/مهربان(3 بي همتا/مهربان (2 قدرت/عزت (1

كدام ترجمه صحيح است؟ -5

: كه نعمت دادي بر من  (1 يَّ  و بر پدر و مادرم.الَّيت اَنَعمَت َعََلَّ َو َعَل واِِلَ
 دهيد.تَعاََل اهلُل َعّما يرُِشكوَن : مزنه است خدا از آچنه َشيك قرار يم (2
 نَتلوا َعلَيَك ِمن َنبَاِ مويس: خوانديم بر تو از داستان مويس. (3
َل ِِلاساً : و او كيس است كه قرار داد شب را آرامش. (4 ي َجَعَل لَُكُم اَّلَّ  َوُهَو اَّلَّ

7 تعداد سؤال:آسمان هایپیام نام درس :

یَن ارََسفوا لََع اَنُفِسِهم التَقَنطوا ِمن رمَحَِة اللِ » در آيه -6 كند؟سفارشي مي امري به چه را خداوند انسان«  قُل یا ِعباِدَی اَّلَّ

دوری كنيد از وعده های شيطان  (2 را ترک كنيد گناهان بزرگ وكوچک  (1

 را ناديده بگيريد. خطای ديگران  (4 نا اميد نشويد لطف و بخشش خداوند از (3

نتيجه عفو و گذشت از نظر پيامبر اكرم )ص( چيست؟ -7

اصالح رفتار خطاكار (4 آمرزش الهي(3 عزيز و سرافرازی (2 خشنودی خداوند (1

شود؟خداوند براي قدرداني از تالش بهشتيان در كدام بيت زير مشاهده مي لطف و بخشش -8

به غير از محبت به غيراز سالم/ در آنجا نباشد سخن يا كالم(2 كس كه بنمود كار نكو / همي ده برابر شود اجر اوهرآن (1

زمين و سماوات از آنِ اوست / همه ملک گيتي به فرمان اوست (4 در آن روز نزد خدای جليل / گروهي رفيعند و جمعي ذليل(3

شخصيت زير به حديث ثقلين به طور كامل، عمل نموده است؟ كدام -9

 كند.های بهشتي را برای خود ذخيره ميسجاد با ذكر سبحان اهلل نعمت (1

 گيرد.فرشته با دقت در نظم جهان آفرينش، درس خداشناسي مي (2

 گيرد.مريم عالوه بر تدبر در قرآن، از رفتار ائمة اطهار نيز الگو مي (3

رود.علي طبق سفارش امام صادق )ع(، برای اقامه نماز به مسجد محله مي (4

؟بر اساس آيه زير، در چه روزي دين اسالم كامل و نعمت بر مردم تمام شد -10

 َعلَيُكم نِعَميتايلَوَم اَكَملُت لَُكم دینَُكم َو اَتَممُت 
 مبعث رسول اكرم )ص( (2 هجرت پيامبر )ص( (1
 عيد غدير (4 عيد قربان (3

آداب يا احكام واجب نماز در كدام گزينه به درستي اشاره شده است؟ -11

«احكام واجب نماز» غصبي نبودن مكان نمازگزار:  (2 «احكام واجب نماز » تميز بودن لباس نمازگزار :  (1

«احكام واجب نماز» پرپايي نماز به جماعت:  (4«آداب نماز» نمازگزار :  پاک بودن بدن (3

www.DarsYad.ir

w
w

w
.D

ar
sY

ad
.ir



3.........................................................................  پايه هشتم )نوبت عصر( / 97 -98 سال تحصیلی اولمتوسطه / مرحلۀ  اولپیشرفت تحصیلی دورۀ  آزمون

 

نماز كداميك از نمازگزاران زير باطل است؟ -12

مقداری موی گربه روی لباس نمازگزار است.(2 شود.بعد از خواندن نماز، متوجه نجس بودن بدنش مي(1

لباس نمازگزار با خون كمتر از يک سكه نجس شده است. (4خواند.نماز مي گاوكمربندی از چرم با  (3

8 تعداد سؤال:عربي نام درس :

َنِع مَ ال   يِف  َك قِ یَمَع َصد عَمُل ِلِاذا تَ » ه كلمات مشخص شده در عباتترجم -13 ِ ؟ ِِلِد  ص   است؟ به ترتيب دركدام گزينه آمده« نا.الدِ َمِة ب
 كين/كشوراكر يم (4 ساختيد/وطن (3 سازي/ كشوريم (2 وطن اكركرديد/ (1

  است؟ ناهماهنگ« َخل َف، َوراء» كدام گزينه با ارتباط معنايي كلمات -14
  (2 ََجيل ، قَبيح  (1

ُ
ة أ  ُعْدوان، َعداَوة (4 َبيْت، َمزِنل  (3 ّم، واِِلَ

 ؟ترجمه كدام جمله صحيح است -15
بيُب فََحَص  (1  كرد.الَْمرََض بَِدقٍَّة. پزشك بيمار را به دقت معاينهالطَّ
 اْْلَخريَن. هر كدام از ما به ديگران نيازمنديم.ُُكُّ واِحٍد ِمنّا ِِباَجٍة إََل  (2
 الِْعلُْم أفَضُل ِمَن الِْعباَدِة . برترين عبادت، علم آموزي است. (3
 گذارند.الَْعَربيََّة َكثرياً. ايرانيان  به زبان عريب بسيار احرتام يماْْليرانيّوَن َخَدُموا اللَُّغَة  (4

راَعةَ »  با توجه به متن -16 ِحبُّ الزِّ
ُ
نا أ

َ
اِلِد . أ ِم اْل  راَعَة َعَمٌل ُمِهمٌّ ِِلَقدُّ  باشد؟مي« ؟يتما ُهَو ِمهنَ »  كدام گزينه پاسخ سوال، «َكثریاً . ِِلنَّ الزِّ

 َمرِّضمُ  (4 فَّّلح  (3 َحلوایّن  (2 َخبّاز  (1
 با كدام حكمت زير ارتباط دارد؟« گريز از يار بد/ يار بد بدتر بوَد از مار بدتا تواني مي» بيت  -17

 َسّلَمُة الَْعيِْش ِِف الُْمداراِة. (2 َمْن َكتََم ِعلْماً، فََكأنَُّه جاِهٌل. (1
وِء.اَ  (4  اْْلنساُن َبَعقِلِه. (3  لْوَْحَدةُ َخرٌي ِمْن َجليِس السُّ

  كار رفته است ؟به« فعل مستقبل»در كدام گزينه  -18
ْسبوِع َسبَعٌة . (1

ُ
 الْكيمياِء . َسأصرُي ُمَدرَِّسةَ  (2 َعدُد أيّاِم األ

 َمْن َسأَل، َعِلَم. (4 الُْمْسِلُم َمْن َسِلَم انلّاُس ِمْن لِسانِِه . (3
فعل كدام جمله با يكديگر متناسب است؟ضمير و  -19

 أنا َغَسلَْت فُستاين. (2 أنَت َتْعرُِف أيخ.   (1
ْسأُل ُسوااًل.  (3

َ
. (4 أنِت أ  ُهنَّ َكتَبوا ُدُروَسُهنَّ

 كدام پرسش و پاسخ، مناسب تصوير مقابل است؟ -20
 َمْن هؤالِء؟ هؤالِء الِعبانِ  (1
 َنَعم َهْل أنتُْم جالِسوَن؟ (2
رَبَعة (3

َ
وَرِة؟ أ  َكْم الِعباً ِف الصُّ

 الَْقَدمِف أيِّ رياَضٍة ُُمتازوَن؟ ُكَرةِ  (4

15 تعداد سؤال:رياضي نام درس :
 

اصل ح  -21 3 4 برابر است با:2

1) 2-2) 5+3) 5-4) 2+

ي رينهق  -22
2

1
5

برابر است با: 

1) 
5
1
2

2) 5
7

3) 7
5

4) 
7
5
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در عبارت  -23  
3 12
7 x

كدام گزينه است ؟xمقدار

1) 28-2) 28+3) 21-4) 21+

كدام مقايسه درست است ؟  -24

1)  
3

0 5
6

/2)
3

0 25
5

/3)   
1 1
7 7

4)   
1 11
7 5

حاصل  -25    17 93 8 001 12 91/ / است ؟ تركينزدبه صورت تقريبي به كدام گزينه  /

1) 3+2) 12-3) 4+4) 11-

حاصل عبارت  -26 
1 1

4 2
5 2

برابر است با : 

1)
2

6
10

2) 
67
10

3)
7

2
10

4) 
26
10

مقابل قرار داد ؟  در  توانيمكدام گزينه را  -27  
1

2 1
2

1)2
5

2) 
2
5

3)1
4

4)
1
4

حاصل عبارت  -28 
   
 

25 10 8
6 3 5

برابر كدام گزينه است ؟ 

1) 22)
1
2

3) 
5
4

4) 4

است ؟ نادرستكدام گزينه  -29

.شوديمخودش و يک نداشته باشد ، عدد اول ناميده  جزبهاز يک ، كه هيچ شمارنده طبيعي  تربزرگهر عدد طبيعي و  (1

 به سه بخش تقسيم كرد: عددهای اول، عددهای مركب و عدد يک توانيمعددهای طبيعي را  (2

 از يک بنويسيم ، مركب است . تربزرگضرب دو عدد طبيعي  صورتبههر عدد طبيعي را كه بتوانيم  (3

 ، دو شمارنده دارد. كمدستهر عدد طبيعي  (4

، نسبت به هم اول هستند؟شدهدادهدر كدام گزينه دو عدد  -30

6و 3 (2 15و  14(1

18و  15(54و  5 (3

خورد ؟زير براي اولين بار خط مي يهانهيگزاز  كيكدام 5، در مرحله حذف مضارب  50تا  1در غربال اعداد  -31

1) 152) 35

3) 104) 45

در كدام شكل زير نقطه مشخص شده مركز تقارن شكل است ؟ -32

1)2)3)4)

محور تقارن دارد ؟ 4زير  يهاشكلاز  كيكدام -33

منتظم يضلعشش (2مستطيل (1

 مربع (4لوزی (3
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را بيابيد . xبا توجه به شكل مقدار  -34

1) 20

2) 30

3) 40

4) 60

aاز دو عبارت  -35 b  وa c نتيجه گرفت؟ توانيمزير را  يهانهيگزاز  كيكدام

1) b c 2) a b 3) b c4) a c

15 تعداد سؤال:فارسي نام درس :

36- 
 

؟در كدام گزينه آمده است« ده هستيتو از تبار ايرانيان نژاده و آزا»در عبارت «  تبار» معناي واژه 

پاک (4نجيب (3اصل (2پيک (1

ي ..... جز گزينهاند بهمعني شده نادرستهاي مشخص شده، همۀ واژه -37

 اتح( توانيد پيروز و ظفرمند به سر بريد. )ظفرمند: فساليان دراز مي (1

 ها( نياز دارد )اصول: شيوه ييهاروشزندگي كردن به يادگيریِ اصول و  (2

در سخن گفتن نيز بايد اول، دل، پاک باشد و نيّت درست باشد )نيّت: لحن كالم(  (3

 ازند. )هويّت: قصد( ساند تا ما را از هويّت اصلي خويش دور گويي ابزاری شده (4

اماليي دارد؟ نادرستيكدام گزينه  -38

استفاد كنيد تا پيروزی نصيب شما گردد. هايتانفرصتاز  (2 «گويمنميموقع گويم و بيقدر ميآری، به »عرض كرد: (1

ميهن شكوهمند ما، اين خاستگاه بخردان و دانايان. (4 گان را باشد.كه جوالههگودالي ديد در آن خانه؛ چنان(3

رود(شمار نمي)تشديد جزو غلط اماليي بهدر كدام گزينه غلط اماليي وجود دارد؟  -39

كه تو گفتي همه فرع است و اصل آن است كه لقمة حالل بايد هانيابهلول گفت:  (1

 در آداب خواب اصل اين است كه در دل تو بغض و كينه و حسد مسلمانان نباشد. (2

 ای پر فراز و نشيب است.سفر زندگي، برای عده (3

 خواهي مرشد خلق باشي.بهلول برخواست و فرمود: تو مي (4

..جز گزينۀ .پور است بهقيصر اميناز آثار زير  -40

های ناگهانآينه (4 از آسمان سبز          (3 تنفس صبح               (2 آفتاب            در كوچة(1

«د سحرخيز/ وز خواب سحرگهان بپرهيزباش به عمر خومي»؟       ستين كدام گزينه درست مقابلبا توجه به بيت  -41

 خواب، متمم است     (2 اند      سحرخيز و بپرهيز، قافيه (1

بپرهيز، فعل امری است (4 عمرخود، تركيب وصفي است   (3

 « وارستۀ ايران اسالمي آن رزمندۀ»؟   استهستۀ گروه اسمي زير كدام گزينه  -42

اسالمي (4ايران (3 وارسته (2 رزمنده (1

كدام است؟ «ا آن را برافراشته استاش گويي بادبان كشتي است كه ناخدكشيدهدم » در عبارت« بهمشبه» -43

ناخدا (4 دم كشيده (3 بادبان (2 برافراشتن (1

« كوشندتو از آن آزادانديشاني هستي كه پايدار و نستوه، استوار چون كوه مي»        درست است؟ مقابلكدام گزينه دربارۀ عبارت  -44

دارد، اما مشبه و وجه شبه آن حذف شده است.« تشبيه»آراية (2 .دارد و همة اركان تشبيه در آن وجود دارد« تشبيه»آراية (1

رفته است. كاردر اين عبارت، دو تشبيه به (4.دارد« تشبيه»و « تكرار»آراية  (3
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متفاوت است؟ها از نظر معنايي با ديگر گزينهكدام گزينه  -45

گفتم كه روی خوبت از من چرا نهان است/ گفتا: تو خود حجابي، ورنه رُخم عيان است  (1

 تر كه من از وی دورماز من به من است/ وين عجب ترکينزددوست  (2

 ترکينزداز رگ گردن به من  /ترکينزددوستي از من به من  (3

 چه كنم با كه توان گفت كه دوست/ در كنار من و من مهجورم (4

جز گزينۀ...زير است بهبيت ها دربردارندۀ مفهوم همۀ گزينه -46

«ياران فرصت شمار يارا يجابهنيكي  گردون افسانه است و افسون/ده روز مهر »
نيكي كردن به دوستان  (4 روزگار گردش(3 غنيمت شمردن فرصت     (2 كوتاه بودن عمر    (1

دانست؟ فرمانروا، رمز موفقيت و پيروزي فرزندانش را چه مي«  همدلي»در حكايت  -47

غلبه بر دشمن (4 زورآزمايي(3 قدرت زياد       (2 اتحاد و ياری يكديگر         (1

«فته شد و از قلب او چشمۀ پاک و زاللي جوشيدسنگ شكا»المثل است؟   كدام ضربعبارت مقابل يادآور  -48

شوداز محبت خارها گل مي (4                آوردآب آباداني مي(3 قند توی دل آب شدن (2                   سنگ تمام گذاشتن(1

كدام گزينه با مفهوم مصراع زير در تضاد است؟ -49

«جز راستمگو سخن بهزنهار »
 جز راست نبايد گفت  (2راستي كن كه راستان رستند (1

راستي موجب رضای خداست (4 هر راست نشايد گفت  (3

شود؟اين عبارت با كدام گزينه كامل مي -50

يرا ...ز« نيستبسنده  داري؛ ليك دوست داشتن،اي فرزندم! مرا كمترين گماني در آن نيست كه تو ايران را دوست مي»
  .افرازيمنازيم و سر از همگنان بر ميسرزميني است كه ما بدان مي (1

آن را بدان سان كه شايسته است و سزاوار، به ديگران شناساند. بايد شناخت تا بتوانايران را مي (2

   .ايران را درخشان خواهي ساخت  ايران خواهي افزود و آيندۀرّتويي كه بر ف (3

 .ترينيم و چراغ ايراني و در جهان گراميدر اين روزگار، چش (4

15 تعداد سؤال:علوم تجربي نام درس :

ام است؟ل و حل شونده تشكيل شده است. در بادكنك پر از هوا ، حالل كدهر محلول حداقل از دو جزء  حال ديدانيمكه  گونههمان -51

 گاز اكسيژن  (1

 گاز نيتروژن  (2

 دياكسیدگاز كربن  (3

 بخار آب  (4

دارد؟ يخوانهم)حل شدن(  كدام ماده در آب با نمودار زير يريپذانحالل -52

 كبودكات (1

 اكسيژن  (2

پتاسيم نيترات (3

 نمک خوراكي (4

؟كنديماز هم جدا  جوشنقطهكدام دستگاه، اجزاي يك مخلوط  را بر اساس اختالف  -53

تقطير (4(كوبخرمنكمباين ) (3تصفيه آب  (2دياليز (1

نيست؟تغيير شيميايي  كيكدام -54

  فشانآتشآزمايش كوه  (2 كبودكاتانداختن ميخ آهني در محلول  (1

در سركه  مرغتخمانداختن  (4 جوشيدن آب  (3
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7.........................................................................  پايه هشتم )نوبت عصر( / 97 -98 سال تحصیلی اولمتوسطه / مرحلۀ  اولپیشرفت تحصیلی دورۀ  آزمون

 

؟شونديمناميده  )ها( دهندهواكنشدر واكنش سوختن شمع كدام ماده يا مواد،   -55

شمع  (4 هيدروكربن و گاز اكسيژن  (3 دياكسیدبخار آب و كربن  (2 گاز اكسيژن و بخار آب (1

بيان  يدرستبهگزينه  . راه شناسايي گاز اكسيژن در آزمايشگاه در كدامشوديم، عالوه بر آب ، گاز اكسيژن آزاد  ژنهياكسآبدر واكنش تجزيه  -56

شده است؟ 
  خاموش شدن كبريت افروخته (1

شدن آن  ورشعلهدميدن گاز اكسيژن روی زغال نيمه افروخته و  (2

 در اثر تركيب با اكسيژن  آهکآبشدن محلول  رنگیريش (3

 در اثر تركيب با اكسيژن  ژنهياكسآبتغيير رنگ  (4

بر اساس اطالعات جدول، كدام ذره يك يون مثبت است؟ -57

p پروتونn نوترونe الكترون

A686ذره 

B171818ذره 

C111210ذره 

D888ذره 

1) A2) B3) C4) D

ون دارد؟ رسم نماييم، كدام اتم  در اليه دوم خود، دو الكتر Be 4و     C6   ،  He 2    ،N 7         يهااتماگر مدل بور را براي  -58

بريليم  (4 نيتروژن  (3 هليم  (2 كربن  (1

؟استمانند تنفس و ضربان قلب كدام بخش از دستگاه عصبي  يراراديغ يهاتيفعالمركز كنترل  -59

بصل النخاع  (4نخاع  (3مخچه  (2مخ  (1

.شوديمتكميل  يدرستبهجاهاي خالي در متن زير به كمك كدام اصطالحات علمي  -60

كيل ، .....ب.... را تشاندشدهدر كنار هم كه توسط غالفي احاطه  هاآن. مجموعه  شوديمبلند، .....الف....... گفته  يهاآسهو  هانهيداربه "

  ".دهنديم
 الف: سلول عصبي )نورون(        ب: عصب  (2الف: تار عصبي     ب: عصب  (1

)نورون(الف: تار عصبي                      ب: سلول عصبي  (4يالف: عصب     ب:  تار عصب (3

صوتي در كدام بخش از گوش قرار دارند؟ يهارندهيگ -61

گوش داخلي  رهيدامينمجاری  (4گوش خارجي (3 بخش حلزوني گوش داخلي (2 گوش مياني (1

من چه بخشي از دستگاه حركتي شما هستم؟ -62

". كنميممتحرک  به هم وصل  يهامفصلرا در محل  هااستخوانبافت پيوندي محكمي هستم كه "
ماهيچه  (4 رباط  (3 غضروف  (2زردپي )تاندون( (1

؟شوديمزير در كجاي بدن ما،  ديده  يهايژگيوبا  ياچهيماه -63

رنگعمل نوع ماهيچه

سفيديراراديغ صاف

چهار سر ران  (4سه سر بازو  (3ديواره  لوله گوارش  (2قلب (1

در ماده ي زمينه اي استخوان، كدام مواد معدني فرآوان مي باشند؟ -64

رشته های پروتئيني (2كلسيم و فسفر (1

  فسفر و منيزيم  (4 كلسيم و آهن (3

ي انجام مي شود؟يتنظيم دستگاه هاي بدن انسان، به چه صورت يا صورت ها -65

 عصبيو  حركتي  (4 شيميايي(3 شيمياييعصبي و  (2 عصبي  (1
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8.........................................................................  پايه هشتم )نوبت عصر( / 97 -98 سال تحصیلی اولمتوسطه / مرحلۀ  اولپیشرفت تحصیلی دورۀ  آزمون

10 تعداد سؤال:مطالعات اجتماعي نام درس :

ديگري دارد ؟ ريتأث، چه  عالوه بر ايجاد صميميت و همبستگيهمدلي و همكاري بين افراد يك محله ،  -66

محبت بيشتر بين مردم (4انجام بهتر كارها (3اتحاد بين مردم  (2 هايدوستافزايش (1

؟ رنديگيمخود از كجا مجوز  يهاتيفعالبراي  نهادمردم يهاسازمان -67

مجلس (4نهاد رهبری (3وزارت كشور  (2بيمه مركزی (1

مقام رسمي كشور ، چه كسي است ؟ نيتريعال -68

رهبر  (4قوه قضاييه سيرئ(3مجلس  ندگانينما (2 جمهورسيرئ(1

چه كساني را دارند ؟« استيضاح » نمايندگان مجلس ، قدرت   -69

نمايندگان مجلس خبرگان (4قوه قضاييه  سيرئ(3اعضای شورای نگهبان  (2وزرای دولت (1

؟ رديگيم  نوجواني چه گروه سني را در بر -70

سالگي 16تا  10(4سالگي  18تا  12(3سالگي  16تا  12(2سالگي  18تا  10(1

و تهديدات ، محافظت كند، كيست ؟ هابيآساولين كسي  كه  بايد از نوجوان در برابر  -71

خود نوجوان  (4مدرسه(3اعضاء خانواده  (2پليس و  قانون (1

؟ كنديمفرق  هارسانه، با ديگر  با توجه به نوع آنزير  يهارسانهاز  كيكدام -72

  عالئم (2تلفن (1

راديو (4اينترنت  (3

از كاربردهاي فناوري در زندگي روزمره ما است ؟ كيكدامجزء « در كنكور  نامثبتپرداخت قبوض و »  -73

 ارتباط سريع با ديگران (2شركت در فعاليت علمي  (1

از خدمات دولت الكترونيک  یريگبهره (4مكاتبه  (3

؟ شوديمدر تاريخ عربستان ، گفته  يادوره، به چه « عصر جاهليت »  -74

اوضاع اقتصادی و سياسي مردم قبل از بعث(2 اوضاع اجتماعي و فرهنگي مردم بعد از فوت پيامبر                        (1

اوضاع اقتصادی و سياسي مردم بعد از فوت پيامبر  (4اوضاع اجتماعي و فرهنگي مردم قبل از بعثت (3

، رخ داد ؟« سقيفه بني ساعده » چه رويدادي در  -75

مهاجرين    عمر بامخالفت  (2تعيين ابوبكر به خالفت (1

مخالفت ابوبكر با مهاجرين  (4تعيين عمر به خالفت    (3
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اصالح کلید/توضیحگزينه صحیحموضوع سؤالكد و نام درس شماره سؤالعنوان دفترچه

4ترجمه كلمه٢٣۶٠١ - قرآن۵1) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2ترجمه تركیب٢٣۶٠١ - قرآن۵2) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1ترجمه آيه٢٣۶٠١ - قرآن۵3) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3تدبر در آيه٢٣۶٠١ - قرآن۵4) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1ترجمه آيه٢٣۶٠١ - قرآن۵5) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3مفھوم آيه٢٣۶٠٢ - پیامھاي آسمان۵6) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2نتیجه عفو و گذشت٢٣۶٠٢ - پیامھاي آسمان۵7) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1پاداش بھشتیان٢٣۶٠٢ - پیامھاي آسمان۵8) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3مفھوم حديث ثقلین٢٣۶٠٢ - پیامھاي آسمان۵9) پایه ھشتم (نوبت عصر)

يه حفظي٢٣۶٠٢ - پیامھاي آسمان۵10) پایه ھشتم (نوبت عصر) آ                                                                                                                                                                                                     4

2آداب و احكام نماز٢٣۶٠٢ - پیامھاي آسمان۵11) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2احكام نماز٢٣۶٠٢ - پیامھاي آسمان۵12) پایه ھشتم (نوبت عصر)

4واژه٢٣۶٠٧ - عربي۵13) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1مترادف و متضاد٢٣۶٠٧ - عربي۵14) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2ترجمه٢٣۶٠٧ - عربي۵15) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3پرسش و پاسخ ٢٣۶٠٧ - عربي۵16) پایه ھشتم (نوبت عصر)

4درك مطلب٢٣۶٠٧ - عربي۵17) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2شناخت فعل مستقبل٢٣۶٠٧ - عربي۵18) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1شناخت فعل و ضمیر ٢٣۶٠٧ - عربي۵19) پایه ھشتم (نوبت عصر)

4درک و فھم ٢٣۶٠٧ - عربي۵20) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3اعمال روی اعداد صحیح٢٣۶١٠ - رياضي۵21) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3قرینه عبارت ھای گویا٢٣۶١٠ - رياضي۵22) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2کسرھای مساوی٢٣۶١٠ - رياضي۵23) پایه ھشتم (نوبت عصر)

4مقایسه اعداد گویا٢٣۶١٠ - رياضي۵24) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1جمع اعداد گویا٢٣۶١٠ - رياضي۵25) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2جمع و تفریق اعداد گویا٢٣۶١٠ - رياضي۵26) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2معکوس یک عدد گویا٢٣۶١٠ - رياضي۵27) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1اعمال روی اعداد گویا٢٣۶١٠ - رياضي۵28) پایه ھشتم (نوبت عصر)

4شناخت عدد اول٢٣۶١٠ - رياضي۵29) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1اعداد نسبت به ھم اول٢٣۶١٠ - رياضي۵30) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2روش غربال٢٣۶١٠ - رياضي۵31) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3پیدا کردن مرکز تقارن٢٣۶١٠ - رياضي۵32) پایه ھشتم (نوبت عصر)

4تعداد محورھای تقارن٢٣۶١٠ - رياضي۵33) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1زاویه ھای مساوی٢٣۶١٠ - رياضي۵34) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3خطوط موازی و عمود٢٣۶١٠ - رياضي۵35) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2معنای واژگان٢٣۶٠۴ - فارسي۵36) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1معنای واژگان٢٣۶٠۴ - فارسي۵37) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3امالی واژگان٢٣۶٠۴ - فارسي۵38) پایه ھشتم (نوبت عصر)

4امالی واژگان٢٣۶٠۴ - فارسي۵39) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3تاریخ ادبیات٢٣۶٠۴ - فارسي۵40) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3دستور زبان٢٣۶٠۴ - فارسي۵41) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1دستور زبان٢٣۶٠۴ - فارسي۵42) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2آرایه ھای ادبی٢٣۶٠۴ - فارسي۵43) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1آرایه ھای ادبی٢٣۶٠۴ - فارسي۵44) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3درک و دریافت متن٢٣۶٠۴ - فارسي۵45) پایه ھشتم (نوبت عصر)

4درک و دریافت متن٢٣۶٠۴ - فارسي۵46) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1درک و دریافت متن٢٣۶٠۴ - فارسي۵47) پایه ھشتم (نوبت عصر)

4درک و دریافت متن٢٣۶٠۴ - فارسي۵48) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3درک و دریافت متن٢٣۶٠۴ - فارسي۵49) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2درک و دریافت متن٢٣۶٠۴ - فارسي۵50) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2اجزای مخلوط ٢٣۶٠٩ - علوم تجربي۵51) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2تاثیر دما بر انحالل پذیری٢٣۶٠٩ - علوم تجربي۵52) پایه ھشتم (نوبت عصر)
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4جداسازی مخلوط ھا ٢٣۶٠٩ - علوم تجربي۵53) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3تغییر ھای شیمیایی در خدمت زندگی٢٣۶٠٩ - علوم تجربي۵54) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3فرآورده ھای سوختن ٢٣۶٠٩ - علوم تجربي۵55) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2تغییرات شیمیایی ٢٣۶٠٩ - علوم تجربي۵56) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3یون ھا ٢٣۶٠٩ - علوم تجربي۵57) پایه ھشتم (نوبت عصر)

4نشانه ھای شیمیایی٢٣۶٠٩ - علوم تجربي۵58) پایه ھشتم (نوبت عصر)

4بخش مرکزی دستگاه عصبی ٢٣۶٠٩ - علوم تجربي۵59) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1نورون ھا ٢٣۶٠٩ - علوم تجربي۵60) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2شنوایی٢٣۶٠٩ - علوم تجربي۵61) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3مفاصل ٢٣۶٠٩ - علوم تجربي۵62) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2ماھیچه ھا ٢٣۶٠٩ - علوم تجربي۵63) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1غده تیروئید٢٣۶٠٩ - علوم تجربي۵64) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2ھماھنگی بدن ٢٣۶٠٩ - علوم تجربي۵65) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3تاثیر ھمدلی٢٣۶١٢ - مطالعات اجتماعي۵66) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2وقف٢٣۶١٢ - مطالعات اجتماعي۵67) پایه ھشتم (نوبت عصر)

4ارکان حکومت٢٣۶١٢ - مطالعات اجتماعي۵68) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1دولت و مجلس٢٣۶١٢ - مطالعات اجتماعي۵69) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3نوجوانی٢٣۶١٢ - مطالعات اجتماعي۵70) پایه ھشتم (نوبت عصر)

4محافظت از نوجوان٢٣۶١٢ - مطالعات اجتماعي۵71) پایه ھشتم (نوبت عصر)

2انواع رسانه ھا٢٣۶١٢ - مطالعات اجتماعي۵72) پایه ھشتم (نوبت عصر)

4کاربرد رسانه٢٣۶١٢ - مطالعات اجتماعي۵73) پایه ھشتم (نوبت عصر)

3عصر جاھلیت٢٣۶١٢ - مطالعات اجتماعي۵74) پایه ھشتم (نوبت عصر)

1خالفت٢٣۶١٢ - مطالعات اجتماعي۵75) پایه ھشتم (نوبت عصر)
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