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3:  ي فحهصي اول متوسطه ه هشتم دوري  پايهآذر 16 آزمون -)3( ي پروژه

(نگاه به گذشته)مشهود است؟  كمترشده  آرايي در حرف يا حروف مشخّص ي واج در كدام عبارت آرايه - 1
عمل است: م ـ ل ماللت علما هم ز علم بي )2  ام در دامِ دوست: د اي افتاده بر اميد دانه) 1
طبعي به هم رسان كه بسازي به عالمي: ز )4  اي شطّ شيرينِ پرشوكت من: ش )3

به ترتيب به چه معناست؟» آاليش، ددي، بخرد«هاي  ژه وا - 2
گري ـ نادان ) تميزي ـ وحشي2  گري ـ دانا آلودگي ـ وحشي )1
) تميزي ـ غرور ـ دانا4    ) آلودگي ـ غرور ـ نادان3

اماليي وجود دارد؟ نادرستيدر كدام مصراع  - 3
ز خاك تاريك نژندكها حيران شود  ) عقل2  از كجا گردد پديدار اين همه نقش و نگار؟) 1
) چون نپرسي كاين تماثيل از كجا آمد پديد؟4  هاي نغض كامكار؟ ) چون برآيد اين همه گل3

آمده است؟ نادرستنام خالق كدام اثر،  - 4
) بوستان: سعدي2  كردستاني  تاريخ اردالن: مستوره )1
پور ) به قول پرستو: قيصر امين4    التّواريخ: قاآني ) جامع3

هاي زير از بن مضارع استفاده شده است؟ د تا از كلمهدر ساختمان چن - 5
»وجو وگو ـ بوريا ـ پرس ده ـ بزرگي ـ ماورا ـ خطاپوش ـ گفت پرستار ـ بخشنده ـ كريم ـ سردفتر ـ زينت«

) شش تا4  ) پنج تا3  ) سه تا2  دو تا ) 1
6 -  هاي قافيه چيست؟دستوري واژه ، نقش»هيچ كس از جاي او آگاه نيست / هيچ كس را در حضورش راه نيست«در بيت

) نهاد، نهاد4  ) نهاد، مفعول3  متمم) مسند، 2  ) مسند، نهاد1
ترتيب كدام است؟ در بيت زير به» باد«و » خاك«نقش دستوري  - 7

»صبحدم خاكي به صحرا برد باد از كوي دوست / بوستان در عنبرسارا گرفت از بوي دوست«

) نهاد، نهاد4  هاد، مفعول) ن3  ) مفعول، نهاد2  مفعول، مفعول )1
؟وجود دارددر كدام بيت تشبيه  - 8

 زنان سرشته باشد با آتش زبانه/  آب شمشير تيز او گر ماند آب به) 1

 كرانه اگر جهان همه او را شود كران ب/  ) هما چو بر سر كس سايه افكند چه عجب2

ر خزانروزگاه ز شغل خويش بماند ب/  روزگار بهاره كسي كه الله پرستد ب) 3
ز پهلوي دگرش سر برون كند پيكان/  پهلوي پيله ب (تيري) اگر زند او ناوكي (جنگ) حربه ب) 4

دارد؟ ييقرابت معنا» تواند بر شما چيره شود تا هنگامي كه ياور و پشتيبان هم باشيد، دشمن نمي« عبارتبا  بيت كدام - 9
بست گرگ دل در ميش اين) (كه اين عجب كين/  جست گرگ از ميش ) اين عجب نبود كه1
با همه تندي و صالبت كه اوست/  پشه چو پر شد بزند پيل را) 2
 ستا در دور ز سگ از خانه گربه/  پادشاهان چه غم خورند اگر) 3

 شود الغر شير عيد گرگ است اگر/  است اگر گربه شود بيمار موش سور) 4

سدره: نام درختي ارزشمند)  ـ عنقا: سيمرغ ـ مهتر: بزرگتر ـ تر مفهوم است؟ (كهتر: كوچك كدام بيت با ابيات زير هم -10
سايبان سازد مگس	تعزّ	بال عنقا را ز/  گر كند كهترنوازي شاهباز لطف تو«

»آيد چو خس	خوار	لواالبصاروسدره در چشم ا/  ستاني قهر تو تعزّ	ور كند از مهتران
 ريدفآبه نام خدايي كه جان آفريد / سخن گفتن اندر زبان  )1

) يكي را به سر برنهد تاج بخت / يكي را به خاك اندر آرد ز تخت2
) بشر ماوراي جاللش نيافت / بصر منتهاي جمالش نيافت3
) محال است سعدي كه راه صفا / توان رفت جز بر پي مصطفي4

فارسيهاي  سؤال

فارسي
46ي  هتا صفح 9ي  صفحه

نگارش
36ي  تا صفحه 12ي  صفحه

دقيقه 10
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  4:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايهآذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

(نگاه به گذشته)است؟  نادرستتوضيح كدام كلمه  -11

الجنّة تحت أقدامهنَّ (االُمهات). )2  بالء اإلنسان فيه (اللِّسان). )1
موت األحياء (الجهل). )4  الوقت مثله (حسن الخُلق). )3

؟ي درست كدام است ترجمه »لعربية لصديقتك في تلك البالد البعيدة.علي كتابة رسالةٍ بِاللّغة استقدرين هذه النصوص البسيطة  بقراءة« - 12
اي به زبان عربي به دوستت در آن سرزمين دور بنويسي. تواني نامه هاي ساده، مي با خواندن اين متن )1
.شدكشور دور قادر خواهي اي به زبان عربي براي دوستت در آن  نوشتن نامه ههاي ساده، ب با خواندن اين متن )2
خواني.آن كشور دور است بدر از دوستت كه را به زبان عربي اي  هاي پيچيده قادر خواهي شد كه نامه با نوشتن اين متن )3
به زبان عربي بنويسي.دست، اي به دوست خود در آن كشور دور تواني نامه هاي ساده، مي پس از خواندن اين متن )4

؟نيستي كدام عبارت درست  ترجمه -13
سازم. من اين صندلي چوبي را براي پدربزرگم مي»: .أنا أصنَع هذا الكرسي الخشبي لجدي« )1
اند، پس بايد به هر شغلي احترام گذاشت. ها مهم شغل ي همه»: ينا باحترام كلّ المهن.لَعمهنةٍ مهمةٌ، فَ كلُّ« )2
كني. تو پزشك كوشايي هستي. بيماران را در روستا معاينه مي»: ي في القرية.المرضَ صينَ. تَفحمجدةٌ أنت طبيبةٌ« )3
4( »فرفي يوم األحمن الس عتجپيش از سفر برگشتم. ي وز يكشنبه از هفتهدر ر»: .د من االُسبوع الماضي ر

؟ي كدام عبارت درست است ترجمه -14
خواهم شد.پليسي براي حفظ امنيت در آينده چه خواهي شد؟ »: شرطياً لحفظ األمن.ماذا ستصير في المستقبل؟ سوف أصير « )1
ها نيازمند است. ي شغل سرزمين ما اكنون به همه»: .نهالمأصحاب لي إبالدنا في هذه األحوال بحاجة « )2
مثل افراد نادان هستند؟ ،كنند يماي كه كساني كه علم خود را پنهان  آيا شنيده»: فكأنّه جاهل؟ علماً متَن كَما سمعت أنّ م أ« )3
عربي است. ي قواعد زبان : كتاب سيبويه كتاب بسيار كاملي در همه».كامل في قواعد اللّغة العربية ل كتابٍأو »سيبويه«كتاب « )4

؟در كدام گزينه آمده است».العقل االعتراف بالجهل غاية«مفهوم عبارت  -15
عقل كه كامل شود، گفتار كم گردد! )1
نيمي از دانش است!» دانم نمي« گفتنِ )2
تر از پاسخ دادن است! پرسيدن مهم )3
عقل نباشد، جان در عذاب است! )4

؟با بقيه آمده است نگناهماه ي در كدام دسته از كلمات، يك كلمه -16
1( ن -كيفمن -لماذا -مصنَع )2  لم- كتبةم- زرعة -درسةمم
سوف تَعرفينَ -تَرفَع -سألَ -كَتَم )4  حلواني -ضممرِّ -حداد -خَباز )3

عربيهاي  سؤال
عربي

40ي  تا صفحه 1 ي صفحه

دقيقه 10
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5:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايه آذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

؟نداردكدام جمله با تصوير مقابل خود تناسب  -17

.السيارة خَلف الشجرة )1

؟ي فصل الصيفف دين الرزحصتَ أ )2

.الجو بارد في فصل الشّتاء )3

4( تَرفَ أنتلَم إير عناع.

؟است نادرستكدام قاعده  -18
اند. فعل ماضي ؛هستند» فَعلَ، فَعلَ، فَعلَ«كه بر آهنگ  هايي كلمهاغلب  )1
»، نَـ ، يـ أ، تَـ«از:  اند حروف مضارعه عبارت )2
ند.ك ان حال داللت ميمفعل مضارع تنها بر ز )3
كند. فقط بر آينده داللت ميفعل  ،بر سر فعل مضارع» سوف«يا » سـ«با افزودن  )4

؟است نادرستكدام مكالمه  -19
.ة؟ نعم، أعرفهاالعربي تعرف اللّغة أ )2  .أين أسرتك؟ هم من الكويت )1
.كم كتاباً في حقيبتك؟ ثالثة )4  .كيف حالك؟ أنا بخير )3

است؟ نيامدهي متضاد  نه دو كلمهدر كدام گزي -20
جميل / قَبيح )2    أمسِ / غَد )1
يمين / يسار )4    اُم / والدة )3
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  6:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايهآذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

  

)هاي آسمان پيام(
توان مانند كرد؟ ن را به چه چيزي ميآها به قر بر اساس متنِ زير، نسبت فهم و دانايي انسان -21

 (نگاه به گذشته)

خرت مورد نياز است، گنجانده شدهآراي رستگاري انسان در دنيا و چيزهايي كه ب ي همهن كريم آرقدر «

»د . . . .توان مي كند، مراجعه (ص) اكرم پيامبر جاويداني  معجزه اين به كس هر و است

چراغ راهنمايي و رانندگي» قرمز«و » سبز«هاي  ) رنگ2    »دريا«و » كوزه) «1

»مو«و » دست كف ) «4ي سيب ) دو نيمه3

نهاييِ ابيات زير چيست؟مفهوم  -22

بامدادي كه تفاوت نكند ليل و نهار / خوش بود دامن صحرا و تماشاي بهار«

همه تنبيه خداوند دل است / دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرارآفرينش 

»گويند: / آخر اي خفته، سر از خواب جهالت بردار؟ خبرت هست كه مرغان سحر مي

كشد، سرنوشت حتميِ اوست كه پيش از آفرينش او معلوم است. مي دمي را انتظارجهنّم آ چه در بهشت و آن) 1

كند. ي صرف، بندگان را به راه راست هدايت مي پيامبر اسالم فراتر از يك تذكّردهنده )2

كند. دقّت در آفرينش، ما را به وجود ناظمي دانا راهنمايي مي )3

هاي منظّم نيز خالقي ندارند. كه برخي مجموعه فاقي بودنِ آن نيست، كما ايني اتّ دهنده نظميِ جهانِ آفرينش نشان بي )4

؟نيستكدام مورد از پيامدهاي ماجراي غدير  -23

) تكميل دين مردم2  ) نااميدي كفّار از نابوديِ دين اسالم 1

) مجاز شدنِ انتخاب رهبر به دست مردم4  ) كامل كردن نعمت خداوندي بر مردم 3

چه نـزد مفهوم است و آن با كدام عبارت قرآني هم» پذير ي دستگير / كريم خطابخش پوزش خداوند بخشنده«ترتيب بيت  به -24

هاي بهشتيان دارد؟ خداست، چه نسبتي با خواسته

ـ با آن برابر است. سرَفُوا علَى أَنْفُسهِمأ يا عبادي الَّذينَ  )1

2 (يمالرَّح الْغَفُور وه آن برابر است. ـ با إِنَّه

ـ بيش از آن است. أَسرَفُوا علَى أَنْفُسهِم يا عبادي الَّذينَ  )3

4 (يمالرَّح الْغَفُور وه ـ بيش از آن است. إِنَّه

  . . . . در حديث ثقلين -25

اند. ي اتّكاي مردم خوانده شده ) دقيقاً شخص پيامبر و خاندانِ او، دو نقطه1

ي كوثر بيان شده است. ترت پيامبر و كتابش به او، كنار چشمه) محلّ الحاق ع2

طالب (ع) بهترين جانشين براي پيامبر اسالم خوانده شده است. ) علي بن ابي3

اند. فرائض ديني تشويق و نسبت به آن هشدار داده شدهي  همه) مردم به انجام 4

  
هاي آسمان پيام

49ي  تا صفحه 10 ي صفحه
مطالعات اجتماعي

46ي  تا صفحه  1 ي صفحه

دقيقه 10 عموميهاي  سؤال
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7:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايه آذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

)مطالعات اجتماعي(
مالي براي داشتن وكيل ندارد . . . . . فردي كه توانايينامند مي. . . را » شاكي«در دادگاه،  -26

تواند از دادگاه درخواست وكيل كند. خواهان، مي )1
شود. ) خواهان، بدون برگزاري دادگاه، محكوم شناخته مي2
شود. ) خوانده، بدون برگزاري دادگاه، محكوم شناخته مي3
تواند از دادگاه درخواست وكيل كند. ) خوانده، مي4

لت جمهوري اسالمي ايران در بودجه . . . .بزرگترين منبع درآمدي دو -27
شود. ) از گردشگري حاصل مي2    ماليات است. )1
) صادرات صنايع دستي است.4  شود. ) از صادرات نفت تأمين مي3

يك مـورد در سـتون  ،اگر بخواهيم هر يك از موارد ستون الف را در جدول زير به مورد متناظر خود در ستون ب وصل كنيم -28
ماند. اين دو مورد كدامند؟ الف و يك مورد در ستون ب اضافه مي

بالف
ترين مقام رسمي كشور عالي

جمهوري در مجلس شوراي اسالمي نام مراسم سوگند رئيس
ي صالحيت داوطلبانِ انتخابات رياست جمهوري كننده تعيين

مهوريج دادن در انتخابات رياست افراد مجاز به رأي

تنفيذ
رهبري

هاي جمهوري اسالمي ايران تبعه
نگهبانشوراي 

نگهبانشوراي ترين مقام رسمي كشور،  ) عالي1
جمهوري در مجلس شوراي اسالمي، تنفيذ ) نام مراسم سوگند رئيس2
ي صالحيت داوطلبانِ انتخابات رياست جمهوري، رهبري كننده ) تعيين3
هاي جمهوري اسالمي ايران جمهوري، تبعه نتخابات رياستدادن در ا ) افراد مجاز به رأي4

كند؟ رو با مخاطب برقرار مي ، كدام ركن از اركان ارتباطي است كه تابلوي روبه»زدن ممنوع بوق«عبارت  -29
) فرستنده1
) پيام2
) بازخورد3
) گيرنده4

؟نيستاز موارد زير در دنياي مجازي مورد ترديد  چه تعداد -30
العاتي كه منبع مورد اطمينان ندارد.الف) صحت اطّ

دهند. ب) صداقت افراد ناشناسي كه در برابر اطّالعات مخاطب، به او جايزه مي
.كنند هاي غيررسمي كه اطّالعات بانكي مخاطب را درخواست مي ج) امنيت وبگاه

) دو تا مورد ترديد است.2  ) هر سه تا مورد ترديد است.1
) هيچ كدام مورد ترديد نيست.4  است.) فقط يكي مورد ترديد 3

www.Kanoon.ir



  8:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايهآذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

(نگاه به گذشته) تكميل كنيد.».p.m«و  ».a.m«ترتيب با هاي ذكر شده در جمالت، جاهاي خالي زير را به با توجه به زمان -31
A: I go to school at 7 . . . . (07:00) 
B: I play sports at 5 . . . (17:00) 
C: I watch TV at 8 . . . (20:00) 
1) a.m.-a.m.-p.m. 2) p.m.-p.m.-a.m.
3) a.m.-p.m.-p.m. 4) a.m.-p.m.-a.m.

؟است نيامدهدرستي  در كدام گزينه بهزير،  هاي كلمهو متضاد  مترادف -32
1) father  mother 2) day  night
3) greet=great 4) right  wrong

33- The day begins with . . .  . 
1) sunset 2) noon
3) midnight 4) sunrise

؟درستي آمده است در كدام گزينه به» ها صبح شنبه سه«معادل انگليسي عبارت  -34
1) Saturday mornings 2) Tuesday mornings
3) Monday mornings 4) Thursday mornings

؟ها دارد از ساير گزينه متفاوتيدام جمله مفهوم ك -35
1) I study my lessons during the week.
2) I study my lessons from Saturday to Friday.
3) I study my lessons on the weekend.
4) I study my lessons every weekday.

گردد؟ ميكدام گزينه كامل ترتيب با افعال  جاهاي خالي زير به -36
A: . . . the crossword puzzle. 
B: I . . . the role of a teacher in the play.
1) Do-take 2) Prepare-go
3) Listen-go 4) Help-take

؟شود نميكدام گزينه ارتباطي يافت هاي  كلمهميان  -37
1) quince-fruit 2) Asia-continent
3) Iran-country 4) week-activity

؟درستي آمده است گزينه به ترتيب، در كدام زير بههاي  كلمهي  رجمهت -38
»تغيير دادن-صندلي-اجازه دادن«

1) prepare-table-take 2) let-chair-change
3) let-table-give 4) prepare-desk-change

وف مورد توجه قرار گيرد.)(ترتيب حر ؟گردد درستي تكميل مي ناقص زير با حروف كدام گزينه بههاي  كلمه ي ديكته -39
 A: c - - - inزاده) (عموزاده/دايي

 B: We - - esday(چهارشنبه)

1) A: a, u, z 2) A: a, u, s
B: d, n B: n, d

3) A: o, u, s 4) A: u, o, s
B: d, n B: n, d

كدام گزينه از نظر ساختار گرامري صحيح است؟ -40
1) He speaks French and a little Persian.
2) What days do you goes to school?
3) I watch TV on the evenings.
4) Her nationality is Italy.

انگليسيزبان  هاي سؤال

  
يانگليسزبان 

Student Book: 25ي  تا صفحه 12ي  صفحه

دقيقه 10
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9:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايه آذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

  

قسمت مساوي تقسيم شده است.) 16كدام شكل مركز تقارن دارد؟ (شكل اصلي مربع است و به  - 41
(نگاه به گذشته)

1(  2(  3(  4 (

(نگاه به گذشته)كدام است؟ x̂ي اندازه در شكل زير -42
1(85 
2(95 
3(105 
4(115 

؟ورد كدام استخ اجرا كنيم، آخرين عددي كه خط مي 180تا  1را براي اعداد  روش غربالاگر  -43
1( 179   2( 178  3( 169  4 (167  

؟، اول باشد12رقمي وجود دارد كه نسبت به  2چند عدد  -44
1( 30   2( 37  3( 28  4 (19  

(هر سه عدد فرد متوالي اول را سه قلو گويند.)؟ چند گروه عدد اول سه قلوي سه رقمي وجود دارد -45
  2) 4  3 )3  1 )2صفر) 1

43عدد ي معكوس قرينه - 46 5( ( ))   را بر عدد 
3 212 ؟كنيم. حاصل كدام است ميتقسيم 3

1(
2

192(19
23(200

194(
19
200

Aحاصـــــــــل عبـــــــــارت  -47 ( )( )( )...( )    
1 1 1 11 1 1 12 3 4 رچنـــــــــد برابـــــــــ 20

B ( )( )( )...( )    
1 1 1 11 1 1 12 3 4 ؟است20

1(21
402(1

4203(10
214(1

210
را ABرا ادامه دهيم تاECضلعمربع است. اگر DCEFلوزي و چهارضلعيABCDدر شكل زير، -48

؟چند درجه است ABبا ضلع  آمده دوجو زاويه بهقطع كند، 
1(140 
2(60 
3(50 
4(90 

؟استچند درجه  CMDˆناميم. زاويه مي Mرا  Dو  Cسازهاي دو رأس  شكل زير، محل برخورد نيم در - 49
1(100   
2(95
3(105
4(110

ضـلعي 10 يـك ي داخلـي   يـك زاويـه   و منـتظم  ضلعي 8يك داخلي  ي هيك زاوي ي اختالف اندازه -50
؟چند درجه است ،منتظم
1(9   2(19   3(25   4(29

عادي  هاي رياضي سؤال

محل انجام محاسبات

  
رياضي

45ي  تا صفحه1 ي صفحه

دقيقه 30
  

 ها پاسخ دهيد. آموزان عزيز، لطفاً از بين سؤاالت رياضي عادي و موازي، فقط به يك سري از آن دانش

A B

CD

EF

40

130 60

A B

C
D
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10:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايهآذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

بارت درباره اين چهارضـلعي لزومـاًديگر هستند. كدام ع ضلعي قطرها عمودمنصف يكدر يك چهار -51

؟باشد صحيح مي

اين چهارضلعي حتماً مربع است.) 1

.ولي لزومي ندارد كه حتماً مربع باشد اين چهارضلعي حتماً لوزي است )2

است. ذوزنقهاين چهارضلعي حتماً  )3

اين چهارضلعي حتماً مستطيل است ولي لزومي ندارد كه حتماً مربع باشد.) 4

BEكـه  طـوري  بـه  ،كنيم مي وصل Fو  Eي  به دو نقطه Dاز رأس  ،ABCD در مربع -52 BF  باشـد. 

CDFˆاگر  20 باشد، زاويهˆEFD ؟است چند درجه

1(65 

2(45 

3(50 

4(70 

ي انـدازه ايـم.   صـورت زيـر رسـم كـرده     يك مربـع بـه   ،از يك پنج ضلعي منتظم DCبر روي ضلع  -53

؟است چند درجه EFDˆزاويه

1 (18  

2( 20  

3( 10  

4 (9  

؟حاصل عبارت زير، كدام است -54

( )
( )

?
( )

( )


 



1
2

2 3
1 4
2

3

1(1
22(

1
2

3( 2-  4 (2  

؟است كدامتر  واحد است. عدد بزرگ 12ها  ) و اختالف آن-17ميانگين دو عدد صحيح ( -55

1( 23-     2( 11-  

3( 23  4 (11  

A

B

C
D

E

F G

محل انجام محاسبات

A

B C

D

E

F
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11:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايه آذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

حاصل عبارت زير كدام است؟ -56

... ?   15 16 80
1 (3200  2(3150  

3( 3145      4 (3135  

حاصل كدام گزينه از بقيه بزرگتر است؟ -57

1(( ( ) )    2 6 1 3    2 (( ( ))     2 6 1 3

3 (( ( ) )     2 6 1 3    4 (( ( ))    2 6 1 3

حاصل عبارت زير كدام است؟ -58

؟





1 13 24 3
1 13 24 3

1 (11
912(13 8   

3(132   4(11
12

؟كدام گزينه استضلعي منتظم با تعداد رئوسش  nاختالف تعداد محور تقارن يك  -59

  1 )2صفر) 1

3( n4(1n 

ي داخلـي ديگـر اسـت. زاويـه  4هاي داخلي برابر ميانگين  يكي از زاويه ي در يك پنج ضلعي اندازه -60

ي داخلي آن الزاماً چند درجه است؟ ي يك زاويه اندازه

1(100  2(120  

3(102  4(108  

محاسبات محل انجام
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12:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايهآذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

 

20تـر از   تـرين عـدد اول كوچـك    تر با بزرگ است. مجموع عدد كوچك 39 مجموع دو عدد اول -61
(نگاه به گذشته)كدام است؟ 

1 (19  2 (21  3 (23  4 (33  

(نگاه به گذشته)در بين اعداد زير چند عدد مركب وجود دارد؟  -62
{ , , , , , , }103 143 315 52 203 1 141

1 (5  2 (4  3 (6  4 (7  

؟تي خمس نصف حاصل عبارت زير كدام اس قرينه -63
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ?               1 2 3 4 5 6 7 8 99 100

1 (5-  2( 5  3( 50-  4 (1  

؟داردوجود  60و  40عدد اول بين دو عدد چند  -64
1( 20   2( 6  3( 5  4 (8  

دركه بفهميم اين عدد اول است يا خير  براي اين .تر است بزرگ 100تر و از  كوچك 170عددي از  -65
؟حداكثر چند تقسيم بايد انجام دهيمروش غربال 

1 (5  2( 6  3( 8  4 (13  

هاي مربع متر را با كاشي سانتي 120متر و عرض  سانتي 200خواهيم زميني به شكل مستطيل به طول  مي - 66
؟متر است ها چند سانتي اين كاشيممكن براي ضلع  ي ترين اندازه پر كنيم. بزرگ يكسان شكل

1 (50  2( 20  3( 40  4 (10  

cاگر - 67 b b a    حاصل متعال ،باشد A  وB  ؟استكدام به ترتيب از راست به چپ(a c)

(b c)a
B

(a c)b





b c

A
a b






منفي –منفي ) 4  مثبت   –منفي  )3  منفي -مثبت  )2  مثبت   –مثبت  )1

؟ها كدام است ضرب آن حاصل ،اول باشند يداعدا a+15و   aاگر  -68
1( 34  2(181  3(197  4 (211  

خـورد عددي كه خـط مـي   چهاردهمين،  50و  30در روش غربال براي پيدا كردن اعداد اول بين  -69
كدام است؟

1 (35  2(42    3( 45  4 (49  

ي منفرجه بين خط زاويه ي اندازه .كند ها را قطع مي آن dبا هم موازي هستند و خط  Nو  M خطوط -70
d  وM ؟كدام است
1(115

2(120 
3(130

4(135

موازي هاي رياضي سؤال

محل انجام محاسبات

رياضي
37ي  صفحه تا 1ي صفحه
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13:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايه آذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

حاصـل ،كوچكترين عدد صحيح دو رقمي را كم كنـيم  ،اگر از بزرگترين عدد صحيح يك رقمي -71
؟شود ميكدام 

1 (90-  2(98-  3(90    4 (108  

، اول باشد؟12كه نسبت به رقمي وجود دارد  2چند عدد  -72
1 (30   2 (37  3 (28  4 (19  

چند گروه عدد اول سه قلوي سه رقمي وجود دارد؟ (هر سه عدد فرد متوالي اول را سه قلو گويند.) -73
  2) 4  3) 3  1) 2) صفر1

43عدد ي معكوس قرينه - 74 5( ( ))   را بر عدد 
3 212 حاصل كدام است؟ كنيم. ميتقسيم 3

1(
2

192(19
23(200

194(
19
200

Aحاصـــــــــل عبـــــــــارت  -75 ( )( )( )...( )    
1 1 1 11 1 1 12 3 4 چنـــــــــد برابـــــــــر20

B ( )( )( )...( )    
1 1 1 11 1 1 12 3 4 است؟20

1(21
40    2(1

4203(10
214(1

210
حاصل عبارت زير، كدام است؟ -76

( )
( )

?
( )

( )


 



1
2

2 3
1 4
2

3

1(1
22(

1
23 (2-  4 (2  

تر كدام است؟ واحد است. عدد بزرگ 12ها  آن ) و اختالف-17ميانگين دو عدد صحيح ( -77
1 (23-   2 (11-  3 (23  4 (11  

حاصل عبارت زير كدام است؟ -78
... ?   15 16 80

1 (3200  2(3150  3(3145    4 (3135  

تر است؟ حاصل كدام گزينه از بقيه بزرگ -79
1(( ( ) )    2 6 1 3
2 (( ( ))     2 6 1 3
3 (( ( ) )     2 6 1 3
4 (( ( ))    2 6 1 3

؟كدام گزينه استضلعي منتظم با تعداد رئوسش  nاختالف تعداد محور تقارن يك  -80
n  4(1n) 3  1) 2  ) صفر1 

محل انجام محاسبات
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(نگاه به گذشته) است، صحيح است؟ هاي زير در ارتباط با بخشي از مغز كه حاوي كرمينه چه تعداد از عبارت - 81

دهد. تر حجم مغز ما را تشكيل مي الف) بيش

ب) مركز بسياري از اعمال ارادي بدن است.

پ) در تنظيم فشار خون نقش حياتي دارد.

فرستد. ها مي ت) پيام انقباضي به ماهيچه

  3 )4  2 )3  1 )2صفر )1

X24چهار برابر تعداد ذرات هسته اتمAتعداد كل ذرات اتم خنثاي عنصر فرضي - 82
، تعـدادAكه در هسته اتـم   است. درصورتي 12

(نگاه به گذشته) را مشخص كنيد. Aها برابر باشد، عدد اتمي عنصر  ها با تعداد پروتون نوترون

1( 32  2( 96  3( 64  4( 24  

است؟ متفاوتبا سايرين  يميايي بودناز لحاظ فيزيكي يا ش تغيير انجام شده در كدام گزينه - 83

تبديل انگور به سركه )1

قرص جوشان در آبانداختن  )2

آبتبخير  )3

كبود قرار گرفتن ميخ آهني در محلول كات )4

؟است نادرستكدام گزينه  - 84

شود. اكسيد را در آب آهك بدميم، مخلوط شيري رنگ مي دي هرگاه گاز كربن )1

شوند. ر انجام شدن تغييرات شيميايي در بدن موجودات زنده ميت ها سبب سريع آنزيم )2

آزاد كرد. الكتريكي ختلف را به شكل انرژيم فلزاتتوان انرژي شيميايي ذخيره شده در  مي )3

شود. توليد مي كربن مونوكسيدگاز در اثر سوختن چوب در فضاي بسته، فقط  )4

غضروف . . . .  - 85

شود. ادن مواد معدني، سخت و به استخوان تبديل ميدر هنگام رشد، با از دست د )1

كند. ها جلوگيري مي از اصطكاك در محل اتصال استخوان )2

كند. هاي متحرك به هم وصل مي ها را در محل مفصل بافت پيوندي محكمي است كه استخوان )3

شود. مينب بندي بدن انسان، محسو به عنوان بخشي از استخوان پذيري زياد به دليل انعطاف )4

  
علوم

46ي  تا صفحه 1 ي صفحه

دقيقه 30

علومهاي  سؤال

ها پاسخ دهيد. آموزان عزيز، لطفاً از بين سؤاالت علوم عادي و پيشرفته، فقط به يك سري از آن دانش
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15:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايه             آذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

؟كنند پر مي نادرستيچه تعداد از موارد زير جاهاي خالي را به  - 86

 هاي گيرنده بويايي . . . . ياختهي شنوايي . . .  هاي گيرنده ياخته

دار هستند. مژههاي  ياخته -برخالف )الف

كنند. ميدرك را توليد و  عصبيپيام  -مانند )ب

فرستند. مخ مي پيام خود را در نهايت به قشر -برخالف )پ

1 (1  2 (2  

) صفر4    3) 3

هـايش برابـر هاي اين اتم با پروتـون  شود. اگر تعداد نوترون الكترون تبديل مي 10الكترون به يوني با  2يك اتم خنثي با گرفتن  - 87

؟چند استآن عدد جرمي  ،باشد

1( 12  2( 20  

3( 22  4( 16  

؟قابل شناسايي استكدام ماده يا وسيله گيرد و اين ماده به كمك  اي قرار مي چين چه ماده در معادله واكنش زير به جاي نقطه - 88

اسيدهاي موجود در قرص جوشان + جوش شيرين . . . .  + نمك

آب آهك-اكسيد دي كربنگاز  )2  اچ كاغذ پي-كربن مونوكسيدگاز  )1

آهكآب -نيتروژنگاز  )4  اچ كاغذ پي-اكسيژنگاز  )3

؟باشد، عدد جرمي آن كدام است 10هاست. اگر عدد اتمي اين اتم برابر  برابر تعداد الكترون 5/1 ها تعداد نوترونخنثي در يك اتم  - 89

1( 25  2( 30  

3( 20  4( 35  

؟زير از نوع اسكلتي است هاي ماهيچه يك از كدام - 90

چشممردمك  كنندههاي باز و بسته  ماهيچه )2    بازو سر ي دو ماهيچه )1

ي قلب ماهيچه )4  ي معده هاي ديواره ماهيچه )3
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16:  ي صفحه                                               ي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايه                  آذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

كنـد،  ها را در اين محل به هم وصل  استخوانممكن است بافت پيوندي محكمي كه به و  رداديگر . . . نام د به يك ها محل اتصال استخوان - 91

گويند. . . . مي

رباط، مفصل )2غضروف، مفصل )1

مفصل، رباط )4مفصل، غضروف )3

هاي نوري . . . . هگيرند - 92

.ترين اليه چشم است قرار دارند در مشيميه كه داخلي )1

فرستند. سري مخچه مي ايي به قسمت پسنپيام عصبي را از طريق عصب بي )2

اند. سه رنگ اصلي قرمز، آبي و سبز حساسهر كدام به يكي از مخروطي،  )3

د.نكن تبديل مي اي برخالف مخروطي، اثر نور را به پيام عصبي استوانه )4

. . . . مركز بسياري از اعمال ارادي بدن است. - 93

مخچه )2  هاي مخ كره بيروني نيم وبخش خاكستري رنگ  )1

ي مغز ساقه )4  نخاعبخش سفيد رنگ و بيروني  )3

چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ - 94

در گوش مياني قرار دارند.صدا هاي گيرنده  الف) ياخته

هاي مخ است.  كره ي در پشت نيمب) مركز حس بوياي

اند. هاي ما ابتدا از غضروف ساخته شده تر استخوان پ) بيش

ها در بدن ما است. هاي خوني از جمله وظايف استخوان ت) توليد ياخته

كنند. هاي اسكلتي عمل متقابل دارند و جفت جفت كار مي تر ماهيچه ث) بيش

1( 4  2( 3  

3( 2    4( 1  

بـا هـم منقـبض اي يـك ماهيچـه   ي ماهيچـه هـا  ي ياخته شود. وقتي همه . رنگي است كه . . . به استخوان متصل ميتاندون طناب . .  - 95

شود. شوند، ماهيچه . . . مي مي

تر و ضخيم كوتاه -معموالً-سفيد )2  بلندتر و ضخيم -معموالً-سفيد )1

تر و ضخيم كوتاه-معموالً-زرد )4  بلندتر و نازك -همواره-سفيد )3
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17:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايه آذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

؟هستنديك از عبارات زير صحيح  مكدا - 96

قرمز است. هاي اسكلتي و قلبي الف) رنگ ماهيچه

شود. هاي ارادي انجام مي ب) باز و بسته شدن مردمك چشم توسط ماهيچه

كتف قرار دارد.استخوان باالتري نسبت به  لاستخوان ترقوه در محتر  بيشيك فرد ايستاده، اسكلت پ) در 

دست و استخوان زند زبرين در پاي انسان قرار دارد. ني در ت) استخوان نازك
پ، ت )2الف، پ، ت )1

الف، ب )4الف، پ )3

؟چند مورد از موارد زير صحيح است - 97

الف) در بيماري آرتروز گردن، غضروف يا سر استخوان در محل مفصل تخريب شده است.

حركت كرده است.خود حركت ب) در پيچ خوردگي مچ پا، مفصل مچ پا در خالف جهت 

.دهند ها را حركت مي ها، با انبساط و انقباض خود، ماهيچه پ) استخوان

صورتي قرار دارند.- هايي با رنگ سفيد ، ماهيچهگوارشت) در ديواره دستگاه 
1( 1  2( 2  

3( 3  4( 4  

استخوان ران . . . . - 98
، به استخوان زند زبرين اتصال دارد.زانو در مفصل )1

ع بافت متراكم و اسفنجي است.داراي دو نو )2

گونه رگ خوني ندارد. بافت سخت و مرده است و هيچ )3

اي بدون پروتئين است. ي زمينه داراي ماده )4

اند؟ صورت صحيح نام برده شده به از راست به چپ  ترتيب گذاري شده در شكل زير، در كدام گزينه به هاي شماره بخش -99
تخواناي، زردپي، اس ياخته ماهيچه  )1

ي ا استخوان، زردپي، دستجات ياخته  )2

زردپي، استخوان، پوشش روي ماهيچه  )3

اي استخوان، زردپي، ياخته ماهيچه )4

20در دمـاي  Bپـذيري نمـك    بـه انحـالل   Aپذيري نمك  اگر نسبت انحالل - 100 C    باشـد و در اثـر افـزايش دمـا بـه 2برابـر بـا

30ي اندازه Cهاي  پذيري نمك انحاللA  وB هـا گرم از هر يك از محلـول  115برابر شود، با كاهش دماي  3برابر و  4ترتيب  به

50(از دماي C 20به Cي  هپذيري ماد قدر است؟ (انحالل دست آمده تقريباً چه هاي به ) ، اختالف جرم رسوبB  50در دمـاي C

پذيري يك ماده برابر است با حداكثر مقـداري از آن مـاده كـه در گرم آب در نظر گرفته شود. انحالل 100در گرم  15برابر با 

شود.) دما حل مي يك دماي مشخص گرم آب در همان 100
گرم 5/37) 4  گرم 6/24) 3  گرم 2/10) 2  گرم 6/14) 1
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18:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايهآذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

  

هاي شيمي) (سؤال
؟هاي يك سوسپانسيون هستند ويژگي چند مورد از موارد زير، جزء - 101

جامد مواد نشين شدن الف) ته
ب) تغيير نكردن خواص مواد بعد از آميخته شدن با هم

پ) وجود حداقل دو جزء حالل و حل شونده
ت) نوعي مخلوط ناهمگن از ذرات جامد معلق در مايع

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

ي دوم بـه رنـگ كنيم. تكه اول به رنگ آبي و تكـه  آغشته مي Bي ديگري را به ماده  و تكه Aاچ را به ماده  اي از كاغذ پي تكه - 102
؟است نادرستآيد. كدام گزينه  زرد درمي

ي ترش است. اي با مزه احتماالً ماده Bي  ماده )1
دارد. 7تر از  اچ بزرگ ، پيAي  برخالف ماده Bي  ماده )2
ممكن نيست مايع ظرفشويي باشد. Bي  ماده )3
ي تلخ است. اي با خاصيت بازي و مزه ، مادهAي  ماده )4

4دهـيم. شـمع پـس از سـوختن      ليتر هوا پر شـده اسـت قـرار مـي     2متر را در ظرفي دربسته كه از  سانتي 20با طول  Aشمع  - 103
طـور كامـل بسـوزد چنـد ي شمع به كه بقيه شود. براي اين يموجود در ظرف، خاموش م متر از طولش، به علت اتمام اكسيژن سانتي

1(فرض كنيد ؟بايد به درون ظرف تزريق كنيم صلخاليتر اكسيژن 
حجم هـوا را اكسـيژن تشـكيل داده و شـمع بـا سـرعت ثابـت5

.)و فشار هوا و اكسيژن خالص با هم برابر است سوزد مي
ليتر 8/0 )4  ليتر 4 )3  ليتر 6/1 )2  ليتر 2 )1

توان نوعي تغيير شيميايي يافت، به جز . . . .  هاي زير، مي ي گزينه در همه - 104
تبخير آب -ترش شدن شير-پوسيدن كاغذ )1
سوختن شمع -تخم مرغ در سركهواكنش  -زنگ زدن آهن )2
ذوب يخ-پاره شدن كاغذ -تبخير آب )3
پاره شدن كاغذ -ستپو پير شدن -كبود ميخ آهني در محلول كات )4

20در دمـاي  Bپـذيري نمـك    بـه انحـالل   Aپذيري نمك  اگر نسبت انحالل - 105 C    باشـد و در اثـر افـزايش دمـا بـه 2برابـر بـا

30ي اندازه Cهاي  پذيري نمك انحاللA  وB هـا از هر يك از محلـول  گرم 115برابر شود، با كاهش دماي  3برابر و  4ترتيب  به

50(از دماي C 20به Cي  پذيري ماده قدر است؟ (انحالل دست آمده تقريباً چه هاي به ) ، اختالف جرم رسوبB  50در دمـاي C

پذيري يك ماده در دماي مشخص، برابر است با حداكثر مقداري از گرم آب در نظر گرفته شود. انحالل 100در گرم  15برابر با 

شود.) گرم آب در همان دما حل مي 100آن ماده كه در 
گرم 5/37) 4  گرم 6/24) 3  گرم 2/10) 2  گرم 6/14) 1

)(شيمي(پيشرفته) علومهاي  سؤال
15ي  تا صفحه 1 ي صفحه

(فيزيك)
92ي  تا صفحه 76 ي صفحه

و زمين  شناسي (زيست
)شناسي

50ي  تا صفحه 28 ي صفحه
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19:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايه آذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

)فيزيكهاي  (سؤال
(نگاه به گذشته) ابر با نصف عدد فعلي را نشان دهند؟شود آمپرسنج و ولت سنج هر دو عددي بر يك از كارهاي زير در مدار زير باعث مي انجام كدام - 106

برابر كنيم. 4ولتاژ باتري را دو برابر و مقاومت را  )1
داريم. مقاومت را دو برابر كنيم و ولتاژ باتري را ثابت نگه )2
كنيم. ولتاژ باتري و مقاومت را نصف  )3
.داريم كنيم و مقاومت را ثابت نگه ولتاژ باتري را نصف  )4

؟هاي مغناطيسي است ي كدام ويژگي بارز قطب دهنده نشاندر كتاب درسي  رو، روبه شكل - 107
نام هاي ناهم جاذبه قطب )2     ها قطب جداناپذيري )1
تجمع بارهاي الكتريكي در دو سر آهنربا )4    نام هاي هم دافعه قطب )3

؟چه تعداد از موارد زير صحيح است - 108
شود. دور ميپالستيكي ي آب از شانه  ي آب نزديك كنيم، باريكه را به باريكه با موهاي خشك سر مالش دهيم و بعد آن ي پالستيكي را الف) وقتي شانه

ترتيب داراي بار به ها ميله ي پشمي مالش دهيم، ي ابريشمي و پارچه ترتيب با پارچه ي پالستيكي را به اي و ميله شيشه ي چه ميله ب) چنان
شوند. ميالكتريكي مثبت و منفي 

پ) بدن انسان و مغز مداد، رسانا هستند.
نام دو ابر صورت گيرد. هاي داراي بار ناهم تواند بين يك ابر باردار و زمين و يا بين قسمت ي الكتريكي مي ت) تخليه

است. V880آمپر باشد، ولتاژ دو سر المپ 5/0اهم و جريان الكتريكي عبوري از آن  440ث) اگر مقاومت المپي 
1( 2  2( 5  3( 4  4( 3  

؟كند تكميل مي نادرستيزير را به موارد كدام گزينه تمامي جاهاي خالي  - 109
تروليت) قرار دارند.كها دو فلز . . . در يك مايع شيميايي خاص (ال الف) در باتري

است. الكتريكي مداردر مربوط به . . . ، ي مثبت ي منفي باتري به پايانه ب) جهت حركت از پايانه
پ) نسبت جريان كشنده براي انسان به جريان در آذرخش برابر . . . است.

1-ها جهت حركت الكترون -غيرهم جنس )2   10000-ها جهت حركت الكترون-جنس غيرهم )1
10000

1-يجهت جريان قرارداد -سجن هم )4    10000 -يجهت جريان قرارداد-جنس هم )3
10000

هـاي ي رسانا هسـتند كـه روي پايـه    دو كره yو xصحيح است؟ (   eي هاي زير كدام گزينه در مورد مرحله با توجه به شكل - 110
اند.) عايق قرار گرفته

گيرد. بار مثبت مي y ي بار منفي و گلوله x ي كره) 1

گيرد. بار منفي مي yي بار مثبت و گلوله x  ي كره) 2

گيرند. بار منفي مي yو  x  ي كره) هر دو 3

گيرند. بار مثبت مي yو  x  ي كره) هر دو 4
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20:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايهآذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

)شناسي و زمين شناسي زيستهاي  (سؤال
(نگاه به گذشته) ينه است، صحيح است؟هاي زير در ارتباط با بخشي از مغز كه حاوي كرم چه تعداد از عبارت - 111

دهد. تر حجم مغز ما را تشكيل مي الف) بيش
ب) مركزي بسياري از اعمال ارادي بدن است.

پ) در تنظيم فشار خون نقش حياتي دارد.
ها بفرستد. تواند پيام حركتي به ماهيچه ت) مي
  3 )4  2 )3  1 )2صفر )1

ن است.. . . . مركز بسياري از اعمال ارادي بد  - 112
مخچههاي  كره بخش سفيد نيم )2  مخهاي  كره و بيروني نيم رنگبخش خاكستري  )1
ي مغز ساقه )4نخاع )3

؟چه تعداد از موارد زير صحيح است - 113
در گوش مياني قرار دارند. ي صدا هاي گيرنده ياختهالف) 

هاي مخ است.  كره ب) مركز حس بويايي در پشت نيم
اند. از غضروف ساخته شده ما ابتدا هاي تر استخوان پ) بيش

ها در بدن ما است. هاي خوني از جمله وظايف استخوان ياختهت) توليد 
كنند. هاي اسكلتي عمل متقابل دارند و جفت جفت كار مي تر ماهيچه ث) بيش

1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  
باعـث افـزايش قنـد خـونتوليـد انسـولين   ، . . . در . . . قرار دارد و در ديابت جـواني  ي سوخت و ساز بدن كننده ي تنظيم غده - 114

كنند. صورت . . . ذخيره مي اضافه را به هاي كبد گلوكز ياختهچنين  شود. هم مي
گليكوژن -كاهش - حنجره زير )2  گلوكاگون - افزايش - باالتر از حنجره )1
وژنگليك - افزايش - و نايزير حنجره  )4  گلوكاگون - كاهش - باالتر از حنجره )3

بـا هـم منقـبض اي يـك ماهيچـه   ي ماهيچـه ها ياختهي  شود. وقتي همه تاندون طناب . . . رنگي است كه . . . به استخوان متصل مي - 115
شود. شوند، ماهيچه . . . مي مي

تر و ضخيم كوتاه -معموالً -سفيد )2  بلندتر و ضخيم -معموالً -سفيد )1
تر و ضخيم كوتاه-الًمعمو -زرد )4  بلندتر و نازك -همواره-سفيد )3

؟يك از عبارات زير صحيح است كدام - 116
هاي اسكلتي و قلبي  قرمز است. الف) رنگ ماهيچه

شود. هاي ارادي انجام مي باز و بسته شدن مردمك چشم توسط ماهيچهب) 
كتف قرار دارد.استخوان باالتري نسبت به  لترقوه در محيك فرد ايستاده، استخوان اسكلت در پ) 
ني در دست و استخوان زند زبرين در پاي انسان قرار دارد. خوان نازكاستت) 

الف، ب )4  الف، پ )3  پ، ت )2  الف، پ، ت )1
هاي . . . باشد. تواند از نشانه هاي . . . و . . . . مي تواند از نشانه . . . . مي  - 117

پركاري تيروئيد -وزنكمبود انرژي و كاهش  -تيروئيد يكار كم -خستگي زودرس و اختالل در خواب )1
پركاري تيروئيد -عرق كردن زياد -كاري تيروئيد كم -كاهش وزن )2
پركاري تيروئيد -كاهش وزن -كاري تيروئيد كم -آلودگي خواب )3
كم كاري تيروئيد -كاهش وزن و كمبود انرژي -پركاري تيروئيد -خواب آلودگي و خستگي )4

 مؤثر است . . . هورموني كه فقط بر كبد مؤثر است . . . . اي هاي ماهيچه ياختهو كبد  رهورموني كه ب ،در فرآيند تنظيم قندخون - 118
شود. ر پانكراس ترشح ميبدر نتيجه كاهش قند خون و اثر آن  -مانند )2  شود از لوزالمعده ترشح مي -برخالف )1
.شود در هنگام گرسنگي ترشح مي -مانند )4  شود. باعث كاهش قند خون مي -برخالف )3

چند مورد از موارد زير صحيح است؟ - 119
الف) در بيماري آرتروز گردن، غضروف يا سر استخوان در محل مفصل تخريب شده است.
ب) در پيچ خوردگي مچ پا، مفصل مچ پا در خالف جهت حركت خود حركت كرده است.

دهند. ها را حركت مي ها، با انبساط و انقباض خود، ماهيچه پ) استخوان
صورتي قرار دارند.- هايي با رنگ سفيد ، ماهيچهگوارشره دستگاه ت) در ديوا

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
استخوان ران . . . . - 120

، به استخوان زند زبرين اتصال دارد.زانو در مفصل )1
داراي دو نوع بافت متراكم و اسفنجي است. )2
گونه رگ خوني ندارد. بافت سخت و مرده است و هيچ )3
اي بدون پروتئين است. زمينهي  داراي ماده )4
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21:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايه آذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

  

ــر،  - 121 ــكل زي ABCˆدر ش  80وĈ  40 ــه ــت. نقط ــلع   Fي  اس ــط ض ــيم AC  ،BEوس ــاز ن س
(نگاه به گذشته)كدام است؟  ADBˆي موازي هستند. اندازه زاويه DFوBEوB̂ي زاويه

1(80 
2(60 
3(90 
4(70 

عدد - 122  7 5 3 452 147 35 ؟پذير است بر چند عدد اول بخش 64
1 (2  2( 3  3( 5  4( 4  

؟استكدام  متفاوتي اول  شمارنده 3ترين عدد دو رقمي با  بزرگ - 123
1 (66  2( 70  3( 90  4 (91  

aاگر - 124 b 1 ؟حاصل عبارت زير كدام است ،باشد

?

a

 




11 11 11

 

1(b    2( a  3(
a

1   4(
b

1

االضـالع باشـد. متساوي MDCگيريم كه مثلث  طوري در نظر مي ABCDرا در مربع  Mي  نقطه - 125
؟است چند درجهAMBˆزاويه

1 (130  
2( 150  
3( 120  
4 (100  

)در عبارت - 126 ) ( )
m

   
2 1 1 1 1 1 1

3 2 3 2 2 مقدار  3 ،m ؟بين كدام دو عدد صحيح قرار دارد
2و  1) 4  6و  5 )3  11و  10 )2   1صفر و  )1

ترين نسبت به هم اول باشند، بيش yو  xرقمي است. اگر  3عددي  yرقمي و عدد  2يك عدد  xعدد  - 127
xمقدار y از كمترين مقدار تر قدر بيش چهx y ؟ است)x  وy (.هر دو اعداد طبيعي هستند
1 (1001  2( 996  3( 986  4 (1002  

امـين عـددي كـه خـط62. كنـيم  اسـتفاده مـي   الگوريتم غربـال  از 99تا  1براي يافتن اعداد اول  - 128
؟خورد، كدام است مي

1 (75  2( 69  3( 39  4 (45  
؟پذير است غير اول بخش مثبت عدد اول مختلف، همواره بر چند عدد 4ضرب  حاصل - 129

1 (16  2( 11  3( 12  4 (13  
چند درجه است؟Ĉي ي زاويه صورت اندازه اند. در اين با هم موازي bو  aل زير دو خط در شك - 130

1( 70  
2( 40  
3( 28  
4( 46  

دقيقه 10(تيزهوشان) هاي رياضي سؤال

محل انجام محاسبات

  
رياضي

45ي  تا صفحه 1 ي صفحه
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22:  ي صفحهي اول متوسطه ه دوري هشتم  پايهآذر 16 آزمون - )3( ي پروژه

  

آيد پاسخ دهيد. هايي كه در پي مي بخوانيد و به پرسشبا نادرستي اماليي  زير را چهار رباعي* 

س از ادراكيتو، مقد وسيِقد  ه از هر پاكياي پاكي تو منزّ  1
آدم، خاكي هزار در كوي تو، صد  در راه تو، صد هزار عالم، گردي

جان تن زد و با عجز به هم خانه گرفت  در وصف تو، عقل، طبع ديوانه گرفت  2
طاووس فلك، مذهب پروانه گرفت  ي تو آمد به ظهورچون شمع تجلّ

در تو دارِ ي هفت سپهر، پردهو  تو اي هشت بهشت، يك نثار درِ  3
تو غبار درِ ي هذر ي سرگشته  رخ زرد و كبود جامه، خورشيد منير

كز وصف تو هر چه گفته آمد، سخن است  عقل كهن است ي وصفت نه به اندازه  4
اربن استودر وادي توحيد تو يك خ  در هر دو جهان هر گل وصفت كه شكفت

اماليي دارد؟ درستيناكدام مصراع رباعي چهارم  - 131
) مصراع چهارم4  ) مصراع سوم3  ) مصراع دوم2  مصراع نخست) 1

كدام دو واژه در بيت نخست رباعيِ دوم، نقشِ دستوريِ يكساني دارند؟ - 132
) عجز، وصف4  طبع، عجز  )3  عقل، طبع )2  وصف، عقل) 1

حرف اضافه است؟» در«در رباعيِ سوم، چند  - 133
) فقط يكي حرف اضافه است.2  كدام حرف اضافه نيست. هيچ) 1
هر سه تا حرف اضافه است. )4  فقط دو تا حرف اضافه است. )3

در بيت نخست از رباعيِ نخست، كدام دو واژه ساختمان غيرساده دارند؟ - 134
پاكي، قدوسي) 2پاكي، منزّه) 1
منزّه، مقدس) 4مقدس  قدوسي،) 3

گوينـد. كـدام است، تركيـب وصـفي مقلـوب مـي    » عيب خداي بي«بارت ي ع جاشده كه جابه» عيب خدا بي«به تركيبي مثل  - 135
تركيب از رباعي سوم باال، تركيبِ وصفي مقلوب است؟

ي غبار ) ذره4  ) كبود جامه3  ) يك نثار2   ) هشت بهشت 1
در بيت دوم از رباعي دوم، كدام دو واژه ركن دوم تشبيه هستند؟ - 136

فلك -) تجلّي4  شمع  -) فلك3  ) طاووس ـ تجلّي2  شمع ـ طاووس) 1
.  . سوم .رباعي  دومدر مصراع » وي« - 137

) حرف اضافه است.4  دارد. » من«) معناي 3  است.» و اي«) شامل 2  دارد.  » او«معناي  )1
؟تر است كدام عبارت نزديكبه در بيت نخست از رباعيِ دوم، » تن زد«معناي  - 138

خودستايي كرد) 4  ) خودخواهي كرد3  ) خودنمايي كرد2  خودداري كرد )1
.  . در بيت دوم از رباعي نخست يعني .» گردي« - 139

) شجاع4  ) غباري3  اي ) دايره2  شجاعت) 1
دارد؟ تري كمارتباط معنايي » بشر ماوراي جاللش نيافت / بصر منتهاي جمالش نيافت«كدام رباعي با بيت  - 140

) رباعي چهارم4  ) رباعي سوم3  ) رباعي دوم2  رباعي نخست) 1

فارسي (تيزهوشان)هاي  سؤال
  

فارسي
46ي  تا صفحه 9ي  صفحه

نگارش
36ي  تا صفحه 12ي  صفحه

دقيقه 10
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شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي::))سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي   

.ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ آموزان نشدا

روع به موقعـش
د؟ششروع  راس ساعت اعالم شدهامروز، آيا آزمون  - 294

  بله) 1

خير) 2

در شروع و حين آزموننظم 

؟ودامروز، حوزه منظم و ساكت ب در حين آزمونو  قبل از شروع آزمونآيا  -295

  بله) 1

خير) 2

انـمراقب
داشتند؟ جديت كافيدر آزمون امروز، مراقب هاآيا  -296

  بله) 1

يرخ) 2

ترك حوزه –پايان آزمون 
داده شد؟خروج زودهنگام اجازه ي  قبل از پايان آزمونامروز به دانش آموزان آيا  -297

  بله) 1

خير) 2

آزمون نظم در پايان
است؟ منظم و ساكتآيا تا پايان آزمون،حوزه  -298

  بله) 1

يرخ) 2
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