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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

 سواالت شیمی

14. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

 )حیطه به سطوح

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

                  1فصل کتاب: فصل سخت تجزیه و تحلیل 2

 7؛ تکمیلي: 6و  5صفحه کتاب: 

 پاسخ تشريحي:

75گرم محلول داریم ) 61گراد درجة سانتي 11در  − 15 = جا که گرم آب وجود دارد. از آن 51و  A گرم مادة 11(؛ پس 61

در محلول اولیه  Aهنگام سردکردن از محلول خارج شده است. پس مقدار  Aگرم از  15گرم رسوب تشکیل شده، یعني  15

10گرم بوده است ) 55 + 15 = 25.) 

گرم  111پذیري در گراد(، و طبق تعریف، انحاللدرجة سانتي 01گرم آب حل شده بوده است )در  51در  Aگرم از  55مقدار 

 .دست بیایدگرم به 51ایتاً عدد شود؛ پس باید مقدار را در دو ضرب کنیم تا نهحالل بیان مي

12. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

 کاربرد، 1
 تجزیه و تحلیل

 صفحه کتاب:   1فصل کتاب: فصل متوسط

 15تا  9؛ تکمیلي: 8و  7

 پاسخ تشريحي: 

 ها:بررسي مخلوط

 الف: مخلوط ناهمگن جامد در مایع، با صاف کردن یا تقطیر قابل جداسازي است.

کنیم تا شکر حل شود و دیگري خیر. پس ابتدا مخلوط را وارد آب ميب: مخلوط ناهمگن دو جامد، که یکي در آب حل مي

 سازیم.با تبلور، شکر را از آب جدا مي کنیم؛ نهایتاًشود؛ سپس با صاف کردن، ماسه را جدا مي

 شود.پ: محلول جامد در مایع، با تقطیر جدا مي

 ت: مخلوط دو مایع با چگالي مختلف، با قیف جداکننده یا تقطیر قابل جداسازي است.
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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

14. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا صفحه سوال، در کتاب یفصل  و  

 کتاب تکمیلي
 

صفحه        1فصل کتاب: فصل  متوسط کاربرد 4

 5؛ کتاب تکمیلي: 4و  0 کتاب:

 

 پاسخ تشريحي:

اند. اجزاي یک سوسپانسیون، به مرور ور شدهها ذرات جامد در یک مایع غوطهها، مخلوط ناهمگن هستند. در آنسوسپانسیون

قبل از مصرف »نوشته شده،  -که مثال یک سوسپانسون است-هاي دوغ به همین دلیل روي بطري شوند.زمان، از هم جدا مي

 «.خوب تکان دهید

 پس الف و ب و پ نادرست هستند و ت درست است.

44.  

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

 افصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

                  0فصل کتاب: فصل  متوسط کاربرد 4

 ؛ تکمیلي:54و  50صفحه کتاب: 

05 

 پاسخ تشريحي: 

ها در مدارهایي با فاصلة متفاوت به دور هستة اتم در گردشند. مدارها از سمت هسته به با توجه به مدل اتمي بور، الکترون

2الکترون دارند که با رابطة کلي  و  18و  8و  5بیرون، به ترتیب گنجایش حداکثر  × 𝑛2 شود )نشان داده ميn  شمارة

 مدار الکتروني است(.

و -ها گر تعداد پروتونشود؛ همان عدد اتمي است که بیانعددي که در پایین و سمت چپ، قرار داده ميها، در نماد اتم

 است. -هاالکترون

 هاي هر مدار به شکل زیر است:الکترون؛ تعداد الکترون 11پس براي سدیم با 

 1؛ مدار سوم: 8؛ مدار دوم: 5مدار اول: 
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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

14. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي سطوح) حیطهبه 

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

 صفحه کتاب    0فصل کتاب: فصل  ساده دانش 4

 01تکمیلي: 

 پاسخ تشريحي:

آن وابسته است و شویم که ماهیت هر اتم به تعداد پروتون درون هستة متوجه مي 01با توجه به متن کتاب تکمیلي در صفحة 

نماید. ها در اتم هم رفتار شیمیایي آن را مشخص ميکند. تعداد و نوع چیدمان الکترونبا تغییر تعداد پروتون، نوع اتم تغییر مي

 ها پایدار باشد و متالشي نگردد.شود هستة اتمها درون هسته، باعث ميها و نوترونکه نیروي جاذبه بین پروتوننهایتاً این
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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

 سواالت فیزیک 

14.  

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

 8فصل کتاب: فصل  ساده تجزیه و تحلیل 1

 پاسخ تشريحي: 

کند. جسم باردار با بار مخالف را هم که بدیهي است که جذب ميیک جسم باردار همه اجسام خنثي را به کمک القا به خود جذب 

 درست است. 4کند. پس گزینه مي

19. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

 11فصل  ساده تجزیه و تحلیل 4

 پاسخ تشریحي: 

ها حاوي مواد مغناطیسي مانند آهن هستند، اما وقتي مذاب بودند خاصیت آهنربایي نداشتند؛ چرا که درست است که سنگ

کردند. این سنگهاي نرم در میدان گیري منظمي نداشتند و خاصیت یکدیگر را تضعیف ميها جهتآهنرباهاي کوچک درون آن

کنند و در کل سنگ، شوند و خاصیت مغناطیسي همدیگر را تقویت ميجهت داده و مرتب ميتدریج تغییر مغناطیسي زمین به

ها در واقع همان روش شود. بدیهي است که هر آهني آهنربا نیست!! تاثیر میدان مغناطیسي زمین و آهنربا شدن سنگآهنربا مي

 القاست.

84. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

رزیابي طراح ازسطحا  

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

 8فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 1
 

 پاسخ تشريحي: 

اي که درباره اجسام رسانا وجود دارد این است که اگر به زمین متصل شوند. مسالهاجسام چه رسانا و چه نارسانا در اثر مالش باردار مي

دهند. بار دو جسم در اثر مالش مساوي و برابر است؛ زیرا هر قدر بار از یکي خارج شده به دیگري وارد بار خود را از دست ميباشند، سریع 

 کنند.شده است. بنابراین دو جسم همدیگر را پس از جدا شدن جذب مي
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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

17. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

 11فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 2
 

 پاسخ تشريحي:

شود، قطعا آهنربا بوده است. اما میله سمت راست ممکن است شود، دور ميپیچ که با عبور جریان آهنربا ميوقتي میله سمت چپ از سیم

شود، میله سمت چپ قطعا پیچ ميتغییر جهت باتري در مدار که باعث تغییر جهت قطبهاي آهنرباي سیمآهن یا آهنربا باشد. بنابراین با 

شود؛ اما میله سمت راست ممکن است نزدیک یا دور شود. درصورتي که میله آهني باشد، نزدیک شده و در صورتي پیچ نزدیک ميبه سیم

  تواند صحیح باشدمي 5شود. بنابراین فقط گزینه که آهنربا باشد، دور مي

45. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

 8فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 2
 

 پاسخ تشريحي: 

شود گفت طبق قانون اهم جریان گذرنده از مدار و از دهد. با افزایش ولتاژ باتري ميسنج اختالف پتانسیل دو سر مقاومت را نشان ميولت

سنج عدد بزرگتري را نشان شود؛ یعني ولتبراي مقاومت بیشتر مي IRمقاومت بیشتر شده است و چون مقاومت ثابت است، مقدار 

 درست است. 5ت مدار بستگي به ولتاژ ندارد و مقدار ثابتي است. بنابراین فقط گزینه دهد. مقدار مقاوممي

 

44. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

 8فصل  متوسط کاربرد 2

 پاسخ تشريحي:

شود. دقت کنید که مدت زمان عبور باتري آن است که با عبور یک واحد بار الکتریکي از آن، چقدر انرژي به بارها داده ميمعني ولتاژ 

 شود.ژول کم مي 51گذرد. پس انرژي باتري به اندازه واحد بار از آن مي 5ولتي است و  11بارها هیچ اهمیتي ندارد. در این سوال، باتري 
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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

25. 

سؤال با توجه  سطح گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

 9فصل  سخت تجزیه و تحلیل 2

 پاسخ تشريحي: 

چون رسانا هستند با هم تبادل ها به هم رسیدند، کنند. وقتي کرهها داراي بار مخالف همدیگرند، بنابراین در ابتدا همدیگر را جذب ميکره

افتد. اما اگر بار مساوي نداشته اتفاق مي« ب»کنند و وضعیت ها قبل تماس مساوي باشد، همدیگر را خنثي ميکنند. اگر بار کرهبار مي

لت اول به هم نیرویي شوند. زیرا در حاکنند و حتما از جاي اول خود هم دورتر ميکنند و همدیگر را دفع ميباشند، بار همنام پیدا مي

 دهد. زیرا الزمه رخ دادن این حالتها، وجود نیروي جاذبه بعد از تماس است.وجه رخ نميکردند. حالت هاي الف و د به هیچوارد نمي
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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

 شناسیسواالت زیست

44. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح
ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

ا صفحه سوال، در کتاب یفصل  و  
 کتاب تکمیلي

 

کتاب تکمیلي                                      4فصل  سخت درک و فهم 1
 کتاب تکمیلي 49 صفحه کتاب:

 پاسخ تشريحي:

هاي زیاد و دیگري اندک است. چون در سوال اشاره این تصویر شکل شماتیک دو سلول عصبي است که یکي داراي سیناپس
بردند،پس ها در یک آزمایش شرایط آنها تغییر کرده و قبل از آن در شرایط یکساني به سر ميدلیل قرار گرفتن موششده به 
هاي اضافه شده به سلول سمت راست به خاطر تغییر محیط، و اثر محیط بر سیستم عصبي این جانور است زیرا سیناپس

دهد، د. هنگامي که این تغییرات در سیستم عصبي موش رخ ميمجبور بوده فضاي اطراف را درک، تحلیل و به خاطر بسپر
توان آن را در قالب تغییرپذیري مغز بررسي کرد. این مطالب در مبحث تغییر پذیري و اثر محیط بر عملکرد مغز در یک مي

 آزمایش در کتاب تکمیلي بررسي شده است.

44. 

سطح سؤال با توجه گزینه صحیح
ي به سطوح) حیطه

شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح
دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 
 کتاب تکمیلي

 

 تکمیلي کتاب 4فصل  متوسط دانش 2

 :پاسخ تشريحي

 دهد.هاي پشتیبان رخ ميهاي دستگاه عصبي علل متفاوتي دارند، مثال ام اس به علت اختالل در عملکرد سلولبیماري

44. 

 سطح سؤال با توجه گزینه صحیح
ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 
 کتاب تکمیلي

 

کتاب                                 4:     فصل  متوسط کاربرد و ترکیب 4
 07،  08، 01 صفحه کتاب:

 پاسخ تشريحي:

 پس سري است. مرکز حس شنوایي بخش گیجگاهي و مرکز حس بینایي بخش

 کتاب علوم هشتم 01ي  صفحه

 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAEP0TmQtrQpkorMNDw


 
 6931-79ي اول سال تحصيلي مرحلههشتم ي آزمون پيشرفت تحصيلي، درس علوم تجربي پايه پاسخ
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45. 

سطح سؤال با توجه گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

                                     4فصل  سخت تجزیه و تحلیل 4

 07 صفحه کتاب:

 پاسخ تشريحي : 

اي دید سیاه و سفید دارند، بنابراین دانش آموز باید بتواند تحلیل کند براي دید در شب هاي استوانهدر کتاب ذکر شده گیرنده

 ها بیش از چشم جانور روز فعال باشد.باید تعداد این گیرنده

49. 

سطح سؤال با توجه گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

شناختي(

 طراح ازسطحارزیابي 

دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

                               5فصل  متوسط کاربرد 1

 40  صفحه کتاب:

 پاسخ تشريحي :

ها در جاي خود بدون حرکت، برخي داراي حرکت اندک، برخي حرکت در یک جهت و برخي در چند جهت بعضي از مفصل

هاي جمجمه در جاي خود ثابت، مفصل بین این موضوع به نوع مفصل بستگي دارد.  در این سوال مفصل استخوانهستند و 

دنده و ستون مهره داراي تحرک اندک، مفصل آرنج داراي حرکت در یک جهت و مفصل بین بازو و شانه داراي حرکت در چند 

 جهت است.

45. 

سطح سؤال با توجه گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

                                  5فصل کتاب:   فصل  ساده دانش 4

 45.  44 صفحه کتاب:

 پاسخ تشريحي : 

از یک نوع ماهیچه ) ماهیچة صاف( تشکیل  فقط 0ها داراي سه نوع قلبي، اسکلتي و صاف هستند. در این سؤال گزینة ماهیچه

 شده است.
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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

 شناسیسواالت زمین

45 . 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

صفحه کتاب:              11فصل متوسط دانش 1

 97و  96 ؛ تکمیلي:99و  98

 :پاسخ تشريحي

هاي سیلیکاتي در ترکیب شیمیایي شوند. کانيبندي ميها تقسیمها و غیرسیلیکاتهاي ماگمایي به دو گروه سیلیکاتکاني

 هستند. 𝑆𝑖تر طور سادهیا به −𝑆𝑖𝑂44خود داراي بنیان 

.𝐶𝑎𝑆𝑂4با فرمول شیمیایي  4هاي صورت سؤال، فقط گزینة از بین کاني 2𝐻2𝑂 .یک کاني غیرسیلیکاتي است 

 

45. 

سطح سؤال با توجه گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

 116 صفحه کتاب:         15فصل متوسط کاربرد 2

 117و 

 پاسخ تشريحي: 

طور کلي هاي دروني بهدیگر تشخیص داد. سنگتوان از روي ظاهر هم از یکرا حتي مي هاي آذرین بیروني و درونيسنگ

هاي بازالت هاي گرانیت و گابرو از نوع دروني و سنگهاي بیروني خود دارند. سنگتري نسبت به گونهها و بلورهاي درشتکاني

 ها هستند.و ریولیت معادل بیروني آن

 

 ای )مد ظله العالی(ا... خامنهآیت حضرت رهبر معظم انقالب اسالمی،

عدالت به معنای این نیست که ما به همه استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم، نه؛ »
استعدادها باالخره متفاوت است. نباید بگذاریم استعدادی ضایع بشود و برای پرورش 

اما مالک باید استعدادها باشد،  تردیدی نیست.استعدادها باید تدبیری بیندیشیم. در این 
 «الغیر. عدالت این است.
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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

 سواالت فیزیک

12.  

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

 434ص  – 41فصل کتاب: فصل  متوسط کاربرد 3

 433تا 

 

 پاسخ تشريحي: 

تصویر اجسام مختلف که در جاهای مختلف نسبت به آینه قرار دارند، در جاهای مختلف نسبت به آینه تشکیل 

 ها کامال صحیح است.که کانون آینه فقط یک نقطه است. باقی گزینهشود. در حالیمی

11. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

 تکمیلي - 41فصل  متوسط کاربرد 2

 

 پاسخ تشریحي: 

را  Sسازد. اما تصویر نقطه را در آینه می S  شود، تصویر نقطهتابد و بازتاب میبه آینه می Sپرتوهایی که از نقطه 

در آینه  Sدر مسیر پرتوهایی قرار دارد که از تصویر نقطه  2بیند. چراکه ناظر می 2با توجه به شکل فقط ناظر 

 بیند. را در آینه می Sتصویر نقطه  2شود. بنابراین ناظر خارج می
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13. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

ازسطح ارزیابي طراح  

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

 تکمیلي - 41فصل  متوسط کاربرد 1

 پاسخ تشريحي: 

تابد به صورت واگراتر از دو آینه دیگر آینه کوژ پرتوهایی که از منبع نور به آن می

 شود:میکند. بنابراین مطابق شکل ناحیه بزرگتری از دیوار روشن بازتاب می

 

 

12. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

 421- 421ص  – 41فصل  متوسط تجزیه و تحلیل 1

 پاسخ تشريحي:

صادق است. اگر سطح جسمی بازتاب منظم داشته قانون بازتاب هم برای بازتاب منظم و هم برای بازتاب نامنظم 

شود. برای آنکه سطح جسمی دیده شود، باید بازتابش باشد )مانند آینه( تصویر اجسام دیگر در آن دیده می

تابد، بر روی نامنظم داشته باشد. بازتاب از سطح کاغذ نامنظم است و در نتیجه، باریکه نوری که به کاغذ می

 کنند.د بود و پرتوها پخش شده و یک ناحیه را روشن میدیوار یک نقطه نخواه

12. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه

حارزیابي طراح ازسط  

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در 

 کتاب یا کتاب تکمیلي

 421تا  421ص  -41فصل  سخت تجزیه و تحلیل 3

 پاسخ تشريحي: 

شود، آن جسم حتما کدر بوده است. وقتی نیمسایه وجود ندارد، حتما منبع تشکیل میوقتی از جسمی سایه 

دهنده حرکت نور در مسیر مستقیم است. اما در ای است. اینکه شکل سایه شبیه خود جسم است، نشاننقطه

یه آن یک همه حالتها شکل سایه اجسام شبیه خودشان نیست. مثال اگر مربع را عمود بر دیوار نگه داریم، سا

 خط خواهد شد.
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12. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

 14ص  – 41فصل  متوسط کاربرد 2

 پاسخ تشريحي:

کنیم، هر قسمت آن یک آهنربای کامل با هر دو قطب است. دانیم وقتی آهنربایی را از وسط نصف میمی

به آن  Nاست. بنابراین باید آهنربایی که با قطب  Sبنابراین قسمت شکسته شده در قطعه سمت راست، قطب 

صحیح  1بنابراین گزینه شود. نزدیک شده را جذب کند. قطعه آهنی هم همواره جذب هر دو قطب آهنربا می

 است.

22. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

تجزیه و  -کاربرد  2

 تحلیل

 41و  1فصل  متوسط

 پاسخ تشريحي: 

تماس است. هم در القای الکتریکی و هم در القای مغناطیسی، ابندا در اساسا تعریف القا تاثیر از راه دور و بدون 

شود. اگر جسم دهد و سپس جسمی که در آن القا رخ داده است، جذب جسم القاکننده میجسم القا رخ می

 گردد. اماالقاکننده بدون تماس با القاشونده از آن دور شود، وضعیت هر دو جسم القاشونده به وضعیت قبل برمی

شود و هر دو در القای الکتریکی اگر جسم القاکننده به جسم القاشونده تماس پیدا کند، بین آنها بار تبادل می

که در القای مغناطیسی چسبیدن میله آهنی به آهنربا کنند؛ درحالینهایتا همنام شده و همدیگر را دفع می

 مانند.م به هم چسبیده باقی میشود که بینشان دافعه شکل بگیرد و همچنان هر دو جسباعث نمی
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 شناسیزمینسواالت 

12. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

 )حیطه به سطوح

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

  ادهس دانش 2

 

 پاسخ تشريحي:

 .شوداستفاده مياز آزبست در لنت ترمز و فلوئوریت در خمیر دندان 

17. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

 412صفحة  ساده دانش 1

 

 پاسخ تشريحي: 

 کتاب درسي تکمیلي مراجعه نمایید! 412به صفحة 

  

https://t.me/joinchat/AAAAAEP0TmQtrQpkorMNDw


 
 6931-79سال تحصيلي  دومي مرحلههشتم ي آزمون پيشرفت تحصيلي، درس علوم تجربي پايه پاسخ

          
    

 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

 شیمیسواالت 

33. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح
 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در 
 کتاب یا کتاب تکمیلي

 2 متوسط کاربرد 3

 پاسخ تشريحي:

 شان آب است.هايهاي شیمیایي هستند که محصول یا یکي از محصولموارد ب و ت واکنش

96. 

به سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح
 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح
 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در 
 کتاب یا کتاب تکمیلي

                   3فصل کتاب: فصل  متوسط دانش کاربرد 2

 پاسخ تشريحي: 

 ذره است. 66داراي اکسید ذرة زیراتمي وجود دارد. پس یک مولکول کربن دي 21و  41در اتم کربن و اکسیژن به ترتیب 

Xپس ذرات باردار یون  عدد؛ که آن هم یعني عدد  61شود مي Xعدد هستند. یعني ذرات باردار اتم  11به اندازة  �3

 است. مرحلة آخر با خودتان! 31اتمي این عنصر 

31. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح
 ي شناختي(سطوح) حیطه

ازسطحارزیابي طراح   
 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در 
 کتاب یا کتاب تکمیلي

 4فصل متوسط تجزیه و تحلیل 1

 پاسخ تشريحي:

 شویي باز است و آب پرتقال اسید است.آب خالص و نمک خوراکي خنثي هستند. مایع ظرف

 تمام!

اعداد مختلف را حساب کند؛  logطور تر و البته ناآشنا را طي کند؛ باید بداند که چهحاال اگر کسي بخواهد مسیر طوالني
شوند. حاال فرض کنیم این فرد بخواهد بین محاسبه مي logچون در صورت سؤال ذکر نشده که چگونه اعداد مربوط به 

 گونه باید رفتار کند:مقایسه کند. او این logمقادیر 

کمتر  pHآن هم بیشتر شده و  logهم بیشتر است. در نتیجه  [+𝑯]هرچه غلظت یون هیدروژن بیشتر باشد؛ مقدار 
  شود.مي

است که مادة غیرآب در محلول، داراي یون هیدروژن است و مقدار این یون را در  2ها، فقط در مورد گزینة در گزینه
 میشود. pHبرد و باعث کم شدن مشخص از محلول، باال ميحجم 

کننده و ها، اطالعات اضافه ما را سردرگم نکنند و یا احیاناً درگیر مسیرهاي خستهمان باشد که بعضي وقتباید حواس
 ایم.اي حساس، تصمیم درست و هوشمندانه نگرفتهکه در لحظهطوالني نشویم، به دلیل آن
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33. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا فصل  و  صفحه سوال، در کتاب ی

 کتاب تکمیلي
 

                   3فصل کتاب: فصل  سخت تجزیه و تحلیل 2

 پاسخ تشريحي: 

 ها:بررسي گزینه
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16 16 16 17 16 18
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 36و  32. بله؛ 3

 کنند.هاي ایزوتوپي متفاوت دارند؛ مانند هم رفتار ميهایي که اتمها خواص شیمیایي مشابه دارند؛ پس مولکول. ایزوتوپ1

32. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

ا صفحه سوال، در کتاب ی فصل  و 

 کتاب تکمیلي
 

  4فصل کتاب: فصل  متوسط دانش کاربرد 1

 پاسخ تشريحي: 

  کند.شده در محلول فراسیرشده، فقط مقدار مازاد آن رسوب ميبا وارد کردن مقداري از بلور جسم حل

https://t.me/joinchat/AAAAAEP0TmQtrQpkorMNDw
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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

 شناسیسواالت زیست

32. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه

حارزیابي طراح ازسط  

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در 

 کتاب یا کتاب تکمیلي

 12ص  ساده تجزیه و تحلیل  3

 پاسخ تشريحي:

شوند، و غدد جنسي در ایجاد آنها با ترشح هاي جنسي در سن بلوغ تنظیم ميي جنسي توسط هورمونصفات ثانویه

 هورمون نقش دارند.

32. 

با توجه به سطح سؤال  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه
 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در 

 کتاب یا کتاب تکمیلي

 تکمیلي 14 متوسط دانش  1

 :پاسخ تشريحي

 ي فرآیند تمایز است.شوند، و نشان دهندههاي تخصصي تبدیل ميهاي بنیادي جنیني به سلولدر این تصویر سلول

39. 

سطح سؤال با توجه به  صحیحگزینه 

 ي شناختي(سطوح) حیطه

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال

فصل  و  صفحه سوال، در 

 کتاب یا کتاب تکمیلي

 14 -  34 -31ص  متوسط درک و فهم 3

 پاسخ تشريحي:

-خون، و ضربان قلب ميهایي مثل باال رفتن فشار ي مهیج، پیام عصبي به مغز رفته باعث ایجاد انعکاسبا دیدن وسیله
این شرایط از همکاري دستگاه عصبي کنند. هاي غدد فوق کلیوي ترشح شده این شرایط را حادتر ميشود. سپس هورمون

 و هورموني ایجاد مي شود.

83. 

سطح سؤال با توجه به  گزینه صحیح

 ي شناختي(سطوح) حیطه
 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در 

 کتاب یا کتاب تکمیلي

  سخت درک و فهم 2

 پاسخ تشريحي : 

شود. بنابراین پانکراس هم ازین قاعده مستثنا نیست. این افراد به دیابت نیز مبتال در این افراد تنظیم غدد دچار اشکال مي

 طبیعي نیست.شوند و ممکن است انسولین در بدن آنها کم ترشح شود. ولي لزوما قند خون باالتر از حد مي

https://t.me/joinchat/AAAAAEP0TmQtrQpkorMNDw
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 سال تحصیلی 69-69  گروه علوم تجربی دورة اول سمپاد

37. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
فصل  و  صفحه سوال، در کتاب یا 

 کتاب تکمیلي
 

  سخت تجزیه و تحلیل 1

 پاسخ تشريحي :

شود. بیمار یک،  قادر به درک هاي مربوط به این عصب قطع ميبا قطع هر یک از اعصاب ) به صورت تصادفي( فعالیت

ي حرکتي قطع تواند آن را حرکت دهد، پس شاخهي حسي قطع شده است. اما ميحسي از دست نیست، پس شاخه

 صحیح است. Bي نشده. پس نقطه

ي حرکتي قطع شده زیرا بیمار قادر به ي حسي وجود دارد. و شاخهبیمار دو قادر به درک حس از دست است، پس شاخه

، عصب از جایي باالتر از این دو شاخه قطع شده زیرا هیچ 3صحیح است. و در بیمار   Cي دست نیست. پس نقطه حرکت

 Aي یک قادر به انجام فعالیت خود نیستند. مثل نقطه

23. 

سطح سؤال با توجه  گزینه صحیح

ي به سطوح) حیطه

 شناختي(

 ارزیابي طراح ازسطح

 دشواري سؤال
کتاب یا  فصل  و  صفحه سوال، در

 کتاب تکمیلي
 

  11ص  درک و فهم کاربرد 2

 پاسخ تشريحي : 

منشا خون سیاهرگي که به کبد وارد مي شود سیاهرگ خارج شده از دستگاه گوارش است که به دلیل جذب مواد قندي 

دهد. سایر داراي گلوکز باالیي است. هنگام افزایش قند خون با ترشح انسولین مواجه هستیم تا قند خون را کاهش 

 ي قند خون هستند.هورمونهاي این سوال افزایش دهنده

شود، لزوما دلیلي ندارد که به نوع و مراحل آزمایش ي اول که اشاره به آزمایش و پژوهش ميمالحظات: در سواالت دوره

گیرد. به صورت مياشاره شود و تنها اگر هدف آموزشي خاصي در اشاره به مراحل آزمایش وجود داشته باشد این  اشاره 

تشخیص طراح در این سوال لزومي به اشاره به شکل کامل و جامع نیست بنابراین سوال به شکل خالصه مطرح شده 

 است.

https://t.me/joinchat/AAAAAEP0TmQtrQpkorMNDw
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     23/11/98  تاریخ:

 
 هب انم خدا 

 

 035-38251040تلفکس:    035-38255199کوچه اصلی مهدی آباد    تلفن:  -بلوار مدرس -یزدآدرس: 

 1398بهمن  20 -اشکاالت سواالت آزمون سنجش و پایش علمی سمپاد 
 با سالم و احترام

آمققاناو و اهققاابان بققا  برققراو  یو، مرباطققزی ادققسااال ناققر  ی سققاااال ااقق  آنمققاو  ابقق  بریسققن طبققب بریسققن  ا  
 بادبد:من
 

 پایه هفتم:
تاسققب باققرای  ان متققررهر   ققرآو بققز اهققر  دققس  تررهققز  1نارا گزابز  .باددپاسخ صحرح من 1گزابز : قرآن 2ال ؤس

 تاا د پاسخ صحرح بادد نارا کلهز »کز«  ی تررهز اضافن است. هن 4دده است. اما گزابز 
 

 پاسخ صحرح است. 3گزابز  عربی: 54سؤال 
 

 3500 = 500×3 + 400×2 + 300×4     پاسخ صحرح است. 3گزابز  ریاضی: 71سؤال 
 

اققا  ناققرا فرققای تققایرر باققرای  ققامرز   ی حدققد مااقققاال  ای   طبققب آمانه پاسققخ صققحرح اسققت. 1گزابققز  علوم: 82سؤال 
 آماناو( و حدد آب خایج دده  ی ماه و نمر  مااو  است. ا  

 
 است. کتاب  یسنرهلز اول خایج ان  علوم: 89سؤال 

 
 پاسخبامز یبطن بز مت  ساال  دای !مت  و  پاسخ صحرح است. 1گزابز  علوم: 97سؤال 

 
ناققرا اگققر مرققزاو بای ققدگن یا براسققا،  پاسققخ  ای . 2تاا بققد پاسققخ سققاال بادققبد و سققاال من 2و  1گزابققز  علوووم: 99سؤال 

ایتفققاون کققز بادققبدی    ای ققدی بققا اققر دققس  و  اققا  وهققااققااک کققز  ااایهایتفققاآ آب رهققه دققده ا ققدانه بارققرادی  ی  ر 
 اا  الف و ب و پ مقدای ایتفاآ آب مااو  است.مقدای ایتفاآ آب برابر خاااد با . لذا  ی  ر 

 

 پایه هشتم:
 یج  2 یسققت اسققت(  ی حققالن کققز  ی پاسققخبامز گزابققز  3پاسققخ صققحرح اسققت  فقققب رهلققز  1گزابققز  :علوووم 83ال ؤسوو 

  دای .دده و مت  پاسخبامز ارچ یبطن بز مت  ساال 
 

 بققز سققطح دققسهن و پرققتن ا رهلققز اول  ی کتققاب  یسققن ادققایه  ی . ای مطالب خایج ان کتاب  یسن  :علوم 93سؤال 
  رده است.

 
 ااتبد. و اا ان خایج ان کتاب خایج ان با رز ببد  :انگلیسی زبان 124سؤال و  123سؤال  ،116سؤال 



 
 

 

     23/11/98  تاریخ:

 
 هب انم خدا 

 

 035-38251040تلفکس:    035-38255199کوچه اصلی مهدی آباد    تلفن:  -بلوار مدرس -یزدآدرس: 

 
 پایه نهم:

 تاا د مبد پاسخ  ادتز بادد.منساال  امفهام و  :هاپیام 8سؤال 
 

 ببد  اوالم دده است.ساال خایج ان با رز فارسی: 33سؤال 
 

  یج دده است. 3بادد کز  ی پاسخبامز من 4پاسخ صحرح گزابز  عربی: 48سؤال 
 

  یج دده است. 3بادد کز  ی پاسخبامز گزابز من 1پاسخ صحرح گزابز  ریاضی: 73سؤال 
 

و بدوو  ا ات  فرمالی  ساال خایج ان کتاب است نارا فرمال اترل  گلرسال  ی کتاب  یسن  رات شیمی: 81سؤال 
 ح  کر و ساال مهس   رات.

 
 ادد.تاا د پاسخ بمن 3ابز زو اد گ 1 ی سطح کتاب  یسنی اد گزابز  علوم: 94ال سؤ
 

اا سققاال طققره و  بااققد ان ااقق   اققهتاا  »ساال مهبققاآ« مطققره دققده تقدا   ان ساااال ان  اهت درس اجتماعی:
 .است ددهمن
 

 با تشکر 
 دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد

23/11/1398 
 
 

 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله دوم سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه هشتم  : رشته  (هشتم) 8  پایه :  2عربی  درس:

2360  کد درس:  عربی  گروه درسی :
7  

 ٨ arabi -٢٠٢  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠٢کد گروه درسی :

  محل خدمت    tarrahطراح سؤال  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  5ناحیه  خراسان رضوي-21  09158056485  30469168  طیبه خواجه بیدختی

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1
  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2
  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3
  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6
 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f or mr azavi edu i r f or mf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  0  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  0  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  0  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  0  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  0  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  0  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  0  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  0  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  0  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  0  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ثبت کامل  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  0  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

دش  11  متوسط :  1  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :

  وار:
3  

  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  است؟کدام عبارت درست ترجمه شده  -1
3  1(   

َ
 َولِ�ن�  َد اهللاِ َحق� ن� َوعْ إِ ال أ

َ
  دانند.خدا حق است اما بیشترشان نمی ةقطعاً وعد �َ�َُهم ال يَعلَموَن. أ

َحداً.   )2
َ
  کند.و پروردگارت به تو هیچ ظلمی نمیَوال يَظلُِم َر��َك أ

  کند.و هر کس شکر کند پس فقط براي خودش شکر میَو َمن �َشُكُر فَإِن�ما �َشُكُر ِ�َفِسِه.   )3
4(   ْ ِ  �ِسانِهِ  اُس ِمنْ َسلَِم ا�ّ  ُمسلُِم َمنْ اَ�   راضی باشند. مسلمان کسی است که مردم از زبان و دستش .َو يَِده

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  دانش  ترجمه عبارت  ترجمه عبارت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  دانند.قطعاً وعدة خدا حق است اما بیشترشان نمی آگاه باشید ترجمه نشده است.» أال«کلمه   خواندن  1

  کند.به هیچ کس ظلم نمی و پروردگارت  خواندن  2

  مسلمان کسی است که مردم از زبان و دستش سالم باشند.  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  است.این عبارت درست ترجمه شده

  

  است؟ترجمه شده نادرستکدام عبارت   -2

 اَ   )1  3
ْ

ز� يرانّيوَن يَطبُ إل َمَك َو ا�ر�   کنند.می ایرانیان در روز عید پلو ماهی پخت عيِد.� يَوِم الْ  خوَن ا�س�

سبوَعِ� � الْ اْ�   )2
ُ
ةَ أ ْ ائُِع بَِ�َ ُمد�   فروشنده مدت چند هفته در روستاي مجاور ماند. .ُمجاوَِرةِ َقر�َِة ا�

. ُت َصغ�اً َهَجَمْت َدما ُكنْ ِعنْ   )3   من حمله کردند. هنگامی که کوچک بودم پنج گرگ به َ�َسُة ِذئاٍب َعَ��

ِ ٌل َسهْ َعَر�ي�ِة َغِة الْ ُم ا�ل� َ�هْ   )4   فهمیدن زبان عربی براي هرکسی آسان است. ُ�� َشخٍص.ل
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  ترجمه عبارت  ترجمه عبارت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  این عبارت درست ترجمه شده است.  درك مطلب  1

 این عبارت درست ترجمه شده است.  درك مطلب  3

 درست ترجمه شده است.این عبارت   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  فروشنده مدت دو هفته در روستاي مجاور ماند.

  

  ها متفاوت است؟با سایرجمله» ما« در کدام جمله، کلمۀ  -3

2  

  .فُرَصةٌ  ما ِعْندي  )2  .ّدتَِك جَ ما َعَرْفُت صوَت   )1
ِ ما   )3   .أنا ما رََجْعُت إ� بي�  )4  .يا ُحس�ُ َك ب

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  ترجمه عبارت  ترجمه عبارت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  حرف نفی است به معناي نشناختم.» ما«در اینجا   درك مطلب  1

  حرف نفی است،ما عندي: ندارم» ما«در اینجا   درك مطلب  2

  حرف نفی است به معناي برنگشتم.» ما«در اینجا   درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  کلمه پرسشی است.» ما«در اینجا 

  



ؤاُل َو مِفتاُحهَ  ِعلُم َخزائِنُ اَلْ « حکمت   -4   دارد؟ بیشتري کدام گزینه ارتباط مفهومی با »ا ا�س�
2  

   )2  َكَتَم ِعلْماً فََكأن�ُه جاِهٌل. َمنْ   )1
َ
  َل َعلَِم.َمن َسأ

3(   
َ
ِ اِس َم ا�ّ َ�ََع ِعلْ  اِس َمنْ ْعلَُم ا�ّ أ   َن ا�ْاِل.ِعلُم َخٌ� مِ اَلْ   )4  لِْمِه.عِ  �إ

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  مفهوم حکمت  مفهوم حکمت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  این حکمت به کتمان علم اشاره دارد.  درك مطلب  1

  این حکمت به افزودن علم اشاره دارد.  درك مطلب  3

  حکمت به ارزش علم اشاره دارد.این   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  که با حکمت موجود در متن سؤال ارتباط مفهومی دارد. اشاره داردو نتیجۀ آن، این حکمت به ارزش پرسیدن 

  

رِض الَْغيَب إِّال اهللاُ ﴿صحیح آیه  ترجمۀ  -5
ْ

ماواِت َو األ   کدام است؟ ﴾الَ�ْعلَُم َمْن � ا�س�

  داند.زمین کسی غیب را نمیها و در آسمان  )1  3

  داند؟ها و زمین را چه کسی غیر از خدا میغیب آسمان  )2

  دانست.و زمین غیب را می فقط خدا در آسمان  )3

  داند.ها و زمین جز خدا غیب را نمیکسی در آسمان  )4
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  ترجمه  ترجمه

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  إلّا اهللا ترجمه نشده است. این ترجمه صحیح نیست.  درك مطلب  1

  این ترجمه صحیح نیست.آیه پرسشی نیست.  درك مطلب  2

  این ترجمه صحیح نیست.آسمان مفرد ترجمه شده و الیعلم مضارع منفی است که ماضی ترجمه شده.  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  داند.ها و زمین جز خدا غیب را نمیدرست است:کسی در آسمان 4گزینه 

  

  وجود دارد؟ ناهماهنگ در کدام گزینه واژة   - 6

2  

   )2  نَفعأفَضل، ألَم، أ�َ�، أع  )1
َ
يجاَب، أ

َ
  �َش، شاَهَد، َرأ

م، فَحْ   )3         أحياء، آ�َِهة، ِحجاَرة، َخطيَئة   )4  مُ ص، َ�َعل� رُجوع، َ�َقد�
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  واژه شناسی  واژه شناسی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  هستند. تفضیلی ها صفتهمۀ واژه  درك مطلب  1

  ها فعل ماضی هستند.همۀ واژه  درك مطلب  2

  مصدر هستند.ها همۀ واژه  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  »َخطيئَة«جزواژه ها جمع مکسر است به همۀ

  

  گردد؟فعل کدام جمله به صورت مفرد ترجمه می  -7

َقيبََة.ا�ّال  یدَ َ�َلَْت إحْ   )1  2    )2  ِعباِت ا�ْ
ْ

  َ��. �اُن َ�َ يَعَتِمُد ا�



َسِة.  )3 � �ِز�اَرةِ ا�ُْمُدِن ا�ُْمَقد� َ  صَعُد الِْغزالنُ تَ   )4  سافََرْت أْ�َ
ْ

  .َبَل ا�ُْمرَ�َفعَ ا�
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3(حداکثرحیطه محتوایی سؤال 

  1گزینه  متوسط  کاربرد  چگونگی ترجمه فعل بر اساس فاعل  چگونگی ترجمه فعل بر اساس فاعل

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  اعتماد می کنند. همسایه ها به سخن من  درك مطلب  2

  ام براي زیارت شهرهاي مقدس سفر کردند.خانواده  درك مطلب  3

  آهوها از کوه بلند باال رفتند.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  یکی از بازیکنان کیف را برداشت.

  

  :...جزبهکلمات با توضیح مقابل خود مرتبط است ۀ همه  -8

2  

بيُب يَ   )1 ُ الط�
ْ

   )2  َفةُ : ا�َوْص بوَب �ِلَمرَ� �ُتُب فيِه ا�
ْ

  �ساِن َو َ�ِدُمُه: الَفَرُس َحَيواٌن يَع�ُش َمَع اإل
داعُ   )3 ي َ�ُصُد الْ   )4   ُهَو َ�َرٌض � الَقلِب: ا�ص�   حُ َح: الَفّال َقمْ ا��

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  درك مطلب  درك مطلب

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  کلمه با توضیح مقابل خود مرتبط است.  درك مطلب  1

 کلمه با توضیح مقابل خود مرتبط است.  درك مطلب  2

 توضیح مقابل خود مرتبط است. کلمه با  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

داعُ    ُهَو َ�َرٌض � ا�ر�أس: ا�ص�

  

ُخُذ، ما َعرِفَتا«هاي صحیح فعلۀ ترجم  -9
ْ
  به ترتیب چیست؟» �َْسَمْحَن، سوَف يَرفَعاِن، التَأ

  گرفت، ندانستنداجازه گرفتند، برخواهند داشت، نمی  )1  3

  نشناختندگیري، برد، نمیدهند، باال خواهند اجازه می  )2

  گیرند، باال خواهید برد، برنداشتی، ندانستیداجازه می  )3

  دارد، نشناختیددهید، برخواهید داشت، برنمیاجازه می  )4
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  کاربرد  شناخت فعل و ترجمه  شناخت فعل و ترجمه

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  فعل ها درست ترجمه نشده اند.  تبدیل  1

 فعل ها درست ترجمه نشده اند.  تبدیل  3

 ترجمه نشده اند.فعل ها درست   تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  است.ها درست ترجمه شدههمۀ فعل

  

  ؟کدام جمله با تصویر تناسب دارد  -10



2  

1(  

  
  

  
  

� ن�ُ�م ناِجحوَن أنُتم َ��وروَن ِأل 
  ا�ُمساَ�َقِة.

  
  

2(  

  
  

  

 ِ�َمِع الَفواكِ  صاِحُب 
َ
  ه ا�َمزَرَعِة بََدأ

   َمَع �ساَعَدةِ اآلَخر�ن.

3(  

         

  
ةُ هذه 

َ
ِ تَذَهُب ا�َمرأ   .ا�َمدَرَسِة بِالَعباَءةِ  �إ

   
                                              

4(  

  
  

عرَ  آنِ قرَ تَ  هاتاِن ا�ِ�تانِ      .ا�ش�

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  درك مطلب  درك مطلب

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  صاحب مزرعه به تنهایی میوه جمع می کند نه با کمک دیگران.  درك مطلب  2

  تصویر تناسب ندارد.زن با چادر به مدرسه می رود که با   درك مطلب  3

  در تصویر چند دختر هستند اما در متن دو دختر کفته شده است.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  أنُتم َ��وروَن ألن�ُ�م ناجحوَن � ا�ُمساَ�َقِة.

  

  ست؟ا نامناسب »ال�ُستاِن؟إِ�  نِ اَم� َسَ�ِجع«سؤال  برايکدام پاسخ   -11

2  

 َسوْ   )1
ُ ْ
  �ُستاِن.الْ  �إِ ال نَرِجُع   )2  .مِ قادِ سبوِع الْ َف نَرِجُع � األ

 ا �إِ ما رََجعنا   )4  َسَ�ِجُع � ا�ّساَعِة ا�ّسابَِعِة َصباحاً.  )3
َ
  ِس.�ْ ل�ُستاِن أ

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  آسان  کاربرد  درك مطلب  درك مطلب

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  پاسخ مناسب سؤال موجود در متن سؤال است.  درك مطلب  1

 پاسخ مناسب سؤال موجود در متن سؤال است.  درك مطلب  2

 پاسخ مناسب سؤال موجود در متن سؤال است.  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  بر زمان گذشته داللت دارد.» أمس«فعل ماضی و کلمه 

  

  داراي فعل ماضی و مضارع است؟ به ترتیبکدام جمله   -12

َحْ   )1  3
َ

ُن �
َ

َنةِ �   ِعباراِت.قِراَءةِ الْ  َ�َ قاِدروَن  اَآلنَ  اِضَيِة وا�ْ  نا � ا�س�
َ�ِ َو اْآل َن � ا�ْ هؤالءِ ال��ساُء َ�َملْ    )2

ِ َن يَرِجعَن ُمختَ ْ  �إ                                                            َم�ِِل.ا�

نُ�� َجلَ   )3
َ
َخوا� أ

َ
تُُ�ن� َجلََسْت األرِض  َ�َ سَن يا أ . َ�َ   َو واِ�َ   ا�ُكر��

نجاُب. ا��هَر ولِ�ن َغِرَق تَعُ�ُ ا�ََقَرةُ   )4   ا�س�
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  شناخت فعل  شناخت فعل



نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  این جمله داراي فعل ماضی است.  درك مطلب  1

  است.فعل ماضی دو این جمله داراي   درك مطلب  3

  ماضی است. مضارع و  فعل این جمله داراي   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  این جمله داراي فعل ماضی و مضارع است.

  

  نگارش کدام جمله صحیح است؟  -13

2  

  ،يا ُزّوارُ   )1
َ
ْ أ

َ
َفِر؟ َمعوَن وَسائَِل ال�   .اِن َ�ال�َِس َخر�في�ةً ما يَل�َسهَزميلُ   )2  ا�س�

خُتنا  )٤  ؟ُكُتِب ِك تَبَحثَ� َعِن الْ َهل أنِت و َصديَقتُ  ،يا طاِ�َةُ   )3
ُ
  .رََجَع مَِن ا�ُمخَتَ�ِ  أ

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  دشوار  کاربرد  نگارش جمله  نگارش جمله

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  يَل�َُس َ�ال�َِس َخر�في�ِة.َزميلُهما   رمزگشایی  2

  يا طاِ�َُة َهل أنِت و َصديَقتِك تَبَحثاِن َعِن ا�ُكتُِب ؟  رمزگشایی  3

ختُنا رََجعنا   رمزگشایی  4
ُ
.أ   ِمَن ا�ُمختََ�ِ

پاسخ 
  تشریحی

َفِر؟يا ُزّواُر أالَ�َمعوَن وَسائ   َل ا�س�

  

  است؟ نادرست پرسش و پاسخبا توجه به متن زیر، کدام   -14

َل إبراهيُم َصديَقه:�ِاذا ِجئَت بِنا إ� هذا ا�
َ
مِس،َسأ َم�ِن � هذه َصِعَد يوُسُف  َو َصديُقُه إِبراهيُم إ� فوِق ا�بِل قبَل غروِب ا�ش�

اعِة؟قاَل يُوُسُف:اِنْتِظْر،َسأقُوُل � حاوُل غروب ا بعَد قليٍل.ُهما َجلََسا خلَف َصخرٍة كب�ٍة، َو بعدَ  َك ا�س�
ُ
 �ّشمِس،قاَل يوسُف:َسأ

�سِ  )تالش خواهم کرد(
ُ
ْن أ

َ
ها(بگ�م)   َك أ   .بِا�َمامِة و َ� � ُعش�

                                                                                                                      
  

2  

مِس. َم� َصِعَد يوُسُف  َو إِبراهيمُ   )1   ؟ يوُسُف.»اِنَتِظرْ «َمْن قاَل:  )2  إ� فوِق ا�بِل؟ قبَل غروِب ا�ش�
؟ اَ�مامَة.  )3 .أيَن َجلََس يوسُف َو إبراهيُم؟   )4  ماذا يُر�ُد يوسُف أْن يأُخَذ ِمَن الُعش�   خلَف الُعش�

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  درك مطلب  درك مطلب

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  این پرسش و پاسخ درست است.  درك مطلب  1

 این پرسش و پاسخ درست است.  درك مطلب  3

 این پرسش و پاسخ درست است.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  َصخرٍة كب�ةٍ أيَن َجلََس يوسُف َو إبراهيُم؟ 

  

  است؟ صحیحکدام پرسش و پاسخ   -15

2  

1(   ْ َها ا�   .يَومٍ  ُ�� َم� تَغِسُل يََدها ؟ تَغِسُل يََدها   )2   .نا َمَعاً اِن ماذا تَفَعالِن؟ لَِعبْ َوَ� أ��
3(   ِ يَن يَذَهبوَن؟ يَذَهبوَن َ�عْ  �إ

َ
   )4  .َ دقائَِق َد أ

َ
 تَعرِفوَن أنَ  أ

َ
 طلُُب َصالَحُ�م دائِماً؟ َ�َعم ا أ

َ
  .عرُِف أ

  دبیرخانهبازبین نظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                



  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  مکالمه  مکالمه

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  است.فعل ماضی آمده  در پاسخ فعل مضارع،  درك مطلب  1

  در حالی که سؤال از مکان است. استدر پاسخ به زمان اشاره شده  درك مطلب  3

  به کار می رفت.» نَعرفُ«فعل  باید در پاسخ  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  درست است. 2 پرسش و پاسخ 

  

 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله دوم سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه هشتم  : رشته  (هشتم) 8  پایه :  2پیامهاي آسمان  درس:

2360  کد درس:  قرآن و پیامهاي آسمانی  گروه درسی :
2  

 ٨ p.Aseman -٢٠١  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠١کد گروه درسی :

  محل خدمت    tarrahطراح سؤال  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  5ناحیه  خراسان رضوي-21  09158056485  30469168  طیبه خواجه بیدختی

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1

  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2

  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3

  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6

 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f ormrazavi edui r f ormf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  0  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  0  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  0  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  0  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  0  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  0  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  0  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  0  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  0  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  0  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ثبت کامل  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  0  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

  3دش  10  متوسط :  2  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :
  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  است؟کدام گروه از کلمات قرآنی درست معنا شده  -1
2  

  نیکوترین اَحَسَن:کاش، اي�َو: ظاهري،  ظاِهراً:  )2  شدههدایت :ُمهَتدچراغ،  ِ�اج:کند، نازل می يَ�ُِل:  )1

  باد ر�ح:نیست،  اَن: باشد،می يَ�وُن:  )4     کند: داخل میيولِجُ که،کسی اَل��:خبرها،  اَنباء:  )3
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  دانش  معناي کلمات قرآنی  معناي کلمات قرآنی

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  شدههدایت :ُمهَتدچراغ،  ِ�اج:شود، نازل می يَ�ُِل:  خواندن  1

  نیکوساخت اَحَسَن:کاش، اي�َو: ظاهري،  ظاِهراً:  خواندن  2

  باد ر�ح:که،  اَن: باشد،می يَ�وُن:  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

     کند: داخل میيولِجُ که،کسی اَل��:خبرها،  اَنباء:

  

  ي کدام عبارت قرآنی صحیح است؟ترجمه  -2

  قطعاً برخی از بندگان ما مؤمن هستند. ﴾اِن�ُه ِمن ِعباِدنَا ا�ُمؤِمن�َ ﴿  )1  3
  ورزند مبرّي است.شرك میآنچه  ازخداوند  ﴾اُهللا َ�ّما �َِ��ونَ  تَعاَ� ﴿  )2

  کند. تو وحی میبه آنچه پروردگارو اطاعت کن به  ﴾اَِ�َك ِمن َر��َك  َو ات�بِع ما يو�﴿  )3

   عبادت نکنم کسی که مرا پدید آورد.و چرا من  ﴾َ�َطَر� یآل اَعُبُد ا��  َو ما ِ�َ ﴿  )4
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  دانش  معناي عبارت قرآنی  معناي عبارت قرآنی

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  قطعاً او از بندگان مؤمن ما است.  خواندن  1

  ورزند برتر است.خداوند از آنچه شریک می  خواندن  2

  شود.تو وحی میآنچه ازپروردگارت بهو اطاعت کن به  خواندن  3

پاسخ 
  تشریحی

  و چرا من عبادت نکنم کسی که مرا پدید آورد.

  

  شود؟اجرا و وقوع تعهدات الهی، از کدام آیه برداشت می دریقین قاطع شدن انسان به فراخوانده  - 3

2  

  ﴾واُهللا َوَعدهال ُ�لُِف ﴿  )2  ﴾بِاهللاِ َو�يالً  َو َك�﴿  )1

َره﴿  )4  ﴾َو ابَتِغ فيمآ ءاتَك اُهللا اّ�اُر األِخَرةِ ﴿  )3   ﴾تَقديراً  وَو َخلََق ُ�� َ�ٍء َ�َقد�
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  کاربرد  مفهوم آیه  مفهوم آیه

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  این آیه به مدافع بودن خداوند اشاره دارد.  رمزگشایی  1

  این آیه سفارش خداوند به انسان است.  رمزگشایی  3

  این آیه به خلقت دقیق و کامل هر چیز اشاره دارد.  رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

  کند.اش تخلف نمیخداوند از وعده

  



  ها متفاوت است؟در کدام عبارت قرآنی با سایر عبارت »ِمن«ي معناي کلمه  -4
2  

��تِِهما ُ�ِسنٌ ﴿  )2  ﴾َهل ِمن خالٍِق َغُ� اهللاِ ﴿  )1   ﴾َو ِمن ُذر�

َذوا ِمن دوِن اهللاِ اَو�آءَ ﴿  )4  ﴾ِمن َر��ِهم یً ُهد اُو�َِك َ� ﴿  )3 يَن ا��   ﴾َمَثُل ا��
  دبیرخانهبازبین نظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  دانش  قواعد ترجمه  قواعد ترجمه

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  شود.معنا می» از«در این عبارت قرآنی  »ِمن«  خواندن  2

  شود.معنا می» از«در این عبارت قرآنی  »ِمن«  خواندن  3

  شود.معنا می» از«در این عبارت قرآنی  »ِمن«  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  شود.معنا می» هیچ«در این عبارت قرآنی  »ِمن«

  

  کند؟هاي قرآنی زیر را کامل میکدام گزینه عبارت  -5

�احَ  اَْرَسَل  ىَو ُهَو ا�� ... َو َجَعَل ا��هاَر ... وَا��ْوَم ...  ا�ل�ْيَل  لَُ�مُ  َجَعَل  ىَو ُهَو ا�� ﴿   ﴾... ا�ر�
  

2  

  اً ، نَذير�ُُشوًرا، ِ�اًسا ،ُسباتًا  )2  اً ، نَذيرِ�اًسا ،�ُُشوًرا ،ُسباتًا  )1

ُ ، وًرا، َطهُسباتًا، ِ�اًسا  )3 ا� ُ ، �ُُشوًرا، ُسباتًا، ِ�اًسا  )4  ْ�ً ا� ً�ْ  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  معناي صحیح آیه  معناي صحیح آیه

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  این گزینه صحیح نیست.براساس آیه   درك مطلب  1

 براساس آیه این گزینه صحیح نیست.  درك مطلب  2

 براساس آیه این گزینه صحیح نیست.  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  براساس آیه این گزینه صحیح است.

  

  ؟گردددلیل عدم درخواست مزد توسط پیامبران در کدام آیه مشاهده می  - 6

2  

  ﴾ْجرٍ اَ  ِمنْ  َعلَْيهِ  اَْسَئلُُ�مْ َو ما ﴿  )2  ۥ﴾يَحهُ ��َْس  وَ ۥ ُ�� قَْد َعلَِم َصٰالتَهُ ﴿  )1

  ﴾اَْجرًا �َْسَئلُُ�مْ  ٰال  َمنْ  ت�بُِعوااِ ﴿  )4  ﴾�َ اِْن اَْجِرَی اِال� َ� َرب� اْلعا�َ ﴿  )3
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  مفهوم آیه  مفهوم آیه

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  .این آیه به تسبیح همه موجودات اشاره دارد  درك مطلب  1

 .داردبه عدم درخواست مزد از طرف پیامبران اشاره این آیه   درك مطلب  2

 .به عدم درخواست مزد از طرف پیامبران اشاره دارداین آیه   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  ي خداوند جهانیان است که در این آیه بدان اشاره گردیده است.پاداش پیامبران بر عهده

  



ُِذوهُ َعُدو�ا﴿عبارت قرآنی   -7
�

ْيطاَن لَُ�ْم َعُدو� فَا�   زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟ با کدام بیت ﴾اِن� ا�ش�
  بگردید غرّه به عفو خدا /مبادا به وسواس شیطان شما  )1  3

  چو خصمش بدانید بر خود رواست /مسلّم که شیطان عدوي شماست  )2
  دارم به رحمان رحیمهمچنان امید می /گرچه شیطان رجیم از راه انصافم ببرد  )3
  قیامت گشت ملعون الجرَم گفت شیطان من ز آدم کمترم/ تا  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3سؤال (حداکثرموضوع   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  مفهوم آیه  مفهوم آیه

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  مفهوم این بیت با عبارت قرآنی مرتبط نیست.  درك مطلب  1

  قرآنی مرتبط نیست.مفهوم این بیت با عبارت   درك مطلب  3

  مفهوم این بیت با عبارت قرآنی مرتبط نیست.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  گردد.سفارش خداوند به دشمن دانستن شیطان در آیه و بیت داده شده مشاهده می

  

  اند چیست؟روي داشتهکه بر خود زیادهاولین سفارش خداوند به کسانی  -8

  استفاده از اندیشه و تفکر  )4  رعایت اعتدال در مصرف  )3  توبه و پشیمانی  )2  امید به رحمت الهی  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  امید به رحمت الهی  عفو و گذشت

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  صحیح نیست. با توجه به کتاب درسی این گزینه  درك مطلب  2

  با توجه به کتاب درسی این گزینه صحیح نیست.  درك مطلب  3

  با توجه به کتاب درسی این گزینه صحیح نیست.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  اید از رحمت خدا نا امید نشوید.روي داشتهکه بر خود زیادهاي کسانی

  

  :جزبهشود می ي مفاهیم زیر برداشتاز حدیث ثقلین همه  -9

2  

  هاي دینی اهل بیت خطا ناپذیري آموزه  )2  لزوم وجود یکی از اهل بیت در کنار قرآن تا روز قیامت  )1
  دوري اهل بیت از هرگونه گناه و پلیدي  )4  شرط رسیدن به سعادتتنها تمسک به اهل بیت به عنوان   )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  استدالل  حدیث ثقلین  حدیث ثقلین

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  این گزینه صحیح است.  درك مطلب  1

 این گزینه صحیح است.  درك مطلب  2

 این گزینه صحیح است.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  تمسک به اهل بیت و قرآن شرط رسیدن به سعادت است.

  



  ؟شودنمیي زیر برداشت کدام پیام از آیه  -10

َْشْوُهْم َواْخَشْوِن ا﴿ ِيَن َ�َفُروا ِمْن ِدينُِ�ْم فََال �َ ْ�َمْلُت  اْ�َْومَ ْ�َْوَم يَ�َِس اَ�ّ
َ
ْ�َمْمُت  ِديَنُ�مْ  لَُ�مْ  أ

َ
نِْعَمِ�  َعلَْيُ�مْ  وَأ

ْسَالَم ِديًنا ِ
ْ

  ﴾َوَرِضيُت لَُ�ُم اإل
  

  است. ها دانستهقرآن نعمت هدایت و رهبري را یکی از بزرگترین نعمت  )1  3
  ي امید کّفار را با جانشینی حضرت علی(ع) بست.ترین روزنهخداوند، مهم  )2
  گردد.حاصل میهرگاه قانون کامل و رهبر موردتأیید باشد، رضایت پروردگار   )3
  دهد.خداوند پیامبر را، از هراس خطرات احتمالی انجام رسالت خود دلداري می  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  کاربرد  اکمال دین  اکمال دین

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  گردد.این مفهوم از آیه برداشت می  درك مطلب  1

 گردد.این مفهوم از آیه برداشت می  درك مطلب  2

 گردد.از آیه برداشت می این مفهوم  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  ) است و به آیه متن سوال ارتباطی ندارد.67این مفهوم مربوط به آیه تبلیغ(مائده،

  

  شود؟مشاهده می ي عمل به این احکام در کدام آیهنتیجه ،معیار و دلیل احکام اسالمیبر اساس   - 11

2  

  ﴾اُو�َِك ُهُم ا�ُمفلِحونَ ﴿  )2  ﴾ُهدًي َو رَ�ًة �ِلُمحِسن�َ ﴿  )1

رِض ﴿  )4  ﴾و�َِك �َُهم َمغِفَرٌة َو رِزٌق َكر�مٌ اُ ﴿  )3
َ
مآءِ َو األ   ﴾يَرُزقُُ�م ِمن ا�س�

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  دلیل احکام اسالمی  دلیل احکام اسالمی

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  معیار و دلیل احکام اسالمی فقط رستگاري انسان است .  درك مطلب  1

 فقط رستگاري انسان است .معیار و دلیل احکام اسالمی   درك مطلب  3

 معیار و دلیل احکام اسالمی فقط رستگاري انسان است .  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  معیار و دلیل احکام اسالمی فقط رستگاري انسان است .

  

  ؟ شودنمیي کسب و کار برداشت از کدام حدیث، فایده   -12

  دیگران باشی.در معاش دنیوي خود تنبلی مکن که سربار   )1  3
  دستی از ثروت بهتر است مگر ثروت ثروتمندي که به مسلمانان بی بضاعت کمک کند.تهی  )2
  دست آید، زیاد نخواهد شد و اگر هم زیاد شود برکتی نخواهد داشت.مالی که از راه حرام به  )3
  ها است.ي شرور و نابسامانیاز بیکاري بپرهیزید که کلید همه  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  فایده کسب و کار  کسب و کار

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  نیازي از دیگران اشاره دارد.این حدیث به بی  درك مطلب  1

  دارد.این حدیث به توانایی براي انفاق اشاره   درك مطلب  2

  این حدیث به رفع مشکالت اجتماعی اشاره دارد.  خواندن  4



پاسخ 
  تشریحی

  این حدیث به اثر مال حرام در زندگی اشاره دارد.

  

  است؟ درستی رفتار نمودهگرایی، بهکدام شخصیت زیر براي درمان مصرف  - 13

  کند.مادري براي تهیه لوازم منزل به آگهی تبلیغاتی مراجعه می  )1  3
  کند. پدري به دلیل ترس از گران شدن کاال، بیشتر از مایحتاج خانواده، خرید می  )2
  کند.نوعروسی که بر اساس مُد  درخواست برگزاري مجلس عروسی می  )3
  شود.فرزندي به دلیل کمیاب شدن کاال، از خرید لوازم التحریر جدید منصرف می  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  گراییراه درمان مصرف  تدبیر زندگانی

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  راه درمان مصرف گرایی عدم توجه به آگهی تبلیغاتی است.  درك مطلب  1

  خرید به اندازه مایحتاج خانواده است.راه درمان مصرف گرایی   درك مطلب  2

  راه درمان مصرف گرایی عدم خرید بر اساس مد است.  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  شخصیت این گزینه به درستی رفتار نموده است.

  

  :جزبهگویی است ها از آثار مخرّب دروغي گزینههمه  - 14

  اعتمادي دیگران بی  )4  ضعیف شدن حافظه  )3  زندگیبرکتی در بی  )2  اشاعه کارهاي ناپسند   )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3(حداکثرحیطه محتوایی سؤال 

  1گزینه  آسان  کاربرد  گوییآثار دروغ  آفات زیان

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  گویی است.از آثار مخرّب دروغ این گزینه  درك مطلب  2

 گویی است.از آثار مخرّب دروغ این گزینه  درك مطلب  3

 گویی است.از آثار مخرّب دروغ این گزینه  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  است. کردنغیبتاز آثار مخرّب  این گزینه

  

ما چند دقیقه دیگر به«گویند: اند به داور میآید، بازیکنان تیمی که بازي را جدي نگرفتهصدا درمی... وقتی سوت پایان بازي به   - 15

  ».هاي از دست رفته را جبران کنیمفرصت دهید تا موقعیت

  برد؟به نظر شما داور براي پاسخ به این درخواست، از کدام عبارت قرآنی بهره می

ينَ اَ ﴿  )1  3 ـ�ئَِك  َ�ُظن�  اَٰال ...  �َْسَتْوفُونَ  ا�ّـاِس  َ�َ  اَِذااْكتا�ُوا �� ُهمْ  اُول   ﴾َمْبُعوثُونَ  اَ��

وا ًال ٰال يَاْ�ُونَُ�ْم َخبا﴿  )2 ٓ  بََدِت  قَدْ  َعنِت�مْ  ما َود� ْ�َو ما  ... اْ�َْغضا   ﴾اَْ�َ�ُ  ُصُدوُرُهمْ  �ُ

ـي�باِت  لِِعباِده اَْخَرجَ  ال�� اهللاِ  �َنةَ قُْل َمْن َحر�َم ز﴿  )3 ْزقِ  ِمنَ  وَالط�   ﴾ا�ر�

ٓ  ُهوَ  َ�َِمةٌ  اِن�ها َ�� ...  َرب� ارِْجُعونِ  قـالَ  ا�َْمْوُت  اََحَدُهمُ  جآءَ  اِذا َحّ� ﴿  )4   ﴾ئِلُهاقـا
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  فرصت عمر  فرصت عمر

نه
زی

گ
ي 

ها ط
غل

  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  خیانت در کار است.این آیه مربوط به   درك مطلب  1

  افکنی است.هاي استعمارگر در تفرقهاین آیه مربوط به نقشه قدرت  درك مطلب  2



  هاي الهی است.این آیه مربوط به استفاده درست از نعمت  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  این آیه در مورد استفاده از فرصت زندگی است.
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  3دش  7  متوسط :  5  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :
  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


1-  There are twelve months in a ……………. . 
2  

1(  date  2(  year  
3(  month  4(  week  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

Voc.  Voc.  2گزینه  آسان  دانش  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  تاریخ /عدم تطابق معنایی  درك مطلب  1

  ماه/عدم تطابق معنایی  درك مطلب  3

  هفته/عدم تطابق معنایی  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است. 2ماه دارد پس گزینه 12معنی جمله هر سال با توجه به 

  

2-  Which one is wrong? 

2  

1(  health problem: cough  2(  ability: drawing a picture  
3(  nationality: Greek  4(  language: France 

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  استدالل  لغت  لغت

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  عدم تطابق معنایی  رمزگشایی  1

  عدم تطابق معنایی  رمزگشایی  2

  عدم تطابق معنایی  رمزگشایی  3

پاسخ 
  تشریحی

  اسخ صحیح است.پ 4کشور است نه زبان.پس گزینه  franceبا توجه به کلمه اول 

  

3 -  Amir: Is Asia a country?                       Reza: No, it is a ……………….. 

2  

1(  continent   2(  city    
3(  town  4(  Village  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

Voc.  Voc.  1گزینه  آسان  دانش  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  شهر/عدم تطابق معنایی  درك مطلب  2

  شهرستان/عدم تطابق معنایی  درك مطلب  3

  روستا/عدم تطابق معنایی  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است. 1قاره است پس گزینه آسیا یک 

 

 

 

 

 

  



4-  There ……… some cake, a cup and a glass on the table. 
2  

1(  are 2(  have  
3(  is  4(  has  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

grammar  grammar  3گزینه  دشوار  استدالل  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

گزین
  ه

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا

  جمع است  طرز عمل  1

  کاربرد ندارد  طرز عمل  2

  کاربرد ندارد  طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است. 3گزینه  و به عنوان کمیت در نظر گرفته شده اند، چون تمام اجزا جمله مفرد هستند

  

5-  Reza and Amir go to the gym ………... the afternoons and they watch TV ….……. the weekends and play 
football ………….. Saturdays  .  

2  

1(  in/on/at 2(  every/at/on 
3(  in/on/on                   4(  in/on/every 

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  حرف اضافه  حرف اضافه

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  صحیح است In the afternoons, on the weekends,on Saturdays  طرز عمل  1

  صحیح است In the afternoons, on the weekends,on Saturdays  طرز عمل  2

  صحیح است In the afternoons, on the weekends,on Saturdays  طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

In the afternoons, on the weekends,on Saturdays  صحیح است.3صحیح است پس گزینه  

  

6 -  .Reza: No, I have a cold                  Amir: …………………..?  

2  

1(  Do you have a cold?  2(  Are you ok?  
3(  What is the problem?  4(  What is the matter?  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

health  health 2گزینه  آسان  کاربرد  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

گزین
  ه

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  1

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  3

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است 2 با توجه به جواب گزینه

 

 

 

 



  

7 -  Ali: How do you ………………. it in Iran?                       Reza: Iran is great. I love it. 

2  

1(  like 2(  come  
3(  go  4(  walk  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

Voc.  Voc.  1گزینه  متوسط  دانش  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

گزین
  ه

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا

  عدم تطابق معنایی  خواندن  2

  عدم تطابق معنایی  خواندن  3

  عدم تطابق معنایی  خواندن  4

پاسخ 
  صحیح است. ١با توجھ بھ معنی جملھ گزینھ   تشریحی

  

8-  Erfan is not very good…………..English. 

2  

1(  in  2(  at  
3(  with  4(  on  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  آسان  دانش  حرف اضافه  حرف اضافه

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  صحیح است Good at sth  طرز عمل  1

  صحیح است Good at sth  طرز عمل  3

  صحیح است Good at sth  طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

Good at sth صحیح است. 2. پس گزینه  صحیح است  

  

9-  Father: Amir, ………………the door please. 

2  

1(  closes  2(  closing  
3(  close  4(  is closing  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  استدالل  جمالت امري  جمالت امري

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  جمله امري با فعل ساده می آید.  رمزگشایی  1

  جمله امري با فعل ساده می آید.  رمزگشایی  2

  فعل ساده می آید. جمله امري با  رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است. 3جمله امري با فعل ساده می آید. پس گزینه 

  

10 -  We can have special food……..downtown. 

2  

1(  in 2(  at  
3(  on  4(  -  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                



  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  کاربرد  حرف اضافه  حرف اضافه

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  بدون حرف اضافه می اید downtownکلمه   درك مطلب  1

  بدون حرف اضافه می اید downtownکلمه   درك مطلب  2

  بدون حرف اضافه می اید downtownکلمه   درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است 4بدون حرف اضافه می اید. پس گزینه  downtownکلمه 

  

11 -  Shiraz is famous for its………………….. 

2  

1(  sunflower fields  2(  sunflowers fields  
3(  field sunflowers  4(  fields sunflowers  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

My village  My village 1گزینه  متوسط  استدالل  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  باید مفرد باشد sunflowerکلمھ   طرز عمل  2
  عدم تطابق معنایی  طرز عمل  3

  عدم تطابق معنایی  طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

  به معنی مزارع گل افتابگردان صحیح است. 1گزینه 

  

12-  There ………….a lot of wind in summer, fall and winter. 

2  

1(  are 2(  has  
3(  is  4(  have  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

My village  My village  3گزینه  متوسط  کاربرد  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

گزین
  ه

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا

  مفرد است windچون   درك مطلب  1

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  2

  عدم تطابق معنایی  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است 3مفرد است پس گزینه  wind چون 

 

 

 

 

 

 

 

  



13-  The village is connected to the city by a road…………… 
2  

1(  tower  2(  restaurant  
3(  apartment  4(  bridge  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

Voc.  Voc.  4گزینه  آسان  دانش  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  برج/عدم تطابق معنایی  درك مطلب  1

  رستورانعدم تطابق معنایی  درك مطلب  2

  اپارتمان/عدم تطابق معنایی  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  صحیح است(پل) 4به معنی گزینه  با توجه

  

14 -  The cattle…………….in the field. 

2  

1(  is 2(  have  
3(  has  4(  are  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

Voc.  Voc. 1گزینه  متوسط  دانش  

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

گزین
  ه

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا

  مفرد استCattle  درك مطلب  2
  مفرد استCattle  درك مطلب  3
  مفرد استCattle  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

Cattle صحیح است. ١مفرد است.پس گزینھ  

  

15 -  Which word is different? 

2  

1(  thsou  2(  isth  
3(  ankth  4(  reeth  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  تلفظ  تلفظ

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  اینگونه است Ɵ  خواندن  1

  اینگونه است Ɵ  خواندن  3

  اینگونه است Ɵ  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  به این صورت است. ðمتفاوت است thisدر کلمه thتلفظ 
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  ثبت ناقص  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  0  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

  5د  6  :متوسط   4  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :
  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ ----------------- کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  

. در این صورت حاصل میدهیمقرار  ABو  ADرا به ترتیب وسط  Nو  M  يهانقطهدر شکل زیر   -1
M
N

زیر  يهانهیگز از کیکدامبا  

  قرار دارد) در محور اعداد صحیح �3روي نقطه  A( است؟برابر 

4  
1(  �

1
8

 

  
  

  

2(  �
1
8

 

3(  �8   
4(  �8   

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3سؤال (حداکثر موضوع  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  اعداد گویا  ااعداد گوی

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

,با توجه به شکل داریم :  ,A D B� � � � � �
1

3 1 3
4

 شودمیپس نتیجه  
A D

M
� � �

� � � �
3 1

1
2 2

و  

A B
N

� ��
� � �

1
3 3 14

2 2 8
لذا داریم : 

M
N

�
� � �

1
8

1
8

  

  

  

Pقرارداد که حاصل  توانیم p يجابهچند عدد  ،عددي اول باشد pاگر  -2 �25 1(   عددي اول شود؟ (

1  1(  1  2(  2  3(  3  4(  4  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  استدالل  تشخیص اعداد اول  اعداد اول
نه

زی
گ

ط
غل

ي 
ها

  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

 پاسخ
  تشریحی

) طورنیهمو  P5 عددي فرد باشد Pاگر  )P )فرد خواهند بود لذا  25 )P �25 نیست پس اول  2زوج بوده و چون مساوي  1
  قرار دادآن  جايبه توانمیفقط یک عدد  درنتیجهخواهد بود .  2قرار بگیرد عدد  P يجابهنخواهد بود . تنها عددي که ممکن است 

  

اما پس از بررسی متوجه شد ؛ آورد به دستدرجه را  3000 محدب، عدد چندضلعیداخلی یک  هايزاویهترانه با محاسبه مجموع   -3

  که ترانه حساب نکرده، چند درجه بوده است؟ ايزاویهرا محاسبه نکرده است.  هازاویهیکی از 

1  1(  20  2(  60  3(  120  4(  160  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر



  2گزینه  آسان  استدالل  داخلی هايزاویه  ها چندضلعی

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

است عدد  تربزرگ 3000که از  180مضرب  تریننزدیکدرجه است لذا  180محدب مضرب  هايچندضلعیچون مجموع زوایاي داخلی 
  درجه خواهد بود 60خواهد بود . پس زاویه محاسبه نشده  3060

  

xباشد، حاصل  xو  y، 13، 9، 7، 11اگر اندازه اضالع به ترتیب برابرند.  باهمزیر، هر شش زاویه  ضلعیششدر   -4 y� کیکدام 

  زیر است؟ يهانهیگز از

4  1(  4  

  

2(  5   
3(  6   
4(  7   

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3محتوایی سؤال (حداکثر حیطه

  3گزینه  دشوار  استدالل  داخلی و خارجی هايزاویه  ها چندضلعی

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

  از دو طرف یک مثلث متساوي االضالع خواهیم داشت لذا داریم :  xو  7و  13با ادامه دادن اضالع 
,y x y y x x y� � � � � � � � � � � � � �9 7 11 9 13 11 5 11 6  

  

Aاگر   -5 x2 3� Bو  � x3 1� � AB شدهسادهدر این صورت  ،دباش � B2   زیر است؟ يهانهیگز از کیکدام �

1  1(  x x212 25 7� � 2(  x x212 17 7� � 3(  x x212 25 7� � �  4(  x x212 17 7� � �  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  جبري هايعبارتساده کردن   جبر

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
AB  تشریحی B B A x x( ) ( ) ( ( ) )2 2 1 3 1 2 2 3 1� � � � � � � �

x

x x x x x
( )4 7

2 212 21 4 7 12 17 7
�

� � � � � � � � �  

  



aدر زیر، حاصل  شدهداده هايمعادلهبا توجه به   -6 x�  زیر است؟ يهانهیگز از کیکدامبرابر  

a a
� �

1 2 1
5 3 30

    

x

�
�

�

1
2

1
1

1

 

1  1(  1-  2(  10  3(  23  4(  29  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  کاربرد  معادله  جبر

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

a,خواهیم داشت  هامعادلهبا حل  x� � �26 aلذا  3 x� � 23  

  

  

aiاگر داشته باشیم   -7 bj
� � � ��

� � �� � � �
�� � � �	 
 	 


3 6
2

5 4

� �
 در این صورت

b
a

� �
� �
� �	 


  ؟است بابرابر  

1  

1(  
� ��
� �
�� �	 


12

14
 2(  

� ��
� �
�� �	 


14

12
  3(  

� ��
� �
�� �	 


9

9
  4(  

� �
� �
�� �	 


9

9
  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  بردارهاجمع   مختصات

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

a a b
b b a

� � � � � � � � � � � � � �� � �
� � � � � �� � � � � � � � � � � � � �

� � � �� � � � � � � � � � � � � �	 
 	 
 	 
 	 
 	 
 	 
 	 


3 6 12 14
2

5 4 14 12
  

  

  مربع است؟ مترسانتی، چند متريسانتی 6 هايساقو  10و  6با دو قاعده  الساقینیمتساويمساحت ذوزنقه   -8

2  

1(  16   2(  128 2   
3(  16 32  4(  32 2  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3سؤال (حداکثرموضوع   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  استدالل  رابطه فیثاغورس  هامثلث

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  



پاسخ 
  تشریحی

hبا توجه به شکل و با کمک رابطه فیثاغورس داریم  h� � � � �2 2 26 2 32 4 2   

لذا مساحت ذوزنقه برابر است با 
( )

S
� �

� �
10 6 4 2

32 2
2

   

  

AEهستند و داریم  مرکزهم EFGHو  ABCDدر شکل زیر، دو مربع   -9 EF� زاویه .ˆCFB چند درجه است؟  

4  1(  104   

  

2(  /112 5  
3(  120  
4(  /122 5  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  آسان  استدالل  نهشتهم يهاشکل  نهشتهم يهاشکل

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

, يهاخطپارهبا رسم  ,CG CF FB  مثلث  ،توجه به مسئله باوCGF خواهد بود و داریم  نیالساقيمتساو

ˆ ˆ, /CGF CFG� �135 22 5� ˆ درنتیجه  � /CFB � 112 5�  

  

  ، همنهشت هستند؟شدهدادهدو مثلث که حتماً  نتیجه گرفت توانمیزیر  يهاحالتاز  کیکدامدر   -10

  که دو ضلع و یک زاویه برابر دارنددو مثلثی   )1  3
  بر هم منطبق است هاآنکه قاعده  نیالساقيمتساو دو مثلث  )2
  ندیآیم به وجودبا زاویه قائمه،  االضالعيمتوازدو مثلثی که از رسم یک قطر   )3
  ندیآیم به وجود نیالساقيمتساودو مثلثی که از رسم یک میانه، در یک مثلث   )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  دانش  همنهشت يهامثلث  همنهشت يهامثلث

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

  3گزینه 

  

  

CEمیدانیممربع است و  ABCDدر شکل زیر   -11 CF� .  اگر داشته باشیمĈ �1 در کدام گزینه درست  x، مقدار �18

  است؟ شدهانیب

  درجه 54  )1  4



  درجه 60  )2

  

  درجه 63  )3
  درجه 72  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  استدالل  الزاویهقائم هايمثلثهمنهشتی   الزاویهقائم يهامثلثهمنهشتی 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

CFB, الزاویهقائمبا توجه به مسئله ، دو مثلث  CED  پس اندهمنهشتبنا به حالت وتر و یک ضلع .

ˆ ˆECD ECF� � �18 54� xاست داریم  الساقینمتساوي ECFو با توجه به اینکه مثلث   � � 63�  
  

در  شدهذخیره هايدادهحجم  اکنونهم شودمیتخمین زده آوریم.  به دستجهان را  اینترنت در يهاداده وزن کل  خواهیممی  -12

�بایت است) و براي ذخیره هر بایت به حدود  2110زتابایت است (هر زتابایت برابر  44اینترنت حدود  44 الکترون نیاز است.  10

�اگر هر گرم معادل وزن حدود  2611  اینترنت چقدر است؟ در شدهرهیذخ يهاداده الکترون باشد، در این صورت وزن کل 10
1  1(  /1 19/  )3  گرم 16  )2  گرم 6   گرم 1936  )4  گرم 36

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  دشوار  کاربرد  توان دار هايعبارتضرب و تقسیم   توان

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
/  تشریحی / gram

� � �
� � � � �

�

21 4 25

26 26

44 10 4 10 10
16 16 0 1 1 6

11 10 10
  

  

  

Aاگر داشته باشیم   -13 � 4   زیر درست است؟ يهانهیگز از کیکدامدر این صورت  ،3

1  1(  / /A� �6 7 6 8  2(  / /A� �6 8 6 9   3(  / A� �6 9 7   4(  /A� �7 7 1   
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  کاربرد  جذر تقریبی  جذر

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
A/  تشریحی A� � � � �4 3 48 6 9 7   



  

محور است).  مبدأ O. (اندکردهقطع  Nو  Mهاينقطهدر  به ترتیب محور را OBو  OA هايشعاعبه  دو کماندر شکل زیر   -14

  است؟چقدر  Nتا Mفاصله 

4  1(  �3 2  

  

2(  �5 2 
3(  2 2  
4(  3  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  استدالل  نمایش اعداد رادیکالی  جذر

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
M,  تشریحی N MN� � � � �2 5 5 2  

  

�75حاصل   -15   برابر است؟ زیر يهانهیگز از کیکدامبا  27

1  1(  48  2(  ( )�3 5 3  3(  12  4(  3 3  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  رادیکالی هايعبارت  جذر

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

,� �75 5 3 27 3 � درنتیجه 3 � � � �75 27 5 3 3 3 2 3 12   

  

  



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله دوم سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه هشتم  : رشته  (هشتم) 8  پایه :  تکمیلی 2ریاضی  درس:

23610  کد درس:  ریاضی  گروه درسی :
t  

 ٨T riyazi -٢٠۶  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  False  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠۶کد گروه درسی :

  محل خدمت    tarrahطراح سؤال  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  مشهد 2ناحیه   خراسان رضوي-21  09155158825  3181916 مرتضی پوردولت

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1

  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2

  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3

  و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. هاگزینهمی توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و  -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6

 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f ormrazavi edui r f ormf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  0  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  5  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  0  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  1  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  60  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  4  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  10  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  0  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  0  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  0  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ثبت ناقص  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  0  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

  5د  3  :متوسط   2  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :
  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ ----------------- کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  ؟نشده استنوشته » کسر مصري« صورتبه، درستیبهزیر  هايگزینهاز  یککدام  -1
2  

1(  � �
2 1 1
5 3 15

  2(  � � �
3 1 1 1
7 3 15 35

  

3(  � � �
5 1 1 1
9 3 9 9

  4(  � � �
43 1 1 1
48 2 3 16

 

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  دانش  کسرهاي مصري  اعداد گویا

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

  نیست طوراین 3متفاوت باشند ولی در گزینه  کسرهادر کسر مصري بایستی 

  

  درست است؟ همواره،  ،زیر يهاعبارتچند تا از   -2

�3مجموع اعداد چهارگوشه در مربع جادویی  �  باشدیم 15برابر  3

nاگر  ،nبراي عدد طبیعی  � � nوجود دارد که  pباشد، عدد اولی مانند  1 p n� � 2 

)اول هستند برابر است با  pتر و نسبت به کوچک ppاعدادي که از  یک عدد اول باشد، تعداد pاگر  � ).( )pp p� �1 1  

 سه  )4 دو  )3  یک  )2  صفر  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  اعداد اول  اعداد اول

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

 کتاب تکمیلی فقط عبارت سوم درست است 25با توجه به صفحه 

  

ضلعی nداخلی این  زاویه. اندازه هر گذرندمیاز هر رأس آن  برابر تعداد قطرهایی است که 9 ضلعی منتظم، nیک  قطرهايتعداد   -3

  چند درجه است؟

1  1(  120  2(  135  3(  160  4(  165  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  استدالل  داخلی هايزاویه  چند ضلعی ها

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

ضلعی از nیک  قطرهايتعداد 
( )n n� �3

2
و داریم  آیدمیبه دست  

( )
( )

n n
n

� �
� � �

3
9 3

2
n درنتیجه  � . اندازه هر  18

  درجه است 160ضلعی منتظم برابر  18زاویه داخلی این 



  

است؟ت چندعبارت زیر، پس از ساده شدن  هايجملهحداکثر تعداد  این صورتدر  .باشند سه عدد صحیح cو bو  aفرض کنید   -4

                   ( )( )x ax b x cx� � � �2 2 1  
1  1(  4  2(  5  3(  7  4(  9  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  استدالل  ساده کردن عبارت هاي جبري  عبارت هاي جبري

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

x صورتبهچون عبارت باال پس از ساده شدن  dx ex fx g� � � �4 3 ,( آیددرمی 2 , ,d e f g  اعداد صحیح هستند) لذا

  خواهد بود 5برابر  هاجملهحداکثر تعداد 

  

)با هر یک از دو دستور  )کندمیغرب حرکت -جنوب و شرق-رباتی که در دو راستاي شمال(روپاد  دانیممی   -5 , )1 )و  0 , )0 تنها یک  1

بیشتر از  مبدأزیر فاصله مرکز آن از  دستورهاياز  یککداممختصات قرار گیرد، با  مبدأ. اگر مرکز روپاد روي شودمیمتر جابجا میلی

  خواهد شد؟ هانهیگزسایر  يدستورها

2  

1(  ( , )( , )( , )20 10 80 0 100 0 2(  ( , )( , )( , )� � �60 15 25 45 5 60 

3(  ( , )( , )( , )� � � � � �45 20 35 10 40 20 4(  ( , )( , )( , )� � �30 10 20 30 10 40 
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3محتوایی سؤال (حداکثرحیطه 

  1گزینه  متوسط  کاربرد  اندازه بردار  بردار و مختصات

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

  : گرددمیزیر محاسبه  صورتبهخواهد بود و به کمک رابطه فیثاغورس و  1بیشترین فاصله در گزینه 

( , )( , )( , ) ( , ) /x� � � � �2 220 10 80 0 100 0 200 10 200 10 40100 200 25�  

  

  است؟ کدام 4و  3، 2مساحت مثلثی با طول اضالع   -6

1  

1(  15  2(  3 15
4

  3(  15
2

   4(  3 15
8

  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3محتوایی سؤال (حداکثرحیطه 

  2گزینه  دشوار  استدالل رابطه فیثاغورس  هامثلث

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

  13 سؤال 93مراجعه به کتاب تکمیلی صفحه 



  

  زیر برابر است؟ هايگزینهاز  یککدامبا  BDاست. اندازه  االضالعمتساوي ACDدر شکل زیر، مثلث   -7

4  1(  AC AB�  

  

2(  DA AB�  
3(  AC BC�  
4(  AB BC�  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  استدالل  هامثلث نهشتیهم  هامثلث

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

 پاسخ
  تشریحی

  20 سؤال 101مراجعه به کتاب تکمیلی صفحه 

  

د. اگر بدانیم قرار دار HFوسط  Iنقطه و  AHوسط  G هستند و نقطه الساقینمتساوي هامثلثتمام در شکل مقابل،   -8

AF IF cm� �3   است؟ مترسانتیچند  ABCDEFاندازه مسیر ،  30

4  1(  30 2  

  

2(  30 3  
3(  /32 5 2  
4(  

/27 5 3   

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  استدالل  الزاویهقائمي هامثلثهمنهشتی   هامثلث

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

. و چون داریم اندهمنهشتبزرگ نیز باهم بنا به حال وتر و یک زاویه تند  الزاویهقائمو  باهمکوچک  الزاویهقائمي هامثلث سؤالبا توجه به 
,AG GH cm HI IF cm� � � �5 لذا به کمک رابطه فیثاغورس داریم   10

AB BG GC CH� � � �
5 2

2
HDو   DI IE EF� � � � 5 پس طول مسیر برابر حاصل جمع این  2

30یعنی  هاخطپاره   خواهد بود. 2

  



baداریم که در معادله  bو  aعددي طبیعی باشد، چند حالت مختلف براي  bعددي صحیح و  aاگر   -9 � �6 125   د؟نصدق کن 30

1  1(  4  2(  5  3(  6  4(  8  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  کاربرد  محاسبات توان  توان

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

,

,

,

,
,

,

b

a b

a b

a b
a

a b
a b

a b

	 � �



 � �



� �
� 
� � � � � �
� �



 � � �


 � � �
�

2

36 6
6 6 6

66

3

180 6

180 3

180 230 30
6 30 180

180 15
180 6

180 2

  

  

  ؟بودخواهد  دورتر مبدأاگر اعداد  زیر را روي محور مشخص کنیم، کدام گزینه از   -10

1  1(  �2 5   2(  � �11 3  3(  �7 3 2  4(  2 5  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  استدالل  نمایش اعداد رادیکالی  جذر

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

    (نامشخص)  

پاسخ 
  تشریحی

  خواهد داشت مبدأفاصله بیشتري از  4گزینه  هاگزینهدر بین با مقایسه خواهیم دید 

  

 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله اول سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه هشتم  : رشته  (هشتم) 8  پایه :  2علوم تجربی  درس:

2360  کد درس:  علوم تجربی  گروه درسی :
9  

 olum 8 -٢٠٧  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠٧کد گروه درسی :

  محل خدمت    tarrahطراح سؤال  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  تبادکان  خراسان رضوي-21  09151338969  33753028 علی مدیري

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1
  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2
  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3
  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6
 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f or mr azavi edu i r f or mf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  0  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  0  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  0  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  0  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  0  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  2  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  0  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  0  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  0  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  0  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ثبت ناقص  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  0  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

دش  5  متوسط :  9  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :

  وار:
1  

  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

  

  

  

  

  

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  

  

براي یک تغییر شیمیایی گرماگیر، ...................... است.  اينمونهبراي یک تغییر فیزیکی گرماده ، ................................ و  اينمونه  -1

  (به ترتیب از راست به چپ)

2  

  واکنش قرص جوشان در آب -جوشیدن آب   )2  واکنش قرص جوشان در آب –یخ زدن آب   )1

3(  
آمونیوم دي  يتجزیه( فشانآتشآزمایش کوه  –یخ زدن آب 

  کرومات) 
4(  

  کبودکاتواکنش میخ آهنی با محلول  –جوشیدن آب 

  
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  هاواکنشتغییر انرژي در   ا گرماگیريیمادهگر

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  غلط)گزینه  3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  جوشیدن ، تغییري گرماگیر است.  درك مطلب  2

  ، واکنشی گرماده است.فشانآتشآزمایش کوه   درك مطلب  3

  جوشیدن ، تغییري گرماگیر است.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  انجماد، تغییر فیزیکی گرماده بوده و واکنش قرص جوشان در آب، تغییر شیمیایی گرماگیر است.

  

. در پایان ریزدمیرا ساییده و درون سرکه  مرغتخم يپوستهمهسا، در یک استکان، مقداري سرکه ریخته است. سپس مقداري   -2

ریختن  يلحظهدرون استکان را از  يماده pH. کدام نمودار، ماندنمیو سرکه باقی  مرغتخم يپوستهواکنش، هیچ مقداري از 

  ؟دهدمینشان  درستیبهدر سرکه،  مرغتخم يپوسته

2  

1(  

  
  
  
  
  

2(  

  

3(  

  
  
  
  
  

4(  

  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

pH   تغییراتpH 1گزینه  متوسط  کاربرد  

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  2

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  3

  کنید.به پاسخ تشریحی مراجعه   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

pH  و انجام واکنش،  مرغتخمآهکی   يپوستهنیست). با افزودن  7است (صفر یا  7سرکه میان صفر تاpH   به حالت خنثی
 7به  pHاست،  7این واکنش  هايفرآورده pHباقی نمانده و  هادهندهواکنشنزدیک شده و چون هیچ مقداري از  7یعنی 

  .رسدمی

  

 )sزمان (

7 

pH 

 )sزمان (

7 

pH 

 )sزمان (

7 

pH 

 )sزمان (

7 

pH 



   ؟شودنمیزیر با  انتخاب کلمه پیشنهادي دوم (داخل پرانتز) درست تکمیل  )هاي ( عبارت چه تعداد از  -3

                                  . استایزوتوپ هیدروژن  ترینسنگین هاينوترونبرابر  ) 4 – 3، ( 14 -هر اتم کربن هاينوترونالف) تعداد 

  آوریم. به دستوترون) آن اتم را ن-تعداد (پروتون توانیممی عدد اتمیعددجرمی با ر یک اتم از روي تفاضل دب) 

  یون منفی) گویند. –باشد، به آن ( یون مثبت  هاالکترونکمتر از ها پروتونج) چنانچه در یک ذره، تعداد 

   دو ردیف اول جدول تناوبی، در الیه آخر خود دو الکترون دارند. هاياتمسه ) اتم از  –د) تعداد (  دو 

2  

  دو عبارت   )2  یک عبارت   )1
  چهار عبارت  )4  سه عبارت  )3

  
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  دانش  الفباي مواد هااتم  الفباي مواد هااتم

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3یح علت خطا (براي گازهاتوض  نوع خطا  گزینه

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  خواندن  2

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  3

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  دو  –یون منفی  – نوترون– جاهاي خالی به ترتیب : چهار

  

  هستند که ....................... (به ترتیب از راست به چپ)» ................ ب«و  » .............  الف«، روروبهدر تصویر مغز در شکل   -4
    گره حیات بخشی از بصل النخاع است. –بصل النخاع  –مغز  يساقه  )1  4

  
  
  
  
  
  

  

  گره حیات بخشی از بصل النخاع است. –مغز  يساقه –بصل النخاع   )2
  بصل النخاع بخشی از گره حیات است. –بصل النخاع  –مغز  يساقه  )3

4(  

  بصل النخاع بخشی از گره حیات است. –مغز  يساقه –بصل النخاع 

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  دانش  مغز يساقه  دستگاه عصبی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه شود.  درك مطلب  2

  به پاسخ تشریحی مراجعه شود  درك مطلب  3

  شودبه پاسخ تشریحی مراجعه   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  گره حیات بخشی از بصل النخاع است. –بصل النخاع  –مغز  يساقه

  

  آن، درست نوشته شده است؟ يدربارهاستخوان ران یک انسان بالغ را در نظر بگیرید. کدام عبارت   -5

  بیرونی این استخوان، از بافت استخوانی اسفنجی تشکیل شده است. بخشی از مغز استخوان، درون بافت متراکم قرار دارد. يدیواره  )1  3
  بیرونی این استخوان، از بافت استخوانی متراکم تشکیل شده است. بخشی از مغز استخوان، درون بافت اسفنجی قرار دارد. يدیواره  )2
  .شوندنمیخونی توسط این استخوان ساخته  هايیاختهبیرونی این استخوان، از بافت استخوانی متراکم تشکیل شده است.  يدیواره  )3
  بیرونی این استخوان، از بافت استخوانی اسفنجی تشکیل شده است. پوششی از بافت پیوندي این استخوان را پوشانده است. يدیواره  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  آسان  دانش  ساختار استخوان  هااستخوان

ه   گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینها

 

 

 الف

 ب



  به پاسخ تشریحی مراجعه شود.  درك مطلب  1

  به پاسخ تشریحی مراجعه شود.  درك مطلب  3

  شود به پاسخ تشریحی مراجعه  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  کتاب درسی مراجعه کنید. 42 يصفحهدر  9به شکل 

  

  ، کاربرد دارد؟یککداماین تشبیه، براي توجیه » آن را هل دهیم. توانیممینجسمی را بکشیم، ولی  توانیممیبا کمک طناب، «  - 6

  استخوان از محل مفصل خارج شده است. ،یهنگام دررفتگ  )1  3
  هستند. غیراراديصاف، همگی  هايماهیچه  )2
  .داردمیرا به هم متصل نگه  هااستخوانمتحرك، رباط،  هايمفصلدر   )3
  اسکلتی، عمل متقابل دارند. هايماهیچهبیشتر   )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  آسان  کاربرد  هاماهیچهعمل متقابل   دستگاه حرکتی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه شود.  درك مطلب  1

  به پاسخ تشریحی مراجعه شود.  درك مطلب  2

  تشریحی مراجعه شودبه پاسخ   درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

اسکلتی، عمل متقابل  هاماهیچههل دهد. پس بیشتر  تواندمیاستخوان را بکشد ولی ن تواندمیهر ماهیچه مانند طناب است. 
  دارند.

  

  ؟شودنمیمنجر به کدام حالت  احتماالًکمبود شدید ید در غذا ،   -7

  یآلودگخواب  )1  3
  کمبود انرژي  )2
  اختالل در خواب  )3
  2و  1موارد   )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  دانش  تیروئید يغده  زیردرونغدد 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه شود.  خواندن  1

  به پاسخ تشریحی مراجعه شود.  خواندن  2

  به پاسخ تشریحی مراجعه شود  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

و کمبود انرژي از  آلودگیخوابتیروئید شده و خستگی،  يغده هايهورمونکمبود شدید ید، منجر به کاهش تولید 
  آن است. هاينشانه

  

  ؟نیست، تقسیم میتوز(رشتمان) تولیدمثلاساس کدام روش   -8

2  

  غیرجنسی خزهتکثیر   )2  تکثیر الکتوباسیل  )1
  قلمه زدن گل شمعدانی  )4  تکثیر مخمر نان  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3محتوایی سؤال (حداکثرحیطه 

  1گزینه  متوسط  کاربرد  غیرجنسی تولیدمثل  تولیدمثل هايروش

نه
زی

گ
ي 

ها
ط

غل
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  2



  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  3

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

 هاباکتريو  هاستباکتري يویژهدونیم شدن؛ چون  جزبهغیرجنسی، تقسیم میتوز است  تولیدمثل هايروش يهمهاساس 
  .ندارندتقسیم میتوز 

  

  باشد؟ تواندمی یککدام، »د«تا  » الف«با توجه به شکل زیر، هر یک از موارد مشخص شده با حرف   -9
4  

1(  
الف = آمینواسید؛ ب = پروتئین مقاومت به سرما؛ ج = ژن نوعی ماهی ؛ د = 

  )DNAمولکول دنا (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )DNAبرنج طالیی د = مولکول دنا ( ؛ ب = یک اتم؛ ج = ژنAالف = ویتامین   )2

3(  
؛ د = مولکول دنا Yالف = انسولین؛ ب = آمینواسید؛ ج = بخشی از کروموزوم 

)DNA(  
  

4(  

  )DNAالف = انسولین؛ ب = آمینواسید؛ ج = ژن انسانی؛ د = مولکول دنا (

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  سازيپروتئینو  هاژن  هاژن

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  برعکس نوشته شده است.» ب«و » الف«جاي   درك مطلب  1

  .گرددمیبلکه بتاکاروتن تولید  شودنمیتولید Aدر برنج طالیی، ویتامین  درك مطلب  2

  که مختص جنس نر است ، قرار ندارد. Yژن انسولین، روي کروموزوم   درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

، آمینواسید هاپروتئین يسازنده. واحد شودمیغیرمستقیم،پروتئین ساخته  طوربه –بخشی از مولکول دنا  –از روي ژن 
  است.

  

  ؟دهدمینشان  درستیبهمیانگین،  طوربهرا با عمق زمین،  هاسنگدماي  يرابطهکدام نمودار،   -10

2  

1(  

  
  
  
  
  

2(  

  
  
  
  
  
  

3(  

  
 
  
  
  
  

4(  

  
  
  
  
  
  

 الف

 ب

 ج

 د

۴۴ 

١ 

 عمق

)km( 

 دما
)Co( 

١۴ 

٧۴ 

٢ 

۴۴ 

١ 

 عمق

)km( 

 دما
)Co( 

٧۴ 

٢ 

١۴ 

۴٠
٠ 

١ 

 عمق

)km( 

 دما
)Co( 

٨٠ 

٢ 

۴٠
٠ 

١ 

 عمق

)km( 

 دما
)Co( 

٨٠ 

٢ 



  
  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  دانش  رابطه دما با عمق  دماي درون زمین

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  مراجعه کنید.به پاسخ تشریحی   خواندن  2

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  خواندن  3

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

افزایش  دائماً درجه سلسیوس است (صفردرجه سلسیوس نیست) و با افزایش عمق 14میانگین دماي سطح زمین حدود
  درجه سلسیوس. 30. هر کیلومتر حدود یابدمی

  

؟ (هر ماندمیباقی » ب«وصل کنیم، کدام واژه از ستون» ب«را به واژه درست از ستون» الف«اگر در جدول زیر، هر عبارت از ستون   -11

  عبارت تنها به یک واژه اشاره دارد.)

  ب  الف

  مرمر  ممکن است از دگرگونی تراورتن به وجود آید.

  گرافیت  تشکیل شده است.ي شیمیایی هاواکنشنوعی سنگ رسوبی است که بر اثر 

  گرانیت  بوده است. سنگزغالآن،  منشأ

  کنگلومرا  معادل درونی سنگ ریولیت است.

    تراورتن  
  تراورتن  )4  گرافیت  )3  گرانیت  )2  کنگلومرا  )1  1

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  دانش  هاسنگشرایط تشکیل   هاسنگو  هاکانی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  به آن اشاره دارد.» الف«عبارت چهارم از ستون   خواندن  2

  دارد.به آن اشاره » الف«عبارت سوم از ستون   خواندن  3

  به آن اشاره دارد.» الف«عبارت دوم از ستون   خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  ، به کنگلومرا اشاره ندارد.»الف«ستون هايعبارتاز  یکهیچ

  

را برحسب آمپر  يچه عدد آمپرسنج، اهم است. 3و  2، هاالمپ. مقاومت دهدمیرا نشان  V12 در مدار داده شده، ولت سنج عدد   -12

  نشان خواهد داد؟
4  1(  4    

  
  
  
  
  

  
  
  

2(  6  
3(  2,4  

4(  10  

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  استدالل  قانون اهم  الکتریسیته

ه   گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینها

A 

V 

Ω 2 =R  Ω 3 =R 



  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  2

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  3

  مراجعه کنید.به پاسخ تشریحی   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  دو سر هر دو برابر است. پتانسیلاختالفاهمی قرار دارد. دو المپ، موازي بسته شده و  3آمپرسنج در مسیر مقاومت  

  پس طبق قانون اهم داریم:
V = IR               12 = I × 3               I = 4A 

  

  

  ...اینجا. در ایمکردهآویزان  ايمیلهیک آهنرباي  Nتعدادي سوزن ته گرد را، مانند شکل، از قطب   -13
    هم بستگی دارد. هاسوزني آویزان، به وزن هاسوزنیکسان بوده و تعداد  هاسوزن آهنرباییقدرت   )1  4

  
  
  
  
  
  
  
  

  .ندارد بستگی هاسوزني آویزان، به جرم هاسوزنبوده و تعداد  تريقويآهنرباي » الف«سوزن  )2
  .نداردي آویزان، به قدرت آهنرباي اصلی بستگی هاسوزنبوده و تعداد  تريقويآهنرباي » الف«سوزن  )3

4(  
) بستگی Sیا  Nي آویزان، به قطب آهنرباي اصلی(هاسوزنبوده و تعداد  تريقويآهنرباي » الف«سوزن 

  .ندارد

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  آسان  دانش  القاي مغناطیسی  مغناطیس

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  1

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  2

  تشریحی مراجعه کنید.به پاسخ   درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

، جنس هاسوزني آویزان به جرم و وزن هاسوزنسوزن نزدیک به آهنرباي اصلی بیشتر بوده و تعداد  آهنرباییقدرت  

  و قدرت آهنرباي اصلی بستگی دارد نه به قطب آهنرباي اصلی. هاآن
  

  

  یک گوي، درست است؟  يسایهنیم يدربارهکدام عبارت،   -14

  گوناگون آن، متفاوت است.  هايبخشو شدت نور در  نداشتهبه قطر جسم بستگی  سایهنیمقطر   )1  3
  گوناگون آن، متفاوت است.  هايبخشبه قطر جسم بستگی داشته و شدت نور در  سایهنیمقطر   )2
  گوناگون آن، یکسان است.  هايبخشو شدت نور در  نداشتهبه قطر جسم بستگی  سایهنیمقطر   )3
  گوناگون آن، یکسان است.  هايبخشبه قطر جسم بستگی داشته و شدت نور در  سایهنیمقطر   )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  دشوار  استدالل  سایهنیمتشکیل   نور و بازتاب آن

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  رمزگشایی  2

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  رمزگشایی  3

  تشریحی مراجعه کنید.به پاسخ   رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

به قطر جسم بستگی  سایهنیمقطر  شودمیبراي آن، مشخص  سایهنیم، و رسم چند حالت دیگر از 126 يصفحهمطابق شکل کتاب درسی، 
  آن یکسان نیست. هايبخش يهمهجسم تا پرده، قطر منبع نور و...بستگی دارد.) و شدت نور در  يفاصلهندارد (ولی به 

 ج

N S 
 الف

 ب



  

و این باریکه، روي خودش بازتاب شده و بیرون رفته است. مشخص  ایمتاباندهدو آینه  يمجموعهرا به  لیزر يباریکههمانند شکل،   -15

  کنید: 

در  بیش از دو بارنور،  يباریکهتابشی،  يزاویهتخت چند درجه است؟    ب) در این دو آینه، با چه  يآینهمیان دو  يزاویهالف) 

  تا سرانجام بیرون رود؟ شودمیدو آینه بازتاب  يمجموعه

    درجه     56 >تابش يزاویهدرجه     ب)  56الف)   )1  4
  
  
  
  
  

  

  درجه 56 ≤تابش  يزاویهدرجه     ب)  34الف)   )2
  درجه 56 ≥تابش  يزاویهدرجه     ب)  56الف)   )3

  درجه     34 >تابش يزاویهدرجه     ب)  34الف)   )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3سؤال (حداکثرموضوع   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  استدالل  قانون بازتاب نور  نور و بازتاب آن

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  همین حالت که سه بار بازتاب شده در نظر گرفته نشده است.  درك مطلب  1

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  2

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

درجه است)  180میان دو آینه (با دانستن اینکه مجموع زوایاي داخلی هر مثلث  يزاویهچون روي خودش بازگشته،  

و اگر بیشتر  دو بارنور  يباریکهتابش کمتر شود،  يزاویهکه اگر  یابیمدرمی. با رسم پرتوها شودمیدرجه  56همان 

  . در همین حالت هم سه بار بازتاب شده است.شودمیبازتاب  دو آینهنور ، بیش از دو بار در  يباریکهشود 
  

 

 ؟

 درجھ ۵۶

 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   ان مدارس استعدادهاي درخشان *آموزدانشسنجش و پایش علمی فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله دوم سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه هشتم  : رشته  (هشتم) 8  پایه :  تکمیلی 2علوم تجربی  درس:

23609  کد درس:  علوم تجربی  گروه درسی :
t  

 olum 8T -207  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠٧کد گروه درسی :

طراح   نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :
  tarrahسؤال

  محل خدمت  

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  تبادکان   خراسان رضوي-21  09151338969  33753028 علی مدیري

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1
  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2
  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3
  و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. هاگزینهید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و توانمی -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه یدتوانمی، فرمول هاي ریاضیجهت  -6
 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f or mr azavi edu i r f or mf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  ؟  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  ؟  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  ؟  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  ؟  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  ؟  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  ؟  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  ؟  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  ؟  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  ؟  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  ؟  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ؟  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  ؟  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

دش  ؟  متوسط :  ؟  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :

  وار:
  ؟

  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

  

  

  

  

  

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  

  

  ؟هامخلوطکدام مخلوط، پس از گذشت زمان طوالنی، همواره به محلول تبدیل خواهد شد نه هیچ حالت دیگري از   -1

2  

  گاز در گاز  )2  مایع در مایع  )1
  جامد در جامد  )4  جامد در مایع  )3

  دبیرخانه بازبیننظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  هامحلول  هامخلوط

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3یح علت خطا (براي گازهاتوض  نوع خطا  گزینه

  کنید.به پاسخ تشریحی مراجعه   درك مطلب  1

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  3

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  .شوندمیگازها ، همواره به هر نسبتی، در هم حل 

  

  ؟کندمیاز مشاهدات ما را توجیه  یککدامشکل زیر،   -2
    شکنندگی بلور نبات  )1  4

  
  
  
  

  

  نمک خوراکیشکنندگی بلور   )2
  حل شدن شکر در آب  )3

  2و  1موارد   )4

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3سؤال (حداکثرحیطه محتوایی 

  2گزینه  آسان  دانش  شکنندگی  ات یونیبترکی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  نبات، ترکیب مولکولی است نه یونی.  درك مطلب  1

  را. پذیريانحاللنه  دهدمیتصویر شکنندگی ترکیبات یونی را نشان  نیچنهمشکر، ترکیب مولکولی است نه یونی؛ و   درك مطلب  3

  نبات، ترکیب مولکولی است نه یونی.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  یونی.. شکر، ترکیب مولکولی است نه دهدمیتصویر، شکنندگی ترکیبات یونی مانند نمک خوراکی را نشان 

  

  که.... دهدمی، مدل ............... را براي اتم نشان روروبهتصویر   -3
4  

1(  
روي  هاالکترونمشکل اساسی آن این بود که ممکن بود  -رادرفورد  

  هسته سقوط کنند.
  
  
  
  
  

  

2(  
ي آن هاالکتروندر این مدل، جرم اتم، بیشتر به خاطر  -رادرفورد  

  است.
  توسط تامسون ارائه شد. –کیک کشمشی   )3

  .اندگردشبه دور هسته در حال  هاالکترون –شمسی  يمنظومه  )4

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختی حیطه  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  دانش  اتمی هايمدل  ساختار اتم

نه
زی

گ
ي 

ها
ط

غل
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  خواندن  1



  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  خواندن  2

  کنید.به پاسخ تشریحی مراجعه   خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  که توسط تامسون ارائه شد. دهدمیتصویر، مدل کیک کشمشی را براي اتم نشان 

  

  است؟ هانورونمرگ  معموالًدلیل ایجاد کدام دو بیماري،   -4

2  

  MS - افسردگی   )2  فلج مغزي –افسردگی   )1
  فلج مغزي –فراموشی   )MS 4 –فراموشی   )3

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3سؤال (حداکثرحیطه محتوایی 

  4گزینه  آسان  دانش  مغزي هايبیماري  دستگاه عصبی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید  درك مطلب  1

  تشریحی مراجعه کنید به پاسخ  درك مطلب  2

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

ست. دلیل رایج بیماري افسردگی، تغییر مقدار برخی هانوروندلیل رایج بیماري فلج مغزي و فراموشی، مرگ 
  .هانورونپشتیبان است نه  هايیاخته، مرگ برخی  MSعصبی  است. دلیل بیماري  هايدهندهانتقال

  

رشد در  هايصفحهو در این تصویر،  شدهانجام................... منظوربهمچ دست نوجوانان،  هاياستخوانتصویربرداري از   -5

  مشخص هستند. کامالًبخش.................دست ، 
    زند زیرین و زبرین هاياستخواناپی فیز  –تعیین سن استخوانی آنان   )1  4

  
  
  
  
  
  

  

  استخوان کنجدي مچ –تعیین سن استخوانی آنان   )2
  کوتاه مچ  هاياستخوان –رشد آنان  يصفحهتعیین وضعیت   )3

  زند زیرین و زبرین هاياستخواندیا فیز  –تعیین سن استخوانی آنان   )4

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  هااستخوانرشد   دستگاه حرکتی
نه

زی
گ

ط
 غل

ي
ها

  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  2

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  3

  تشریحی مراجعه کنید.به پاسخ   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  واضح هستند. کامالًساعد دست  هاياستخوانرشد، در بخش اپی فیز  هايصفحه

  

  

  

و  ایمکرده، گیاهان خالص تولید »الف«، رنگ گلبرگ ارغوانی بر سفید غالب است. مانند مندل، در نسل نخودفرنگیکه در  دانیممی  - 6

گلبرگ سفید بریزیم،  نخودفرنگیرا روي یک » ب«گیاه  يگرده هايدانهبه وجود آمده است. اگر » ب«، گیاه هاآندگر لقاحی  براثر

  است...... یدگر لقاحکه حاصل این » ج« گیاه 



    درصد، گلبرگِ سفید خواهد داشت.50 احتمالبه  )1  4
  
  
  
  
  

  
  

  گلبرگِ ارغوانی خواهد داشت. حتماً  )2
  درصد، گلبرگِ سفید خواهد داشت.25به احتمال   )3

  درصد، گلبرگِ سفید خواهد داشت.75به احتمال   )4

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  استدالل  ژنتیک مندلی  ژنتیک

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  2

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  3

  مراجعه کنید.به پاسخ تشریحی   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :کنیدمی تائیدداده شده را از نظر علمی  هايعبارتتوانمند و زیرك، چند مورد از  آموزدانششما   -7

  .                                شودیمبیوتیت، مولکول آب هم یافت  در ساختارالف) 

  ) است.4SiO( 4-سیلیکاتی، يهایکانب) بنیان اصلی 

  .کنیدمیسیلیکاتی در آمفیبول را مشاهده  هايبنیان قرارگیري ينحوهج) در تصویر، 

  در دگرگونی مجاورتی، دما بوده و فشار نقش کمتري دارد. هاکانیو  هاسنگد) عامل اصلی دگرگونی 
4  1(  1    

  
  

  
  
  

2(  2  
3(  3  

4(  4  

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  دانش  ي سیلیکاتی و دگرگونی سنگهاکانی  هاسنگو  هاکانی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  .کنیدمیسیلیکاتی در کانی کوارتز را مشاهده  هايبنیان قرارگیري ينحوهدر تصویر،   درك مطلب  

  .کنیدمیسیلیکاتی در کانی کوارتز را مشاهده  هايبنیان قرارگیري ينحوهدر تصویر،   درك مطلب  

  .کنیدمیسیلیکاتی در کانی کوارتز را مشاهده  هايبنیان قرارگیري ينحوهدر تصویر،   درك مطلب  

پاسخ 
  تشریحی

  .کنیدمیسیلیکاتی در کانی کوارتز را مشاهده  هايبنیان قرارگیري ينحوهدرست هستند. در تصویر، » ج«جز مورد  هاگزینه يهمه

 خودلقاحی

 خودلقاحی

 یدگرلقاح

 دگرلقاحی
 ج گیاه

 الف نسل

 ب گیاه

خودلقا
 حی

خودلقا
 حی

لقادگر
 حی

لقادگر
 Pp  – Pp  – pp  - pp حی

pp 

Pp 

pp 

PP 

 سفید سفید

 ارغوانی ارغوانی



  

  

  

  

  کدام گزینه، درست نوشته شده است؟  -8
    رساناي خوب الکتریسیته نیز هست مانند فلزات؛ چون الکترون آزاد زیادي دارند. حتماًکه رساناي خوب گرماست،  ايمادههر   )1  4

  
  
  
  
  
  

  

  . نداردالماس رساناي خوب گرما بوده ولی رسانایی الکتریکی ناچیزي دارد. الماس الکترون آزاد   )2
  الماس، با داشتن الکترون آزاد، رساناي خوب الکتریسیته بوده ولی رسانایی گرمایی ناچیزي دارد.   )3

4(  
رسانایی گرمایی آن  يدربارهرساناي خوب الکتریسیته باشد،  ايمادهو اگر  نداشته رسانایی گرمایی و الکتریکی به هم ارتباطی

  اظهار نظر کرد. تواننمی

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  رسانایی گرمایی و الکتریکی  رسانایی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  1

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  3

  تشریحی مراجعه کنید.به پاسخ   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

رسانایی گرمایی و الکتریکی، به وجود الکترون آزاد  یطورکلبهالماس، الکترون آزاد نداشته ولی رساناي خوب گرماست. ولی 
  بستگی دارد.

  

با همین وسایل، باري بیشتر از بار میله  توانمیباردار مثبت و دو کره، یکی کوچک  و دیگري بزرگ در اختیار داریم. آیا  يلهیمیک   -9

  بزرگ جمع کرد؟ يکرهروي 
    ، همواره از مقدار بار میله بیشتر نیست.کندمیباردار روي جسم دیگر القا  يمیلهخیر؛ زیرا باري که یک   )1  4

  
  
  
  
  
  

  

  بزرگ ایجاد کرد. يکرهبار بیشتري روي  تواننمیخیر؛ زیرا نه به روش القا  نه به روش تماس،   )2

3(  
بزرگ،  يکره. بار کنیممی.این کار را چندین بار تکرار دهیممیبزرگ تماس  يکرهکوچک را باردار کرده و به  يکرهبله؛ به روش القا، 

  .شودمیمنفی و مقدارش از بار مثبت میله بیشتر 

4(  
بزرگ،  يکره. بار کنیممی.این کار را چندین بار تکرار دهیممیبزرگ تماس  يکرهکوچک را باردار کرده و به  يکرهبله؛ به روش القا، 

  .شودمیمثبت و مقدارش از بار مثبت میله بیشتر 

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  کاربرد  باردار کردن اجسام  الکتریسیته ساکن

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  1

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  2

  تشریحی مراجعه کنید.به پاسخ   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

 يکره. بار کنیممی.این کار را چندین بار تکرار دهیممیبزرگ تماس  يکرهکوچک را باردار کرده و به  يکرهبه روش القا، 
  .شودمیبزرگ، منفی (چون ابتدا القا و سپس تماس صورت گرفته) و مقدارش از بار مثبت میله بیشتر 

  



زیادي دارد، در یک جدول، مشاهدات خود را  يعالقه شناسیستارهبود. او که به  خورشیدگرفتگییک  يبینندهمهران در شهر خود،   -10

  ماه قرار داشته است؟ يسایهاز این خورشیدگرفتگی یادداشت کرد. بر اساس مشاهدات او، مهران در کدام بخش 

  

  مشاهده نشد  مشاهده شد  پدیده                                                       وضعیت

  �    زمین و اجسامنوارهاي تیره و روشن روي سطح 

  �    الماس يحلقه

    �  گرفت حلقوي
  

    الف  )1  4
  
  
  
  
  
  

  

  ب  )2

  ج  )3

  ب یا ج  )4

  نظر بازبین دبیرخانه                                         مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  استدالل  خورشیدگرفتگی  نوري هايپدیده

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  1

  به پاسخ تشریحی مراجعه کنید.  درك مطلب  3

  تشریحی مراجعه کنید.به پاسخ   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

» ج« يناحیهقرار داشته باشد، خورشیدگرفتگی حلقوي مشاهده خواهد کرد. در » ب« يناحیهزمانی که بیننده در 
  .شوندمیخورشیدگرفتگی کامل دیده » الف« يناحیهخورشیدگرفتگی جزئی و در 

 

  

  

  

 الف

 ب

 ج



  »سمه تعا�اب«
  �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99مدارس استعدادهاي درخشان *سال تحصیلی سنجش و پایش علمی دانش آموزان فرم ویژه طراحی سؤاالت 

دروس متوسطه اول   دوره/شاخه تحصیلی:
  (دبیرستانهاي دوره اول)

  99-98مرحله اول سال تحصیلی   مرحله/تاریخ آزمون:

  پایه هشتم  : رشته  (هشتم) 8  پایه :  2مطالعات اجتماعی  درس:

2361  کد درس:  مطالعات اجتماعی  گروه درسی :
2  

 motaleat 8 -203  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠٣کد گروه درسی :

طراح   نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :
  tarrahسؤال

  محل خدمت  

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  4ناحیه   خراسان رضوي-21  09155065458  30883873 مرضیه غفاریان کاشی پز

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستونافزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1
  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2
  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3
  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید.»KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6
 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.  banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f or mr azavi edu i r f or mf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  ؟  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  ؟  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  ؟  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  ؟  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  ؟  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  ؟  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  ؟  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  ؟  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  ؟  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  ؟  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ؟  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  ؟  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

دش  ؟  متوسط :  ؟  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :

  وار:
  ؟

  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

 تفقتیثقیفقب

  ؟ در چیست و غیرتعاونیتعاونی  هايشرکتشباهت    -1

  تعداد اعضاء  )4       انیو زشراکت در سود   )3         يو رأ گیريتصمیمحق   )2  فعالیت اقتصادي  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  دانش  شرکت تعاونی  تعاونی

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   خطا ؟نوع  گزینه

  بر اساس سرمایه است هاغیرتعاونیدر   خواندن  2

  بر اساس سرمایه است هاغیرتعاونیدر   خواندن  3

  بر اساس سرمایه است هاغیرتعاونیدر   خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  10صفحه.شوندمیآوردن سود اقتصادي تشکیل  به دستاین است که  هر دو براي  هاشباهتیکی از 

  

  ؟نیستاز حقوق شهروندي  یککدام  -2

  و انتقاد اظهارنظر  )4  پرداخت مالیات      )3  آزادي بیان    )2  از اینترنت مناسب   منديبهره  )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3(حداکثرموضوع سؤال   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  دانش  تکالیف شهروندي  وظایف دولت

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  حقوق شهروندي  درك مطلب  1

  حقوق شهروندي  درك مطلب  

  حقوق شهروندي  درك مطلب  

پاسخ 
  تشریحی

  18پرداخت مالیات از تکالیف شهروندي است. صفحه

  

  ؟شودنمیاز دعاوي زیر کیفري محسوب  یککدام   -3

2  

  اختالف در مالکیت       )2  جعل سند                                                         )1
  خسارت به اموال عمومی    )4  فضاي مجازي   در خصوصی افراد هايفیلمپخش   )3

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  دعاوي حقوقی  دعاوي حقوقی

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  کیفري  درك مطلب  1

  کیفري  درك مطلب  3

  کیفري  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  32دارد.صفحه و مجازات شودمیسه گزینه دیگر جرم محسوب 

  

  ؟شودمیابتکار ساختن حیاط چهار ایوانه در مساجد ،مربوط به کدام دوره   -4

1  
  )4  غزنوی  )3  سلجوقی  )2  ایلخانی  )1

 تیموری
  

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  دانش  بناهاي تاریخی  یسلجوقمعماري 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  نبوده گونهاینساخت مساجد   درك مطلب  1

  نبوده گونهاینساخت مساجد   درك مطلب  3

  نبوده گونهاینساخت مساجد   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  87ابتکار دوره سلجوقی بود.صفحه



  

  اولین جنگ بین مسلمانان کدام است؟  -5

  جمل  )4  خندق  )3  صفین  )2  بدر  )1  1
  دبیرخانهبازبین نظر مشخصات سؤال :

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  حکومت حضرت علی(ع)  تاریخ اسالم

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  و کفاراولین جنگ میان مسلمانان   درك مطلب  1

  دومین جنگ میان مسلمانان  درك مطلب  2

  و کفارجنگ میان مسلمانان   درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  جمل بین مسلمانان بود در زمان حضرت علی (ع) بود ولی و کفارسه جنگ دیگر بین مسلمانان 

  

  از ایلخانان مغول بود؟ یککداموزیر ایرانی  اهللافضلخواجه رشیدالدین   - 6

2  

  هالکوخان     -الجایتو  )2  ابوسعید       -هال کوخان  )1
  غازان خان-ابو سعید  )4  الجایتو      -غازان خان  )3

  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  صحیحگزینه   سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  دانش  وزرا  حکومت ایلخانان

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  این افراد نیست يجزء وزرا  درك مطلب  1

  فقط الجایتو است.  درك مطلب  2

  فقط غازان خان است.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  100و99 صفحهسپس الجایتو .ابتدا وزیر غازان خان بود 

  

 فارسی صحیح است؟ و زبانکدام جمله در مورد گسترش ادب   -7
  صغیر رواج دادند. آسیايسلجوقیان با توسعه قلمرو خود به غرب زبان فارسی را در   )1  3  
  خوارزمشاه به هندوستان موجب رواج زبان فارسی شد. الدینجاللسلطان  هايلشکرکشی  )2
  از عربی به فارسی تغییر کرد. و دیوانیحکومتی  هايو فرمان هانامهپس از دوره سلجوقیان   )3

  هجري زبان ترکی در ایران رواج پیدا کرد.7و6 هايقرندر   )4
  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  دشوار  دانش  زبان فارسی  اتیو ادبفرهنگ 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   خطانوع   گزینه

  .سلطان محمود غزنوي درست است  درك مطلب  2

  .آغاز دوره سلجوقیان درست است  درك مطلب  3

  .درست است 6و 5قرن   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  87صفحه

  

  ؟شودمیدیده  بیشتر قایو آفرانبوه گرمسیري به ترتیب در کدام نواحی آسیا  هايجنگل   -8

  و شمالجنوب غربی   )4       و مرکزجنوب شرقی   )3       و مرکزشمال   )2  شرقی          و جنوبمرکز   )1  1



  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  کاربرد  استوایی هايجنگل  آسیاي سبز

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  در این منطقه نیست  درك مطلب  1

  منطقه نیست در این  درك مطلب  2

  در این منطقه نیست  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  144و113بر اساس نقشه 

  

  است؟ وهواییآبکشور لبنان در جنوب غربی آسیا داراي چه نوع   -9

  یا بريّ ايقاره  )4       ايمدیترانه  )3  سرد کوهستانی        )2          خشکو نیمهگرم   )1  1
  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  استدالل  وهواآب  جنوب غرب آسیا

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  نیست وهواآبداراي این نوع  دارد چون لبنان در کنار مدیترانه  قرار  رمزگشایی  1

  نیست وهواآبداراي این نوع  دارد قرارچون لبنان در کنار مدیترانه    رمزگشایی  2

  نیست وهواآبداراي این نوع  دارد چون لبنان در کنار مدیترانه  قرار  رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

  124.صفحه قرار داردچون لبنان در کنار مدیترانه در جنوب غربی آسیا 

  

  صحیح را انتخاب کنید. جملههر قاره ، هايویژگیبا توجه به    -10

      کین دیامدماغهء -رشته کوه اطلس-جبل الطارق تنگه  )1  3
  کانال پاناما-جلگهءگنگ–اورست  قله  )2
  رشته آلپ           -سد مرجانی-رود دارلینگ  )3
  یپیسیسیمرود -کوه هاي پیرنه-ایبري جزیرهشبه  )4

  ج-استرالیا-4د  -اروپا-3          ب-آسیا-2الف        –آفریقا -ا
  بازبین دبیرخانهنظر مشخصات سؤال :

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  دشوار  استدالل  آفریقا  هاقاره یخواننقشه
نه

زی
گ

ط
 غل

ي
ها

  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه

  آمریکا- آسیا- آسیا  رمزگشایی  2

  اروپا-استرالیا-استرالیا  رمزگشایی  3

  آمریکا-اروپا- اروپا  رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

  ایو استرالي آسیا ،آفریقا، اروپا هاقاره هاينقشهبر اساس مجموعه 
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  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2
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 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
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  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  0  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  5  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  0  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  0  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  0  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  0  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  0  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  0  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  0  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  0  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

   ËÈÊäÇÞÕ  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  0  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

دش  0  متوسط :  0  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :

  وار:
0  

  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  است؟  نادرستمقابل کدام گزینه در معناي نوشته شده  ،هاعبارتبا توجه به   -1
  )  اشت. (درم: مخفف درهم، سکۀ نقرهچند در آستین د درمی  )1  3

  خارکنی را دیدم پشتۀ خار فراهم نهاده. (فراهم نهادن: جمع کردن)  )2
  دو سرچشمۀ زایا دارد. (زایا: خالق) باطن هر ایرانی همواره ریشه در  )3
  )نظیررداري شد. (سرشار: بیسرشار خود از مردان نامی کشو به کمک استعداد  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  دانش  معناي واژگان  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  درم درست معنا شده است.  خواندن  1

  فراهم نهادن درست معنا شده است.  خواندن  2

  درست معنا شده است. زایا  خواندن  3

پاسخ 
  تشریحی

  ندارد. نظیردر اینجا معناي بیسرشار 

  

   معنایی متفاوت از بقیه دارد؟ ،در کدام گزینه» پندار«واژة   -2

  نگفتم تو را تا یقینم نبود         به پندار نتوان سخن گفت زود       )1  3

  رخش پندار همی راند ز دور   انی به جوانی مغرور              نوجو  )2
  تا کی از تزویر باشیم خودنماي     تا کی از پندار باشیم خودپرست   )3
  مپندار هرگز که حق نشنود      یکی را که پندار در سر بود           )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  معناي واژگان  8درس 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  تکبر و خودبینیار به معناي پند  درك مطلب  2

  تکبر و خودبینیار به معناي پند  درك مطلب  3

  تکبر و خودبینیار به معناي پند  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  است.خیال و تصور پندار به معناي 

  

  رود)شمار نمی(تشدید جزو غلط امالیی به وجود دارد؟ نادرستواژة امالیی  ،در کدام گزینه  -3

  منت از حاتم طایی نبرد            هرکه نان از عمل خویش خورد  )1  3
  خطرناك شاگردان دهد درّبه     نه بینی وقت سفتن مرد حکاك   )2
  فعل من بر دین من باشد گوا شیر حقم نیستم شیر هوي           )3
  اند؟که خلقی بر سماط او گرد آمدهچرا به مهمانی حاتم نروي   )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  دانش  امالي واژگان  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  این گزینه نادرستی امالیی ندارد.  خواندن  1

  این گزینه نادرستی امالیی ندارد.  خواندن  2

  نادرستی امالیی ندارد.این گزینه   خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

   هوي نادرست است.

  



   است؟  نادرست ها به جز گزینه ...همۀ گزینه  -4
  شود.دیباچۀ گلستان سعدي با لحن تعلیمی خوانده میهمۀ   )1  3

  آن سنگ، بزرگ بود. (بزرگ نقش صفت دارد)  )2
  به معناي خردي و کوچکی است.   » قلک«در واژة » كَ-«  )3
  نیست.» تشبیه کنایی«گندم از گندم بروید جو ز جو  از مکافات عمل غافل مشو/  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  دانش  دانش زبانی و ادبی  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  شود.دیباچۀ گلستان با لحن ستایشی خوانده می  درك مطلب  1

  در این گزینه، بزرگ نقش مسندي دارد.  درك مطلب  2

  َ ك در قلک نشانۀ شباهت است.-  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  دارد.این گزینه تشبیه کنایی 

  

  شود؟صفت شمارشی ترتیبی دیده می ،در کدام گزینه  -5

2  

  .هفت روز است ،هفته  )2  اند.ده نفر در صف نانوایی ایستاده  )1
  .  است شاهکار گابریل گارسیا ،صد سال تنهایی  )4    .من هفتمین نفر هستم  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  کاربرد  دانش زبانی (صفت شمارشی)  11درس 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  صفت شمارشی اصلی است.  ،ده  طرز عمل  1

  صفت شمارشی اصلی است. ،هفت  طرز عمل  2

  صفت شمارشی اصلی است. صد،  طرز عمل  4

پاسخ 
  تشریحی

  صفت شمارشی ترتیبی است. ،هفتمین

  

  را جایگزین کرد؟ » شده« ، »ي«جاي جزء ان بهتونمی ،هاي زیریک از ترکیبدر کدام  - 6
  آزمون استخدامی     )4  هاي ارسالی    نامه  )3  )  نمایندة انتخابی     )2  هاي اشغالی   سرزمین  )1  1

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3(حداکثرموضوع سؤال   کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  دانش زبانی  11درس 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  اشغالی: اشغال شده  درك مطلب  1

  انتخابی: انتخاب شده  درك مطلب  2

  ارسالی: ارسال شده  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  توان استخدام شده گفت.استخدامی نمیبراي 

  

  ؟کار رفته استدر کدام گزینه به» یه و تضادتشبیه، جناس، کنا«هاي آرایه  -7

  ها خورده استهاي دشمن خون دلهاي تلخ و شیرین بسیاري را به چشم دیده و از گستاخیمیهنی که لحظه  )1  3
  اما مام وطن رنگ نباخت. ،ریختبر سر مردم فرو میاز آسمان و زمین آتش بمب   )2
  اي از پیکر ماست.ایران، این سرزمین شکوهمند اکنون پاره  )3
  ند.ار مایۀ عزت فرداي شکوهمند هستهمانند قلل استو ،آیین ماامروز نوجوانان پاك  )4



  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  ختیحیطه شنا  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  کاربرد  هاي ادبی)دانش ادبی (آرایه  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  ندارد. تشبیه و جناساین گزینه   تبدیل  1

  ندارد. جناس و تضاداین گزینه   تبدیل  3

  ندارد.جناس و کنایه و تضاد این گزینه   تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  آسمان و زمین)ر و سر، کنایه: رنگ باختن، تضاد: ها را دارد. (تشبیه: مام وطن، جناس: باین گزینه همۀ آرایه

  

   ارتباط معنایی کمتري دارد؟ » خواستن توانستن است« المثلکدام گزینه با ضرب  -8

  ، قدم درنه که بتوانی ...اگر گویی که بتوانم  )1  3
  ست    خود به اول قدم مراد تو را    طلبت چون درست باشد و راست    )2
  که جویندگی عین یابندگی استنیابد مراد آنکه جوینده نیست          )3
  عاقبت زان در برون آید سري      گفت پیغمبر که چون کوبی دري    )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  استدالل  درك و دریافت متن  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي درس   نوع خطا  گزینه
  ارتباط معنایی دارد.  درك مطلب  1

  ارتباط معنایی دارد.  درك مطلب  3

  ارتباط معنایی دارد.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  این گزینه، ارتباط معنایی کمتري دارد.

  

   ؟ نداردروي خود ارتباط معنایی هکدام گزینه با بیت روب  -9

3  

1(  
در تو دین، آنگه  چون درآمد از تو حرص، آنگه درآید در تو دین/چون برون رفت برد او را که نبود اهل نماز ( /باد خشم و باد شهوت باد آز

  )برون شد اهرمن

2(  
میهن ما شهداي بسیاري را در دل خود جاي داده که تا ابد نام و خاطراتشان زنده است. (هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق/ ثبت 

  است بر جریدة عالم دوام ما)
  )ناگاه/ ز افزونی حرص گم کند راهمفلس که رسد به گنج از هول حلیم افتاد تو دیگ (  )3
  رگ/ بس امید کانجام آن هست مرگ)هر امید را کار ناید به ب( پایان شب سیه سپید است /امید استدر نومیدي بسی   )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  دشوار  استدالل  درك و دریافت متن  13تا  10درس 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  ارتباط معنایی دارد.هر دو بیت با هم   تبدیل  1

  ارتباط معنایی دارد.هر دو بیت با هم   تبدیل  2

  ارتباط معنایی دارد.هر دو بیت با هم   تبدیل  3

پاسخ 
  تشریحی

  دو بیت با هم ارتباط معنایی ندارد.

  

  در کدام گزینه معنایی متفاوت دارد؟» گرفتن«واژة   -10

   فروردین جهان فر         چو فردوس برین شد هفت کشورگرفت از ماه   )1  3
  گرفتم ز سیم و زرت چیز نیست      چو سعدي زبان خوشت نیز نیست  )2



  آهو از صدق گر شود آگاه                       شیر گیرد به کمترین روباه  )3
  اندیشمیوان ما رفته گیر و                   کاروان شهید رفت از پیش    )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  استدالل  درك و دریافت متن  70و  69صص 

نه
زی

گ
ط

 غل
ي

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  گرفتن: فرض کردن  درك مطلب  2

  گرفتن: فرض کردن  درك مطلب  3

  گرفتن: فرض کردن  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  دارد.معناي دیگري گرفتن در این گزینه، 

  

 



  »سمه تعا�اب«
   �ر�ز �� پرورش استعدادهای درخشان و دا�ش پژوهان جوان/  وزارت آ�وزش و پرورش

  98-99سال تحصیلی   سنجش و پایش علمی دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان *فرم ویژه طراحی سؤاالت 

Ï  دوره/شاخه تحصیلی: ÑæÓãÊæÓØåÇæá   
(Ï Èí ÑÓÊÇäåÇí ÏæÑåÇæá  )  

ãÑÍ  مرحله/تاریخ آزمون: áåÇæáÓÇáÊÍÕí áí    98-99  

ÝÇÑÓí  درس: Çí   : رشته  )åÔÊã( 8  پایه :  2 å åÔÊã   

ÒÈÇäæÇÏ  گروه درسی : Èí ÇÊÝÇÑÓí     :2360  کد درس
4  

 farsi 8 -٢٠۴  نام فایل این درس:  15  تعداد سؤال:

  True  وضعیت نمایش خطوط:         ٢٠۴کد گروه درسی :

ØÑÇÍ  نوع اين �سخه : اين �سخه متعلق است به :  
ÓÄÇátarrah  

  محل خدمت  

  مشخصات

  طراح :
  اداره  استان  تلفن همراه  شماره پرسنلی  نام و نام خانوادگی

  ناحیه یک مشهد  خراسان رضوي-21  09151591885  30900303 سید مهدي زارع حسینی

  :        مهم * تذکرات 
  خواهد شد. عملکرد نرم افزاردر باعث ایجاد خطا ، سطر یا ستون افزودنیا  حذف. هرگونه تغییري ندهیددر ساختار جداول ، هیچ  -1

  در نوار ریبون باال استفاده کنید. »دستورات برنامه«جهت انتخاب درس و افزودن سؤال و... از ابزارهاي  اختصاصی طراحی شده در منو (تب)  -2

  (سطر خالی حدفاصل بین جداول دو سؤال متوالی را حذف نکنید.)به یک جدول تبدیل شود.  و یاجداول دو سؤال متوالی نباید به هم بچسبد  -3

  می توانید ارتفاع ردیف هاي متن سؤال و گزینه ها و پاسخ تشریحی را درصورت نیاز افزایش دهید. -4

  استفاده کنید. »KFGQPC UthmanTahaNaskh« ، از فونت داراي اعرابو  عربیجهت متون  -5

  .استفاده نمائید MathTypeنرم افزار  از افزونه می توانید، فرمول هاي ریاضیجهت  -6

 خودداري کنید.) زدن در انتهاي خطوط بدون تایپ متن  Enterیعنی  (پاراگراف خالی از درج  -7
 در شبکه اجتماعی سروش ایجاد گریده است.   banksoal.sampad@جهت هم افزایی، آموزش و رفع مشکالت احتمالی، کانال  -8
269416htفایل سواالت تکمیلی را به آدرس   -9 t p f ormrazavi edui r f ormf a vi ewphp?i d:// . . / / .   ارسال نمایید. =

  

  تکمیل می شود)» بررسی سؤاالت«و با کلیک بر روي دکمه (این قسمت توسط نرم افزار گزارش نقایص این فایل : 

  ؟  تعیین نشده :» سطح سؤال«. تعداد 7  ؟  باقیمانده :» جدول سؤال«. تعداد 1

  ؟  تعیین نشده :» گزینه صحیح«. تعداد 8  ؟  ثبت نشده :» متن سؤال«. تعداد 2

  ؟  ثبت نشده :» هاي غلطگزینه«. توضیحات 9  ؟  ثبت نشده :» گزینه«. تعداد 3

  ؟  ثبت نشده :» پاسخ تشریحی«تعداد . 10  ؟  ثبت نشده :» سؤال حیطه محتوایی«. تعداد 4

  ؟  ثبت نشده :» مشخصات طراح«. 11  ؟  ثبت نشده :» سؤال موضوع«. تعداد 5

  ؟  نتیجه کلی بررسی محتویات این فایل :  ؟  تعیین نشده :» سؤال حیطه شناختی«. تعداد 6

  

  ؟دش  ؟  متوسط :  ؟  آسان :  تعداد سؤال در هر سطح دشواري تاکنون :
  ج نیسوال به ا نیجدول اول دنیاز چسب يریکنترل قفل شده جهت جلوگ -----------------  کنترل قفل شده جهت جلوگیري از چسبیدن جدول اولین سوال به این جدول

  

   

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=269416


  ترتیب در کدام گزینه آمده است؟به» درخشندگی –کوه شُ –هدهد  –پوشش «هاي معنی درست واژه  -1
2  

  تابش –بزرگی  –نام پرنده  –مهجور   )2  رخشان                             –فر  –سر بهشانه –حجاب   )1
  طلیعه –شکایت  –سر بهشانه -جامه   )4  طلعت –فر  –پوپک  –غالف   )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  آسان  دانش  معناي واژگان  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  رخشان نادرست است.  خواندن  1

  نادرست است.مهجور و تابش   خواندن  2

  طلیعه نادرست است.  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  اند.ها درست معنا شدهواژههمۀ 

  

  ؟شودنمیدر کدام گزینه دیده » کرامت –شمایل –دعوي –منزه«هاي مترادف یکی از واژه  -2

  اند               هرگز دلیل را نتوان گفت ادعاستمردم همیشه نقش خوش ما ستوده  )1  3
  هرکـه فریادرس روز مصیبت خواهد            گو در ایام سالمت به جوانمردي کوش  )2
  چهره چون آفتابو پر از خون دل              روي بگشاد و دیده پرآب         سبک،   )3
  دارد و یک عیب من این زان گفتم         تا نگویند که قصدم هنرآرایی بود صد هنر  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  دانش  معناي واژگان  13تا  11درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  ادعا: دعوي  خواندن  1

  کرامتجوانمردي:   خواندن  2

  چهره: شمایل  خواندن  3

پاسخ 
  تشریحی

  منزه در این گزینه نیامده است.واژة معناي 

  

  رود)شمار نمیامالیی در کدام گزینه متفاوت است؟ (تشدید جزو غلط امالیی به هاينادرستیشمار   - 3

  هضاوة فراهان –صدر اعظمی  –مسئول جهل  –هوش و زکاوت الف) 

  مجالس شعراء - حالوت و شیرینی  –بار نگاه تعسف –انیس و مونس ب) 

  منشع خدمات –نظیر استعداد بی –فلسفه و حکمت  -از غزا پ) 

  و شادي ههلهل –غزل و قصیده  –قائم مقام  - یلهجۀ خواصت) 
  الف - پ  )4              پ –ب   )3  ب                 –الف   )2  ت                   –الف   )1  1

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  آسان  دانش  امالي واژگان  9درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  غلط دوب:  –الف: دو غلط   خواندن  2

  : دو غلطپ –غلط  دوب:   خواندن  3

  غلط دوپ:  –: دو غلط الف  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  د.و ت (یک غلط) دار )دو غلط(الف  ،1گزینۀ  در

  



  است؟ هاي کدام گزینه درستریخ ادبیات، دادهاز دیدگاه تا  -4
  هاي خداوند پرداخته است.به شرح و توضیح نام دشوار و پیچیدهنوشتۀ سمعانی از شاعران قرن ششم که با نثري »: االرواحروح«  )1  3

  کند.قدر مولوي است که مسایل دینی و عرفانی و حقایق معنوي را از راه تمثیل بیان میگران کتاب منظوم و»: مثنوي معنوي«  )2

  کرد.تخلص می» سنایی«ها و انشاهاي ادیب و منشی دورة قاجار است که در نظم و نثر تبحر داشت و مجموعۀ نوشته»: منشآت«  )3
  هاست.موضوع آن، معرفی برخی از بزرگان عارف و شرح اصطالحات رایج آناصل این کتاب به زبان فارسی است. »: رسالۀ قشیریه«  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  دانش  تاریخ ادبیات  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  نثر شیوا و سادهسمعانی:   خواندن  1

  تخلص شاعر: ثنایی   خواندن  3

  به زبان عربی :اصل کتاب  خواندن  4

پاسخ 
  تشریحی

  هاي این گزینه درست است.همۀ داده

  

  ؟نرفته استکار وابستۀ پیشین گروه اسمی به ،در کدام گزینه  -5

  نشان استگفتم که از که پرسم جانا نشان کویت         گفتا نشان چه پرسی آن کوي بی  )1  3

  روي تو در طاعت و علم             چه کمند افکنی از جهل به دیواري چندگشودند بهچو   )2

  کدامیـن عاقل آسوده است در دام  که انـدر بند بگرفته است آرام                    )3
  سپهبد نویسنده را پیش خواند                        دل آگنده بودش همه برفشاند  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  دانش زبانی (گروه اسمی)  12تا  4درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  : صفت اشارهآن کوي  درك مطلب  1

  دیواري چند: صفت مبهم –چه کمند: صفت پرسشی   درك مطلب  2

  کدامین عاقل: صفت پرسشی  درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  همه در اینجا قید است.

  

  
  
  
  
  

  
6 -  

  ها پاسخ دهید:متن زیر را بخوانید و به پرسش

هاي ها و پرداختن به پیروزي، داستان جنگاینو فروغی ویژه ببخشد.  درخششداستان کاوة دادخواه در شاهنامه، توانسته است به شعر فارسی «

است درخور حیثیت انسان.  کتابیهاست. هاي آناست در طول قرون، و نمودار فرهنگ و اندیشه و آرمان ملتییک فرد نیست؛ بلکه سرنوشت 

اند یا شکست و اگر کامیاب شده اندها نموده، مردانگیدهد که در راه آزادگی و شرافت و فضیلت کوشش و مبارزه کردهمردمی را نشان می

  »اند.اند، حتی با مرگشان آرزوي دادگري و آزادمنشی را نیرو بخشیدهخورده

  ؟نشده استاي وجود دارد که از بن فعلی واژگان متن گرفته در کدام گزینه واژه

2  

  کوشایی توانایی، گذران،  )2  نمایش                      ، دهش،پردازش  )1
  یابنده         نده، خورنده،بخش  )4  بخشندگی        شکنندگی، درخشندگی،  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  کاربرد  دانش زبانی (بن فعل)  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ي 

ها ط
غل

  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
                       اند)(نموده نمایش –دهد) (میدهش  –(پرداختن) پردازش   تبدیل  1

        (ببخشد) بخشندگی  –(درخشش) درخشندگی  – (شکست) شکنندگی  تبدیل  3



          (کامیاب)یابنده  –اند) (خوردهخورنده  – (ببخشد)نده بخش  تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  اي تیامده است.واژه گذرانبراي 

  

  ترتیب در کدام گزینه آمده است؟شده بهواژگان مشخصنقش دستوري   - 7

2  

  نهاد                      الیه،مفعول، نهاد، مضاف  )2  نهاد                        نهاد، نهاد، صفت،  )1
  مسند مفعول، نهاد، صفت،  )4  نهاد الیه،مفعول، صفت، مضاف  )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  متوسط  کاربرد  دانش زبانی (نقش واژگان)  4درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  ها در این گزینه، نادرست است.نقش واژه  رمزگشایی  1

  ها در این گزینه، نادرست است.نقش واژه  رمزگشایی  3

  ها در این گزینه، نادرست است.نقش واژه  رمزگشایی  4

پاسخ 
  تشریحی

  ها در این گزینه، درست است.واژههمۀ نقش 

  

  در متن باال، نویسنده از کدام شیوة پرورش ذهن بهره برده است؟  -8

2  

  با سنجش و مقایسه آسانتر بنویسیم  )2  نگاه کنیم و بنویسیم  )1
  گوش بدهیم و بنویسیم  )4  افکار و گفتارمان را بنویسیم         )3

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3محتوایی سؤال (حداکثرحیطه 

  3گزینه  متوسط  کاربرد  آیین نگارش  نگارش 6تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  نادرست است.  درك مطلب  1

  نادرست است.  درك مطلب  2

  نادرست است.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  این گزینه درست است.

  

  شود؟دیده می» تشبیه و تشخیص«هاي در کدام گزینه، آرایه  -9

  رفت (بلم: قایق)  نرمی بر سر کارون همیبه    بار                بلـم آرام چون قـویی سبک  )1  3

  چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد   ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد          )2

  وز همه بـد، بر تن تو جوشـن است       دانـش اندر دل، چـراغ روشن است                 )3
  نه دست صبـر که در آستین عقل برم                  نه پاي عقل که در دامـن قرار کشم  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  1گزینه  متوسط  کاربرد  هاي ادبی)دانش ادبی (آرایه  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  تشبیه ندارد.  درك مطلب  2

  ص ندارد.یتشخ  درك مطلب  3

  تشبیه ندارد.  درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  کار رفته است.هردو آرایه بهدر این گزینه، 



  

  »وگویی تازه کردورویی تازه کرد/ با دل خود گفتبا وضویی دست«قافیه شود؟        تواند با بیت مقابل همکدام بیت می  - 10

  تا راهرو نباشی کی راهبر شوي               خبر شوي         وش که صاحبخبر بکاي بی  )1  3

  تا الف زنـی و قرب جویی                    ل اویی                     سعدي، تو نه مرد وصـ  )2

  کردچه خود داشت ز بیگانه تمنا میآن        کرد       جام جم از ما می ها دل طلبسال  )3
  خویش پروا نهچراغ روي تو را شمع گشت پروانه                        مرا ز حال تو با حال   )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  کاربرد  دانش ادبی (قافیه)  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  شود.وگویی قافیه نمیورویی و گفتخبر و راهبر با دستصاحب  تبدیل  1

  شود.وگویی قافیه نمیگفت ورویی وما و تمنا با دست  تبدیل  3

  شود.وگویی قافیه نمیورویی و گفتبا دست نهو  پروانه  تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  شود.وگویی قافیه میورویی و گفتدست اویی و جویی با

  

  درستی بیان شده است؟هاي ادبی کدام گزینه بهآرایه  - 11

  آرایی)واج زین گهی زین به پشت      (مبالغه، کنایه،چنین است رسم سراي درشت                    گهی پشت بر   )1  3

  تشخیص) (جناس، تشبیه،ها      زجملۀ قربانهر تیر که بر کیش است گر بر دل ریش آید        ما نیز یکی باشیم ا  )2

  مراعات نظیر) گدازم و دودي نیاورم      (تشبیه، کنایه،پروانه نیستم که با یک شعله جان دهم          شمعم که جان   )3
  تکرار) بخشی،انج اند      (تضاد،دستآزادگان تهی آري                جواب داد کهاي نمیبه سرو گفت کسی میوه  )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  متوسط  کاربرد  هاي ادبی)دانش ادبی (آرایه  13تا  1درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  این گزینه مبالغه ندارد.  درك مطلب  1

  این گزینه تشبیه ندارد.  درك مطلب  2

  ندارد.و تکرار این گزینه تضاد   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  دود) –شعله  –شمع  –هاي این گزینه درست است: تشبیه (شمعم) کنایه (دود) مراعات (پروانه مۀ آرایهه

  

  ؟نیست اندرزي -ن خوانش کدام درس روایی لح  -12
  مهديشوق   )4  خودشناسی  )3  نام خوشبو           )2  گري         فوت کوزه  )1  1

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  4گزینه  متوسط  کاربرد  لحن خوانش  13تا  6درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  اندرزي است. -لحن این درس، روایی   درك مطلب  1

  اندرزي است. -لحن این درس، روایی   درك مطلب  2

  اندرزي است. -لحن این درس، روایی   درك مطلب  3

پاسخ 
  تشریحی

  لحن این درس عاطفی است.

  



  ؟نزدیکتر استکدام گزینه به یکی از مفاهیم درس آزادگی (پیر خارکش)   -13
2  

  به گرسنگی مردن، به که حاجت به کسی بردن.  )2  به سیري مردن، به که به گرسنگی بردن.  )1

  هرکه در حال توانایی نکویی نکند، در وقت ناتوانی سختی بیند.  )4  درویشی مزن.برگی نداري، الف برگ بی  )3
  انهبازبین دبیرخنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  حیطه شناختی  کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  2گزینه  دشوار  استدالل  درك و دریافت متن  8درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  معنایی ندارد.این گزینه با درس آزادگی ارتباط   تبدیل  1

  این گزینه با درس آزادگی ارتباط معنایی ندارد.  تبدیل  3

  این گزینه با درس آزادگی ارتباط معنایی ندارد.  تبدیل  4

پاسخ 
  تشریحی

  )نهکه نیم بر در تو بالیناین گزینه با درس آزادگی ارتباط معنایی دارد. (

  

  است؟» از چه افکندي مرا بگذاشتی«همانند مصراع در کدام گزینه » گذاشتن«ی معنایکاربرد   - 14

  رقیب آزارها فرمود و جاي آشتی نگذاشت             مگر آه سحرخیزان سوي گردون نخواهد شد  )1  3

  دل دم بزنمنگذارد که من سوختـه              چون توانم که دمی خوش بزنم کآتش عشق          )2

  به کهتـر سپرد و خـود آمد به راه               برآشفت و بگذاشت تخت و کاله                        )3
  هرجا که چون نسیم سحر پا گذاشتیم           صد غنچه دل از نفس ما شکفته شد                 )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                

  گزینه صحیح  سطح سؤال  شناختیحیطه   کلمه) 3موضوع سؤال (حداکثر  کلمه) 3حیطه محتوایی سؤال (حداکثر

  3گزینه  دشوار  استدالل  درك و دریافت متن  12درس 

نه
زی

گ
ط

غل
ي 

ها
  

  گزینه غلط) 3توضیح علت خطا (براي   نوع خطا  گزینه
  گذاشت معناي رها کردن ندارد.  درك مطلب  1

  گذاشت معناي رها کردن ندارد.  درك مطلب  2

  رها کردن ندارد.گذاشت معناي   درك مطلب  4

پاسخ 
  تشریحی

  گذاشت معناي رها کردن دارد.

  

  ؟نیامده استدر کدام عبارت، کنایه (مفهوم کنایی)   - 15

  ، همراه شد تا پس از پیمودن راه به غزنین برسد.رفتمیسوي شهرهاي خاوري ایران فردوسی با کاروانی که از توس بهحکیم   )1  3

  گفت.خرمن خموشی را برافشاند و بر باد داد و به گفتار آغاز نهاد، اما این بار او به آزرم و پروا سخن میسرانجام، دوست دیرین،   )2

  دارد.آگاه که دلبستۀ تاریخ و پیشینۀ ایران است و زبان پارسی را بزرگ میاي است بینادل و جانشنیده بود آن مهتر، فرهیخته  )3
  نامید.فراز میروان، از تبار پهلوانان که استاد او را گردناي بود خردمند، بیدار و روشنزادهدمساز، بزرگیکی از این یاران وفادار و   )4

  بازبین دبیرخانهنظر                                          مشخصات سؤال :                                                                                                                
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 نام و نام خانوادگی :                                 شماره داوطلب :
 دقیقه 105نام آموزشگاه :                        مدت زمان پاسخگویی :

 صبح 9ساعت  29/11/1399شنبه چهار –مرحله اول 
 

 تعداد سوال عنوان درس 

 10 پیام های آسمان

 15 زبان و ادبیات فارسی

 10  عربی

 15 ریاضی

 15 علوم تجربی 

 10 زبان خارجی 

 15  مطالعات اجتماعی

 سال تحصیلی   

 1400-1399 

هشتم هـپای  

ریـپایـش عملـکرد یـادگی  



 هشتمــــــــــــــــــــــ پایه ــــــــــــــــــــــــــــــــــادهای درخشان سازمان ملی پرورش استعد

 

 پیام های آسمان 

 کدام است؟...« افال ینظرون الی االبل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت » مهمترین و کامل ترین پیام آیات  -1

 چون نگاه انسان به مخلوقات سطحی و گذرا است، الزم است انسان با دقت بیشتری به اطراف خود بنگرد.(1

 آفریده تا درباره آنها بیندیشید و به بهشت الهی راه یابید.خداوند تمام آنچه در زمین است را برای شما (2

 آفرینش مخلوقاتی چون شتر، آسمان و ... برای این است که انسان در زندگی بیشتر دقت نموده و به سعادت دست یابد.(3

 پیدا نماید.آفرینش شگفت انگیز جهان برای این است که دقت انسان به محیط پیرامونش بیشتر شده و شناخت کافی  (4

، اشاره «بزرگترین گناه، ناامیدی از درگاه الهی است» و « عدم تاثیر میزان گناه در بخشش خداوند » کدام آیات به ترتیب بر مفهوم  -2

 دارد؟

 ال تقنطوا من رحمة اهلل  _غافر الذنب و قابل التوب  (1

 و إنی لغفار لمن تاب و عمل صالحا _و هم الرحیم الغفور  (2

 التقنطوا من رحمة اهلل _اهلل یغفر الذنوب جمیعا  إن (3

 اال تحبون أن یغفر اهلل لکم  _أال تحبون أن یغفر اهلل لکم  (4

 ؟نیستکدام گزینه صحیح  « حدیث ثقلین » پیرامون  -3

 قرآن و عترت دو امانت گرانبهای پیامبر اکرم)ص( برای ما است. (1

 پناه بردن به قرآن و اهل بیت پیامبر )ص( است.تنها راه رسیدن به سعادت و بهشت الهی (2

 ( مهمترین پیام سخنان پیامبر اکرم )ص( در حجة الوداع حدیث ثقلین است.3

 ( عمل به یکی از این دو امانت گرانبهای پیامبر)ص( نیز کافی و ضامن سعادت انسان است.4

کدام نتیجه « الیمسه إال المطهرون» ... و « و یطهرکم تطهیراانما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس أهل البیت » با دقت در آیات  -4

 ؟نمی شودبرداشت 

 به هر میزان که طهارت و پاکی وجودی انسان باالتر برود درک معارف و حقایق عمیق قرآنی نیز بیشتر خواهد شد.(1

 الزمه درک حقایق و معارف قرآن، طهارت جسمی و پاکی از رجس و آلودگی ها است.(2

 عمیق معارف بلند قرآن، نیازمند علم کافی به احکام الهی و پاکی از گناه و پلیدی است.درک (3

 تنها پاکان و کسانی که از خطا و گناهان به دور هستند، می توانند عمق معارف و معانی حقیقی آیات الهی را دریابند.(4

 در کدام مورد نمازگزار نمازش، صحیح است؟ -5

 که لباس یا بدنش نجس شده و با همان وضعیت نماز بخواند.قبل از نماز ، بفهمد  (1

 لباس نمازگزار قبال نجس شده ولی فراموش کند آن را پاک کند و با همان لباس نماز بخواند.(2

 ای از آن با ادرار و کمتر از یک سکه، نجس شده نماز بخواند.نماز گزار با لباسی که گوشه(3

 د که یک قطره خون روی لباس او ریخته است.نمازگزار در بین نماز متوجه شو(4
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 ؟نیستکدام مفهوم، برداشت دقیق و صحیحی از آیات و احادیث  -6

 تحریک نامحرمان است. ،؛ اولین اثر منفی عدم حفظ گفتار«فالتخعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض» (1

 زیباترین فایده کنترل نگاه چشیدن  و یابدا را درمیهرکس چشم خود را از نگاه به نامحرم فرو بندد شیرینی ارتباط با خد(2

 لذت ارتباط با خداست.

 ؛ وظیفه هر مسلمانی، با لحن مناسب سخن گفتن است تا به واسطه آن شیرینی ارتباط و سخن « و قلن قوال معروفا»... (3

 گفتن با خدا را دریابد.

 ه حرام عالوه بر آنکه خودش گناه است زمینه ساز گناهان بزرگ نگاه به نامحرم تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است؛ نگا(4

 دیگری نیز هست.

 ؟نیستکدام گزینه درباره روزه صحیح   -7

 سوره بقره اشاره به مهم ترین فایده روزه یعنی صبر و تقوا دارد. 1۸3در آیه « لعلکم تتقون »عبارت  (1

 ار کم، داروی مورد نیازش را در طول روز بخورد.بسی ارشخص روزه دار می تواند هنگام بیماری به مقد(2

 ؛ روزه در میان پیروان ادیان گذشته نیز واجب بوده است.«کما کتب علی الذین من قبلکم» (3

 خداوند روزه را بر همه واجب کرد تا ثروتمند و فقیر همه مانند هم باشند.(4

 ند ؟حدیث )صوموا تصحوا (کدام یک از فواید روزه را بیان می ک -8

 تقویت تقوا (4  حفظ سالمت (3  تقویت صبر(2 توجه به محرومان (1

اگر بخواهد خود  کردهرا در مقابل ویروس تقویت کند :حاال اگر کسی که گناه  اگر شخصی بخواهد کرونا نگیرد سعی می کند خود -9

 را تقویت کند ،کدام یک از مراحل توبه است ؟

 انجام ندادن گناه (4              توبه (3   انجام دادن عمل صالح(2  پشیمانی (1

 کدام یک از گزینه ها به ترتیب اول آداب و دوم احکام است؟ -10

 خواندن تشهد –رکوع  (2   خواندن حمد و سوره –خواندن اذان (1

 نجس نبودن لباس –غصبی نبودن لباس (4   خواندن اذان  –خواندن اقامه  (3

 ادبیات 

 است؟درستی معنی شدهبارت کنایی بهدر کدام گزینه ع -11

 )ظهر شد(  آفتابش به لب بام رسیدش دور به انجام رسید// ( دید ک1ِ 

 )مهاجرت کند(  ره سوی کشور دیگر گیرد( باید از هستی دل برگیرد// 2 

 کنی(توجهی می)بی یک گل از صد گل تو نشکفته است( عمر من نیز به یغما رفته است// 3 

 )مرد(  تا به منزلگه جاوید شتافتبه تو دست نیافت//  ( پدرم نیز4 
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 های زیر، چند بیت با بخشی از عبارت پایین، تناسب معنایی دارد؟از میان بیت -12
 «گویم.قدر فهم مستمعان میگویم؛ بهحساب نمیموقع و بیگویم و بیقدر میدانی؟ گفت: آری، بهگفتن خود را میگفت: آیا سخن»

 از اندازه بیرون، وز اندازه کم  وی و مَنِهْ تا توانی قدم( مگالف  
 که پوشیده زیر زبان است، مرد  ب( تأمّل، شبی با دل خویش کرد  
 نشاید بریدن، نینداخته              ( نباید سخن گفت، ناساختهج  
 هم زبان کودکان باید گشاد  ( چون که با کودک سروکارم فتادد  
 لب باز نکن تو بر تکلّم                         مردم ( اندر وسط کالمه  
 چهار( 4      ( سه3  ( دو2   ( پنج1 

 است؟نوشته شده نادرستشده، در کدام گزینه معنای بخش مشخّص -13
 . )مایة امید ایران هستی(چشم و چراغ ایرانی( تو در این روزگار، 1 
 است(. )تسلیم شدهاستسر فرود آوردهیرانی، ( دشمن در برابر بزرگی و واالیی ایران و ا2 
 تا در آن خانه چیست. )کنجکاو شد( خاطر به آن شد( امیر را 3 
 کنیم(. )در برابر دیگران افتخار میافرازیمسر از همگنان برمی( میهن شکوهمند ما، سرزمینی است که بدان، 4 

 ؟ستانشدهدرستی نوشته در کدام گزینه مفهوم کلّی بیت به -14
 از خلق است( ینیازنه )سربلندی در بیام بر در تو بالین( پیر گفتا که چه عزّت زین به// که نی1 
 ( حدّ من نیست ثنایت گفتن// گوهر شکر عطایت سفتن )عجز انسان در ابراز بندگی(2 
 رگاه خداوند(( به درگاه لطف و بزرگیش بر// بزرگان نهاده بزرگی ز سر )عزّت و بزرگی قدرتمندان در د3 
 ( یکی را به سر بر نهد تاج بخت// یکی را به خاک اندر آرد ز تخت )عزّت و خواری همه از جانب خداست(4 

 در کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است؟« شد»معنای  -15
 به شتاب شد( بر سرِ شاخ وِرا دید عقاب/ ز آسمان سوی زمین 1
 نتواند او راه نادیده برد ن طفل خرد/ کهشد( به تنها نداند 2
 یکی چشمه از کوهسار/ به ره گشت ناگه به سنگی دچار شدجدا ( 3
 / راست با مهرِ فلک همسر شدشد( سوی باال شد و باالتر 4

 ؟نیستدر کدام گزینه آرایة تشبیه  -16
 ( زار و افسرده چنین گفت عقاب// که مرا عمر حبابی است بر آب1 
 تدریج حاصل کنینی// صفایی به( تأمّل در آیینة دل ک2 
 ( یکی را به سر بر نهد تاج بخت// یکی را به خاک اندر آرد ز تخت3 
 ( گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم// گفت آن که سوخت او را کی ناله یا فغان است؟4 

 باشد؟« شاهنامة فردوسی»بیتی از  تواندنمیکدام گزینه  -17
 باز داند که با هوش بود کسی       ز شددانم این شب که چون رو( نمی1 
 در اندیشة سَخته کِی گنجد او؟       سنجد او( خرد را و جان را همی2 
 نگیرد برِ من دروغت فروغ       ( وگر هیچ گَردی به گرد دروغ3 
 مَنِش پست و باال چو سرو بلند        ( ز نیکی زیان کرده گویی پسند4 

 ؟نیست« هستة گروه اسمی»کدام واژه  با توجّه به متن زیر، -18
و بداخالق تبدیل شود. تصوّر همه از  عاطفهبیگنجد که در آینده به انسانی کسی نمی خیال، هرگز در نوجوانیدر »

 «آرمانی، منطقی و سرشار از عشق و عاطفه و انسانّیت است. زندگیآینده یک 
 ( زندگی4    عاطفه( بی3 ( خیال2 ( نوجوانی1 

 شده در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟قش دستوری کلمة مشخّصن -19
 // وز خواب سحرگهان بپرهیزسحرخیزباش به عمر خود ( می1 
 // خرسند شود ز تو خداوندخرسند( چون این دو شوند از تو 2 
 باش// آمادۀ خدمتش به جان باش مهربان( با مادر خویش 3 
 ند تو را در آن ضررهاست// هرچراستجز ( زنهار مگو سخن به4 
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 است؟درستی نوشته شدهبا توجّه به عبارت معنی کدام واژه به -20

 را باید از دست نداد )احترام( حزم( دوستی را چو نباشد بنیاد// 1 

 )ناتوان( زبونپنجه کنون// از نیاز است چنین زار و ( کاین ستمکارِ قوی2 

 است فرار )صددرصد(از چنگش کرده صد ره( با دوصد حیله به هنگام شکار// 3 

 // بادها راست فراوان تأثیر )آتش(اثیر( بارها گفت که بر چرخ 4 

 ؟نیستندمفهوم در کدام گزینه، دو بیت ذکرشده هم -21

 گفتا تو خود حجابی، ورنه رخم عیان است  ( گفتم که روی خوبت، از من چرا نهان است؟1 

 کَرَمی کن، از این میان برخیز            تو حجابِ تویی، چنین منشین  

 گفت آنکه سوخت، او را، کی ناله یا فغان است؟   ( گفتم که سوخت جانم، از آتش نهانم2 

 گردد ز آتش تا صدا دارد، سپنددور می سوز، خاموشی است بابدر حریمِ عشقِ عالم  

 غم نیز شادمان استگفتا که در ره ما،           تر ز شادمانی( گفتم مرا غم تو، خوش3 

 تر ز نشاط جاودانی، غم توخوش             ای مایة اصل شادمانی، غم تو  

 خانة تو جان استگفتا نگاه دارش، غم         جان که دارد( گفتم ز فیض بپذیر، این نیم4 

 ولی دل را تو آسان بُردی از من             من از دست غمت، مشکل بَرَم جان  

 تر است؟گزینه به مفهوم بیت زیر نزدیککدام  -22

 «ز کوشش به هرچیز خواهی رسید// به هرچیز خواهی کماهی رسید»  

 حاصلی سعی چندان مبر( چو دیدی کز آن روی بسته است در// به بی1 

 ( بخور تا توانی به بازوی خویش// که سعیت بود در ترازوی خویش2 

 و بد کنی ( هرچه کنی به خود کنی // گر همه نیک3 

 ( هرچه کنی کِشت، همان بدروی// کار بد و نیک چو کوه و صداست4 

 است؟پیام کّلی دو بیت زیر در کدام گزینه آمده -23

 «فام خرد توختم// همه هرچه بایستم، آموختم»چو گویی که: 

 یکی نغز بازی کند روزگار// که بنشاندت پیش آموزگار

 ( برحذر بودن از پیشامدهای ناگوار روزگار2   های خود( پرهیز از فریفته شدن به دانسته1 

 ( رعایت احترام آموزگار با وجود دانش بسیار4   کسب دانش بیشتر در هر زماناز  ینیازبی ( 3 

 در کدام گزینه گروه اسمی دارای وابستة پسین است؟ -24

 «یا شیخ، این مرد دیوانه است.»( پس مریدان شیخ را گفتند: 1 

 رام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد.( اگر ح2 

 ترین بخش است و برای خود هنجار و حریم و آداب و قانونی دارد.( خانواده کوچک3 

 اند.هیاهو آغاز کرده( امروزه دشمنان از راه این ابزارها جنگ را بی4 

 گزینة ..........  جزبهاست، درستی ذکر شدهدرون پرانتز به ترتیبشده، بههای مشخّصها، نقش دستوری بخشدر همة گزینه -25

 )نهاد ـ مسند(  از پای زشت خویش خجلتحسین کنند و او        خلق( طاووس را به نقش و نگاری که هست، 1 

 )فعل ـ مفعول( که خورم و آشامم نان و آبی         شامم( کای فالن، چاشت بده یا 2 

 )متمّم ـ نهاد(  های نغز کامکاراین همه گلچون برآید    خاک تاریک نژندکز  ها حیران شود،( عقل3 

 )مفعول ـ نهاد( م آمد به یاد  اجتماع دوستان یکدل را       های غنچهبرگآورده دیدم هم( سر به4 
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 عربی 

 ترجمه کدام گزینه نادرست است؟ -26

 ن اجازه ی خارج شدن ، می دهد.(  والِدَتِی تَسمَحُ لِی بالخُروجِ: مادرم به م1  
 ( لِماذا ما غَسَلت َیدَها أَمِس؟ : برای چه دستش را دیروز نشستی؟2 
 ( هَل تَعرِفُونَ أصدِقاَءنا األَعزّاء؟ : آیا دوستان عزیز ما را می شناسید؟3 
 ( شَعَرتَ بِوَجَعٍ فی أقدامِکَ : دردی را در پاهایت احساس کردی!4 

 کدام گزینه است؟  "أنتِ تَقدِرینَ علی قِراءَۀِ النُّصُوصِ البَسیطَةِ بِلِسانٍ مُبینٍ! " ترجمه درست عبارت -27

 ( تو در خواندن متن ساده به زبان آشکار، توانا هستی! 1

 ( تو می توانستی متن های ساده را  با زبانی آشکار بخوانی!2

 !( تو می توانی که عبارت ها را به زبانی ساده و آشکار بخوانی3

 (  تو متن های ساده را با زبانی آشکار می توانی بخوانی!4 

 ترجمه دقیق و درست را انتخاب کنید. -28

 ( أنا أُحِبُّ بَیعَ الکُتُبِ : من کتاب فروشی را دوست می داشتم! 1  

 (  مِهنَةُ طِبِّ العُیُونِ مَحبُوبٌ عِندِی: من شغل چشم پزشکی را دوست داشتم!2  

 األُسبوعِ الثّالثِ فِی الیَومِ األربِعاءِ  : ما در هفته سوم، در روز چهارشنبه هستیم!  ( نَحنُ فِی3  

 (  هَل تأتینَ إلی بَیتِنا؟ نَعَم بالّتَاکیدِ: آیا به خانه ی ما می آیید؟ بله، حتماً !4  

 کدام عبارت نادرست ترجمه شده است؟  -29

 م؟ : یک هفته قبل این جا آمدیم، کی آمدید؟(جِئنا قَبلَ أُسبوعٍ إلی هُنا، مَتی جِئت1ُ  

 ( واِلدَتی سَتَطبُخُ طَعامًا لَنا وَ نَحنُ سوفَ نأُکلُهُ : مادرم غذایی خوشمزه برای ما خواهد پخت و 2  

 ما آن را خواهیم خورد!  

 گزاری  : و کسی که شکر می کند، پس به خاطر خودش شکر"َو مَن یَشکُر فَإنَّما یَشکُرُ لِنَفسِهِ"( 3  

 می کند!    

 ( َو جَعَلنا مِن الماءِ کُلَّ شَیءٍ َحیٍّ: و هر چیز زنده ای را ، از آب قرار دادیم! 4  

 در کدام گزینه کلمه یا کلماتی نادرست ترجمه شده است؟ -30

 ( هَرَبَ: گریخت/ رُبَّ: چه بسا/ َقذَفَ: انداخت               1

 ادن/ خَمسَة: پنجم(کأَنَّ: گویا/ تَعَلُّم: یاد د2

 ( مَرضی: بیماران/ إِنَّما: تنها، فقط/ نَفس: خود            3

 ( ریاضیّ: ورزشکار/ریاضَة: ورزش/قادِم: آینده 4

 کدام گزینه از نظرپرسش و پاسخ درست است؟ -31 

 ( ماذا یَفعَلُ هؤالِء الطُّالب؟ نَحنُ نَضحَکُ مَعاً .1

 سبُوعِیَّةَ ؟ نََعم، أَقرَأُ ِفی  األُسبوعِ الماضِی.( هَل تَقرَئینَ الصَّحیفَةَ األ2ُ

 ( لِماذا یَنهَضُ مَِن النّومِ؟ أَنهَضُ لِلذَّهاِب إلی المدرسَةِ.3

 ( یا تِلمِیذانِ ! أینَ جَلَستُما فِی الصَّفِ ؟ جَلَسنا أَماَم اللَّوحِ.4

 کدام گزینه آمده است؟ در "عَبَرتُ _نَجَحَت _غَسَلتِ _أََخذنا"معادل مضارع فعل های  -32

 (نَأخُُذ، تَغسِلُ ، تَنجَحینَ ، َأعبُرُ                             1 
 ( َنأخُذُ ، تَغسِلینَ ، تَنجَحُ ، َأعبُر2ُ 

 ( آخُذُ ، تَغسِلنَ ، تَنجَحُ ، عَبَرنا                              3 

 ( أَاخُذُ ، تَغسِلینَ ، یَنجَحُ ، نَعبُر4ُ 
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 کدام گزینه از نظر نگارش درست است؟ -33

 ( األخَواتُ رَفَعنَ عَلَمَ ایرانَ !                                1

 ( اإلخوَۀُ سَمِعنَ أصواتاً !2

 ( أختِی یَبقی فی المَکتَبَةِ ساعاٍت !     3

 ( یا أخِی العَزیز ! مَتی َیأتِی ؟4

 ستوری هماهنگ نیستند؟در  کدام گزینه کلمات از نظر معنایی یا د -34

 ( أَکَلَ ، رأیتُ ، لَعِبنَ ، هَرَبَت                             1 

 ( لِمَ ، أینَ ، َمـتی، رُب2َّ

 ( یأِتی ، تَقِذفُ ، تَنصُرینَ ، أَجِلسُ                          3

 ( هؤالءِ ، هذَینِ ، هذِِه ، أولئکَ 4

 است؟  گزینه مناسب برای جای خالی کدام -35

 "العَصافیرُ ...... مَقصََدها. "

 ( عَرَفَ 4     ( تَعرِفُ  3    ( یَعرِفُ   2      ( تَعرِفینَ 1 

 ریاضی 

 حاصل عبارت زیر کدام است؟ -36

 �� ))((
99
1

99
100
1

100 

 1 )9۸9۸ 2 )99/9۸ 3 )9۸ 4 )
100
98

 

baان است. مقدار های مشخص شده یکسدر محور زیر طول قطعه  -37  کدام است؟ �

 1 )
2
1

 2 )
30
1

 

 2 )
10
3

 4 )
20
9 

   چند عدد صحیح در بین اعداد زیر وجود دارد؟ -38
11
650

 ،...  ،
11
253

 ،
11
252

 ،
11
251

 ،
11
250

  

  تا 59( 4    تا 37( 3   تا 36( 2  عددی  ( هیچی1

عدد )حتی پشت اولین عدد  های مثبت و منفی بین این صدو قرار دادن عالمت 1۰۰و ... و  3و  2و  1با استفاده از تمام اعداد  -39

  بدست آورد؟ توانچندتا از اعداد زیر را می توانید عالمت منفی قرار دهید(،هم می

 1۰۰۰۰      ،14۰۰     ،1399      ،1     ،۰    ،1۰-     ،13- 

 تا 4( 4   تا 3( 3   تا 2( 2   ( یکی1

 حاصل عبارت زیر کدام است؟ -40

 ���y��� )))()((()))()(((
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 است؟ نیازبه کدام اعداد  ضربرقمی با استفاده از  2 مرکببرای ساختن اعداد  -41

 ( اعداد اول یک رقمی1

  5۰( اعداد اول کمتر از 2

 ( اعداد طبیعی یک رقمی3

 ( اعداد اول دو رقمی4

ند عدد خط ، چ7، در مرحله خط زدن مضارب عدد 15۰تا  1ی پیدا کردن اعداد اول، در بین اعداد در روش غربال اراتستن برا  -42

  خورند؟می

1 )5 2 )7 3 )2۰ 4 )21 

 کدام عدد اول است؟ -43

1 )1۰27   2 )1۰۰1   3 )169            4 )91 

 های زیر، کدام گزینه صحیح است؟در مورد درستی گزاره -44

 عدد اول وجود دارد. 4عدد طبیعی متوالی حداکثر  1۰هر  گزارۀ اول: در بین
دست آمده اول اُمین عدد اول در هم ضرب کنیم و حاصل را با یک جمع کنیم، عدد به nتا 2ۀ دوم: اگر اعداد اول را به ترتیب از رگزا

 است.

 م درست است.( فقط گزارۀ دو2   ( فقط گزارۀ اول درست است.1

 ( هر دو گزاره نادرست است.4    ( هر دو گزاره درست است.3

های زیر صحیح ضلعی است. در این صورت چه تعداد از گزاره 14۰۰یک  Bضلعی و شکل 1399یک  Aفرض کنید شکل  -45

 هستند. 

x  اگر شکلA .دارای محور تقارن باشد، محور تقارن آن عمود منصف یک ضلع و نیمساز یک زاویه است 

x   اگر شکلB .محور تقارن داشته باشد، محور تقارن آن عمود منصف دو ضلع یا نیمساز دو زاویه است 

x  شکل A محور تقارن داشته باشد ولی شکل  1۰۰دقیقاً  تواندنمیB محور تقارن داشته باشد. 1۰۰دقیقًا  تواندمی 

x   شکلA مرکز تقارن داشته باشد ولی شکل  تواندنمیB مرکز تقارن داشته باشد. تواندمی 

 ( چهارتا4   تا( سه3   ( دوتا2  ( یکی1

االضالع هستند، همچنین متساوی ،DEFو  ABCدو مثلث و  گذرندمی Eو  Aدو خط موازی از دو رأس مقابل در شکل  -46

 چند درجه است؟ های داده شده، اندازۀ زاویة قرار دارد. با توجه به زاویه BCروی ضلع  Dرأس 

1 )7  

2 )1۰ 

3 )17  

4 )24 
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 پاسخ دهید.سوال زیر ای به با توجه به تعریف چندخانه -47

 

گویند. برای ای میشوند، چندخانههای واحد به یکدیگر ساخته میهم چسباندن یک یا چند ضلع مربعهایی در صفحه که از بهبه شکل

 ای نیستند.چندخانه« د»و « ج»های ای( هستند ولی شکلخانه4ای )چندخانه« ب»و « الف»های مثال شکل

 توان ساخت؟می نهشتهمغیرای خانه9ای زیر چند خانه۸با اضافه کردن یک مربع واحد به  

1 )4  

2 )5   

3 )۸ 

4 )2۰ 
 

 پاسخ دهید. زیرای به سوال با توجه به تعریف چندخانه -48

گویند. برای ای میشوند، چندخانهخته میهای واحد به یکدیگر ساهم چسباندن یک یا چند ضلع مربعهایی در صفحه که از بهبه شکل

 ای نیستند.چندخانه« د»و « ج»های ای( هستند ولی شکلخانه4ای )چندخانه« ب»و « الف»های مثال شکل

 داشته باشد؟ مرکز تقارنتوان ساخت که می نهشتهمغیرای خانه 1۰ای زیر چند خانه۸با اضافه کردن دو مربع واحد به  

1 )4  

2 )5  

3 )۸  

4 )2۰ 

 

 چه تعداد از معادالت زیر جواب دارند؟ -49

31 �
 

� x
x

x
x

z 

xx 43  z 
)x(xxx 12 � �z 

 تا( سه4   ( دوتا3   ( یکی2   تعدادی ( هیچ1

 

 کدام است؟ xمتشابه با لة های ممکن، ضریب عددی در جمها و جمعدر عبارت جبری زیر پس از انجام ضرب -50

)xx)(xx)(xx( 1214001213992 222020 ������ 
1 )1  2 )2   3 )5   4 )9 
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 علوم 
 های زیر با بقیه متفاوت است؟یک از پدیدهماهیت کدام -51

 شود.گاه به ما وارد میایم نیرویی از طرف تکیه( وقتی روی زمین ایستاده1

 شود.ایم کشیده میبادکنکی که به موی سرمان مالش داده سمت ( باریکه آب به2

 کشد.پیچ میخ آهنی را به سمت خود میکنند، سیمپیچ حرکت می( وقتی بارهای الکتریکی از درون یک سیم3

 زند.( در هوای مرطوب از ابر به زمین آذرخش می4

انا در کنار هم آویزان نارسهای مطابق شکل دو گوی آلومینیمی بسیار سبک به کمک نخ -52

اند. اگر دست خود را به گوی یک تماس دهیم و آن را خنثی کنیم، شکل اند و به تعادل رسیدهشده

 ها خواهد شد؟یک از گزینهنهایی تعادل کدام

  

      2)             1 )

                4 )          3 )

 

 

 

 دهد؟ا نشان دهد، آمپرسنج چه عددی را نشان میلت رو 1۰سنج اگر ولت روروبهدر مدار  -53

 آمپر  2( 1

 آمپر 2( کمتر از 2

 آمپر 2( بیشتر از 3

 آمپر 5۰( 4

 است؟ درستکدام جمله  -54

 شوند.( همه مواد رسانا در مجاورت آهنربا، تبدیل به آهنربا می1

 شوند.این مواد جذب جسم باردار می هد ودالقای الکتریکی رخ می ،( در مواد رسانا در مجاورت اجسام باردار2

 شوند.دهد و این مواد توسط اجسام باردار جذب نمی( در مواد نارسانا القای الکتریکی رخ نمی3

 توان از طریق مالش خاصیت مغناطیسی ایجاد کرد.( در همه مواد نارسانا می4

 1 2 

 1 2  1 2 

 1 2  1 2 
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اند. وقتی کلید وصل شود، هر دو ای آویزان شدهپیچ از نقطهسیمدو میله فلزی در کنار مداری شامل باتری و  روروبهدر شکل  -55

 ؟نداردشوند. اگر جهت باتری در مدار عوض شود و کلید وصل شود، احتمال رخ دادن کدام اتفاق زیر وجود پیچ میمیله جذب سیم

 پیچ شوند.( هر دو میله جذب سیم1

 پیچ دور شوند.( هر دو میله از سیم2

 پیچ شود و دیگری دفع شود.جذب سیمها ( یکی از میله3

 پیچ شوند و نه از آن دور شوند.ها نه جذب سیم( میله4

 

 

 

 شده برای جداسازی اجزای مخلوط مورد نظر کارایی دارند؟در کدام گزینه هر دو روش گفته -56

 تقطیر -(مخلوط آب و روغن زیتون: قیف جداکننده 1

 فیوژنتریسا -(آلیاژ نقره و طال: ذوب کردن 2

 تبلور مجدّد -(هوای پاک: تقطیر 3

 کروماتوگرافی –(خون: کاغذ صافی 4

با توجّه به این مطلب و در نظر گرفتن جدول « شوند.شونده توسط ذرات حلّال احاطه میدر هر محلول، هر یک از ذرات حل»  -57

 است؟ نشدهزیر، در کدام گزینه حلّال به درستی مشخّص 

 تعداد نوترون روتوناد پتعد نام اتم )نماد(

 صفر 1 (Hهیدروژن )

 6 6 (Cکربن )

 7 7 (Nنیتروژن )

 ۸ ۸ (Oاکسیژن )

)OHC(گرم شکر  114( 1 )OH(گرم آب 54و 112212  : آب2

)OHCH(گرم متانول  32(2 )OHHC( گرم پروپانول 45و 3  ل: پروپانو73

)HC(گرم مخلوط پنتان  ۸1 (3 )HC(و اوکتان  125  گرم اوکتان: اوکتان 57شامل  188

)NHC(آمین گرم پروپان 11۸( مخلوط 4 )OHC(گرم بوتانول 14۰و  93  آمین: پروپان104

 باتری

 کلید
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پذیری آسکوربیک اسید در آب برابر با اللانحMerckطبق گزارش شرکت  -58
L

mg
درجه سلسیوس است.  4۰در دمای 400000

درجه سلسیوس، آسکوربیک اسید موجود در حداکثر چند قرص  4۰لیتر آب با دمای میلی ۸۰۰درون یک بشر آزمایشگاهی حاوی 

 آسکوربیک اسید است.mg200گرم دارای  2به جرم Cتوان حل کرد؟ هر قرص جوشان ویتامین جوشان را می

1 )16۰  2 )2۰۰ 3)16۰۰ 4)2۰۰۰ 

 ؟کدام گزینه درباره انواع مخلوط درست است  -59

 رنگ هستند.ها بیها بر خالف سوسپانسیون( محلول1

 شوند.ها به مرور زمان از هم جدا نمی( اجزای امولسیون2

 ها هستند.ای از امولسیونها دستهویید( کل3

 تر است.( ذرات سازنده سوسپانسیون از امولسیون درشت4

 شود این دو ماده بهتر به هم آمیخته شوند.شوند. اما افزودن مقداری صابون باعث میآب و بنزین در هم حل نمی -60

 ؟آن کدام گزینه درست استورد رو است. در مای( این مخلوط به صورت روبهاز دید میکروسکوپی )ذره

 شدن آب و بنزین تأثیر ندارد.( افزایش مقدار صابون بر کیفیت در هم آمیخته1

 شود.( قسمت زنجیری صابون در بنزین حل می2

 شود.( قسمت بیضوی صابون در آب حل نمی3    

 شدن آب وتواند باعث در هم آمیختهای در صابون حل شود، حتماً می( اگر ماده4

 زین شود.بن 
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 درست است؟ عضله سه سر بازوکدام گزینه درباره  -61

 شود.منقبض میبازو  هم زمان با عضله دو سر( 1

 های دیواره دستگاه گوارش دارد. ساختاری شبیه ماهیچه(2

 دارای چند هسته در هر سلول است. ( 3

 گاهی ارادی و گاهی غیر ارادی است. ( 4

 های چراغ راهنمایی نقش دارند؟ کدام بخش مغز در دیدن رنگ و هاکدام سلولبه ترتیب  -62

 سریپسبخش ای، های استوانهسلول( 1

 سریپسبخش های مخروطی، سلول( 2

  ای، بخش پیشانیهای استوانهسلول( 3

 های مخروطی، بخش پیشانیسلول( 4

 ؟ ندارددر مکان مفصل کدام استخوانها رباط وجود  -63

 لگن ران و( 4 جمجمه ( 3 آرنج ( 2 ه بازو و شان( 1

 داغ باشد، کدام مورد صحیح است؟  جسمیای از تماس ناگهانی دست با طرح ساده زیراگر تصویر  -64

 دهد. آکسون یک نورون حرکتی را نشان می  Aنقه( 1          

 دهد. آکسون یک نورون حسی را نشان می  Bنقطه( 2

 دهد. نشان می ی رادندریت یک نورون حس  Aنقطه( 3

 دهد.دندریت یک نورون حرکتی را نشان می Bنقطه ( 4

دهنده میزان تغییرات گلوکز در خون است. اگر محور عمودی، نشان دهنده تغییرات گلوکز، و محور افقـی نشـان نشان زیرنمودار  -65

 دهنده زمان باشد، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
 

 شود. گلوکاگون بیشتر ترشح می  Bنقطه و در، انسولین Aدر نقطه ( 1

 شود. انسولین بیشتر ترشح می  B، گلوکاگون و در نقطهAدر نقطه ( 2

 میزان ترشح انسولین و گلوکاگون یکسان است.  Bو   Aدر دو نقطه( 3

 کند. ن تغییری نمیسولیهای گلوکاگون و انتا انتهای نمودار میزان هورمون  B، و از نقطهA نقطه تاابتدای نمودار از ( 4
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 زبان انگلیسی 

66- A: Where are you from?        
B: I am from. 
 1) French 2) Spain 3) Chinese 4) Iranian  
67- Asia is the biggest ________ in the world. 
 1) continent 2) country 3) city 4) nationality 
68- How ____ you like it in Iran? 
 1) do 2) about 3) does 4) are 
69- A:  Can you tell me what days you go shopping  ? 

B: Sure. I go shopping 
1) on Monday mornings 2) at 5 pm 
3) in the afternoon  4) at noon  ______  

70- Emad and his father like to ride a bicycle ____ the morning but not ____ the 
weekend. 
 1) in _ of 2) in _ on 3) on _ in 4) at _ on   
71- Are you good at cooking? 
 1) Yes, you are. 2) Yes, I can. 3) No, I can’t. 4) No, I’m not.  
72- A: I have a sore throat.         
B: You should see a __ 
 1) patient 2) doctor  3) nurse 4) dentist ______  
73- Which one is NOT health advice? 
 1) Why don’t you stay in bed? 2) You should go home and rest. 
 3) Are you okay?  4) Eat some soup to get better. 
74- Who can tell us a good story? 
 1) Yes, I can.  2) Yes, He is very good at it. 
 3) Amin.  4) No, we can’t. 
75- A: Who is good at ........?      
B: Ali is good at .......but he can't ........ very well. 
 1) swimming / swim / run 2) swim / swimming / running 
 3) swimming / sports / run 4) swim / sports / running 
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 مطالعات اجتماعی 

 تر است؟هوم تعاون نزدیکه مفکدام مورد ب -76

 علیرضا و دوستانش از خرابی آسفالت کوچه شان ناراحت بودند. آنها تصمیم گرفتند هرکدام با شهرداری محل تماس ( 1

 ضوع را مطرح کنند.وبگیرند و م

 .های خود را تفکیک کنندها را راضی کند که زباله( پدر آرین، بعد از پیگیریهای زیاد توانست همسایه2

 ای هایشان ته سیگارهایی که روی زمین انداخته شده بود را جمع کردند.مسعود با کمک هم محله (3

 های اول تا سوم را کسب ( افشین، عباس و سبحان با تالش زیاد توانستند در مسابقات دومیدانی انفرادی، به ترتیب مقام4

 کنند.

 «. قف را نداردوع وهیچ کس حق تصرف در موض»مفهوم این عبارت چیست؟  -77

 ( موضوع وقف نباید طوری مصرف شود که تمام شود.1

 نموده است، استفاده شود. نیعمکه واقف  صورت به همان دیتا ابد با ( موضوع وقف2

 ( نشانه خانوادگی بودن موضوع وقف است.3

 ( تنها نیازمندان می توانند از درآمد و منافع آن استفاده کنند.4

 ورش، جزء کدام قوه است؟و پروزارت آموزش  -78

 ( قوه مجریه4 ( قوه نظمیه3 ( قوه مقنّنه2 ( قوه قضائیه1

 ترتیب زمانی اتفاقات در کدام گزینه درست است. -79

 رای اعتماد  –تحلیف  –( تنفیذ 2   رای اعتماد –تنفیذ  –( تحلیف 1

 تحلیف –رای اعتماد  -( تنفیذ 4   تحلیف –تنفیذ  –( رای اعتماد 3

 سفیران سایر کشورها از وظایف چه کسی است؟ یرش استوارنامهپذ -80

  ( وزیر امور خارجه2     ( رئیس جمهور1

 ( وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح4   ( رئیس مجلس شورای اسالمی3

 دهد؟ر روی میق زیبینی شده در بودجه را پرداخت کنند، احتماال کدام اتفااگر شرکتها و موسسات نتوانند مالیات پیش -81

  ( احتمال دارد که دخل از خرج بیشتر شود.1

 ( احتمال دارد که خرج از دخل بیشتر شود.2

 ( احتمال دارد درآمد ناشی از خدماتی چون صدور گذرنامه کاهش پیدا کند.3

 های خود را افزایش دهد.(احتمال دارد دولت مجبور شود هزینه4

 ت، بهتر است که:ی اسوقتی دیگری از دست ما عصبان -82

 ( نفس عمیق بکشیم و از یک تا ده صبر کنیم.1

 ( سریع عذرخواهی کنیم تا بیشتر ناراحت نشود.2

 ( اگر اشتباه از او هست با اعتماد به نفس، اشتباه او را یادآوری کنیم.3

 ( به حرفهایش خوب گوش کنیم و صحبتهایش را قطع نکنیم.4



 هشتمــــــــــــــــــــــ پایه ــــــــــــــــــــــــــــــــــادهای درخشان سازمان ملی پرورش استعد

 

کند و صدای چرخ خیاطی، آرامش ساختمان را به هم زده است. تمان محل سکونتشان خیاطی میآپارهمسایه آقای نونهالی، در  -83

 شود؟اگر شکایتی در این خصوص در دادگاه مطرح شود، چه نوع از دعاوی محسوب می

 ( دعاوی حقوقی2      ( دعاوی کیفری1

 ننده دارد.یت ک( بستگی به تصمیم شکا4   ( جزء هیچ کدام از دعاوی محسوب نمی شود.3

 آیا سینما یک رسانه است؟ -84

 ( بله، سینما رسانه است.2    ( خیر، سینما رسانه نیست.1

 ( بستگی به نوع فیلم پخش شده دارد.4    ( بستگی به نوع سینما دارد.3

 کدام گزینه از آثار منفی تاثیر وسایل ارتباطی است؟ -85

 دگیانوا( افزایش تعامالت خ2    ( گسترش ارتباطات1

 های عمومی ( افزایش آگاهی4   ( کم شدن تماس چهره به چهره3

 ؟نداردکدام یک از موارد زیر به تفاوت میان حکومت بنی امیه و حکومت بنی عباس اشاره ای  -86

 مبر ( خاندان بنی عباس، مردم را به حکومت خاندان پیامبر دعوت می کردند اما بنی امیه به صورت علنی با خاندان پیا1

 جنگ داشتند.

 .( اقوام غیر عرب در زمان بنی امیه مناصب دولتی نداشتند اما در دورۀ بنی عباس، آنها عهده دار این مناصب بودند2

 ( بیشتر امامان شیعه در دوران بنی امیه به شهادت رسیدند اما در دوران بنی عباس تعداد کمتری از آنها به شهادت 3

 .رسیدند
 ه در غرب )سوریة امروزی( قرار داشت اما مرکز حکومت بنی عباس در سرزمین عراق امروزی قرار امی ( مرکز خالفت بنی4

 .داشت

 ؟اندکدام دو سلسلة زیر در زمانی متفاوت نسبت به همدیگر حکومت می کرده -87
 ( آل بویه ـ طاهریان4 ( آل بویه ـ سامانیان3 ( علویان ـ صفاریان2  ( صفاریان ـ سامانیان1

 ؟های دوران حکومت امام علی )ع(، کدام عبارت درست استبارۀ جنگدر -88
 ( همة جنگها در زمان ایشان، بین مسلمانان بوده است.1 

 .( همة جنگها با پیروزی سپاه ایشان همراه بوده است2 

 .اند( همة جنگها به درخواست امام علی )ع( آغاز شده3

 .فته استت گرزمان پایتختی مدینه صور ( همة جنگها در4

 ؟شوداعالم رسمی حکومت اسالمی به رهبری پیامبر )ص( با کدام رویداد شناخته می -89

 نامة سیاسی بین مسلمانان و قبایل یهودی یثرب.( مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه پس از پیمان1

 .ربر یث( تدوین و امضای پیمان نامة سیاسی بین تازه مسلمانان و قبایل یهودی حاضر در شه2

 ( پیمان نامة اول پیامبر با مردم یثرب و دعوت ایشان به دین اسالم و پیوستن به جامعة مسلمانان.3

 .( پیمان صلح پیامبر با مشرکان حاضر در مکه در منطقة حدیبیه پس از نبرد خندق )جنگ احزاب(4

 ؟عباسی چگونه بوده است لفایبه ترتیب رابطة حکومت های سامانیان، علویان، صفاریان و طاهریان با خ -90
 ( دوستانه، خصمانه، خصمانه، دوستانه2   ( دوستانه، خصمانه، دوستانه، خصمانه1 

 ( دوستانه، دوستانه، خصمانه، خصمانه4   دوستانه، خصمانه، دوستانه ( خصمانه،3
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1مرحله

3نمره پاسخ صحیح

0نمره پاسخ غلط

0نمره پاسخ سفید

وره اول متوسطه دوره تحصیلی

هشتمپایه

- رشته

t1 2

t2 3

t3 4

t4 2

t5 4

t6 3

t7 2

t8 3

t9 2

t10 1

t11 4

t12 4

t13 2

t14 3

t15 3

t16 4

t17 1

t18 3

t19 4

t20 4

t21 4

t22 2

t23 1

t24 4

t25 2

t26 2

t27 4

t28 3

t29 3

t30 2

t31 3

t32 2

t33 1

t34 2

t35 3

t36 1

t37 4

t38 3

t39 3

t40 2

t41 2

t42 1

t43 1

t44 4

t45 4

t46 2

t47 2

t48 2

t49 4

t50 4

t51 3

t52 4

t53 1

t54 2

t55 4

t56 1

t57 2

t58 3

t59 4

t60 2

t61 3

t62 2

t63 3

t64 3

t65 1

t66 2

t67 1

t68 1

t69 1

t70 2

t71 4

t72 2

t73 3

t74 3

t75 3

t76 3

t77 2

t78 4

t79 2

t80 1

t81 2

t82 4

t83 2

t84 2

t85 3

t86 3

t87 4

t88 1

t89 2

t90 2

t91
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t93
t94
t95
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1
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1
1
1
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1ضریب تشکیل نمره عمومی
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7تعداد درس

90تعداد کل سؤال

0ضریب اختصاصی در جمع کل

1ضریب تشکیل نمره کل

صبحنوبت آزمون


