دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب (دوره اول)
مهر ستاد

سواالت امتحانات نوبت اول ( سال تحصیلی )98-99
شماره:

تعداد صفحه سواالت2 :

نام درس  :ادبیات فارسی

پایه هشتم

تاریخ امتحان98 /01/ 22 :

صفحه0 :

مدت امتحان  01 :دقیقه

نام ونام خانوادگی:
نام دبیر :جناب آقای جانعلی زاده
 -1لغات زیر را معنی کنید( .هشت لغت)
جوالهه:
عیان:
بی ریا:

بارم

حصار:
شوق:
بوریا:

سعادت:
کامکار:
عارف:

چابکی:
نغز:
مستمعان:

 -2در متن زیر ،گروه اسمی را مشخص نموده و هسته آن را بنویسید.
(( توفان آن دو درخت بلند باغ را درهم شکست )).

2

2

 -3در مصراع زیر ،متمم ،مفعول ،مضاف الیه و نهاد را مشخص کنید.
(( در دولت به رخم بگشادی))

1

 -2در بیت ((خداوند بخشنده دستگیر /کریم خطا بخش پوزش پذیر)) به کدامیک از نام های (صفت ها)خداوند اشاره نشده
است؟

 )0رحمن

 )2قیوم

 )2تواب

 )3فریادرس

0/5

 -5هر یک از جمالت زیر فعل ها چه زمانی دارند؟
ب) علی روزنامه را به دوستش داده است

الف) حسین سیب می خورد.

1

-6کلمه های جمع را به مفرد و کلمه های مفرد را به جمع تبدیل کنید.
الف) ادب

ب) اسرار

0/5

 -0به کمک واژه ((خورشید)) به عنوان ((مشبه)) جمله ای مثال بزنید که تمام ارکان تشبیه را داشته باشد.
خورشید . .....................................................................................................................................................

1

 -8در بیت زیر چه آرایه ای وجود دارد؟
گلستان کند آتشی بر خلیل

گروهی بر آتش برد ز آب نیل

1

 -9فردوسی حماسه سرای ایران در قرن  .........................................و  ......................................هجری می زیست .اثر او ............
نام دارد.

1/5
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صفحه2 :

سواالت

بارم

 -01آثار زیر از چه کسانی است؟
الف) جامع التمثیل ......................................................... :ب) مثل چشمه مثل رود......................................................... :

1

 -00جدول زیر را کامل کنید.
فعل

بن مضارع

زمان

2

پوشید
رسید
 -02در بیت زیر آرایه جناس را مشخص کنید.
پشته ای خار همی برد به

(( خارکش پیری با دلق درشت

پشت))

0/5

 -03واژه های زیر را از جهت ساختمان اسم (ساده – غیر ساده) مشخص کنید.
(( شکرگزار -مداین -فرازنده -

ساختمان))

1

 -11حفظ شعر:
(( گفتم :که سوخت جانم ،از آتش نهانم

..........................................................................

..................................................................................

گفتا :تو خود حجابی ،ورنه رخم عیان است

 -05ابیات زیر را به شکل ساده روان معنی کنید.
الف) حدّ من این نیست ثنایت گفتن

ب) ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

2

گوهر شکر عطایت سفتن

دل رمیده ما را انیس و مونس شد
3

ج) عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند

چون برآید این همه گل های نغز کامکار؟

موفق و پیروز باشید
Sample output to test PDF Combine only

دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب (دوره اول)
سواالت امتحانات نوبت اول
امتحان امالی فارسی
نام دبیر :آقای الیاسی

پایه هشتم
شماره صفحه:

سال تحصیلی 98-99
تاریخ امتحان98/00/30 :
مدت امتحان  60 :دقیقه

سواالت

شماره

بارم

فرزندم ،من می دانم که تو ایران را از بن جان دوست می داری زیرا تو از ایرانیان نژاده و آزاده هستی،
از آن پاکان که جانشان از مهر ایران تابناک است و دلشان به نام و یاد ایران می تپد .از آن دانا دالن
خویشتن شناس که اکنون ایران را به گذشتۀ پر فروغ او می پیوندد.
اکنون اگر می خواهی ،در مورد شگفتی آفرینش ملخ سخن بگو که خدا برای او دو چشم سرخ و دو
حدقه ،چونان ماه تابان آفرید و به او گوش پنهان و دهانی متناسب اندامش بخشید .ملخ حواسی نیرومند
دارد و دو دندان پیشین دارد که گیاهان را می چیند دو پای داس مانند که اشیا را بر می دارد.
در نوجوانی ،هرگز در خیال کسی نمی گنجد که در آینده به انسانی بی عاطفه و بد اخالق تبدیل شود.
تصور همه از آینده یک زندگی آرمانی ،منطقی و سرشار از عشق و عاطفه و انسانیت است .زندگی کردن
به یادگیری اصول و روش هایی نیاز دارد و برای آیندۀ خود به شغل خوبی فکر می کنیدکه درآمدی
عالی نصیب شما می کند .به احترام و اعتباری که برای خود کسب کرده اید می اندیشید.
بهلول گفت :تو دعوی دانایی می کردی ،اکنون که به نادانی خود معترف شدی تو را بیاموزم .بدان که
این ها که تو گفتی همه فرع است و اصل در خوردن آن است که لقمه حالل باید و اگر حرام را صد از
این گونه آداب به جای بیاوری فایده نداردو سبب تاریکی دل شود و سخن گفتن نیز باید برای رضای
خدا باشد.

1
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شماره:
شماره

نام و نام خانوادگی:

نام درس:
سواالت

2

شماره صفحه:
صفحه:

بارم
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)دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب (دوره اول
98-99 سال تحصیلی

سواالت امتحانات نوبت اول

 زبان:نام درس
98/11/18 :تاریخ امتحان
 دقیقه81 :مدت امتحان

:تعداد صفحه سواالت
پایه هشتم
1 :شماره صفحه

:شماره
:نام و نام خانوادگی
 آقای موسوی:نام دبیر

سواالت

بارم
3

شماره

. یک لغت اضافی است.لغات داده شده را در جای خالی بنویسید

1

( ride / recite / painting / tell / dressed / weekdays /question )
1.My brother get …………………………every morning.
2.My grandparents ………………………………Holy Quran every day.
3.We’re at work on ………………………………………
4.This man is good at …………………………………
5.Can you………………………

a story to the children?

6.Prepare some ……………………… and ask your friend.
5

.فرم شناسایی زیر را با مشخصات شخصی خود کامل کنید

2

First name:7…………………………………
Last name:…8……………………….
Age:9………………………
What city are you from?:…11…………………………..
What’s your city like?:…11………………..
What sport can you do?:…12…………………………
What’s your nationality?13………………………..
Where do you live?:……14…………………..
What’s your favorite food?:……15…………………….
What’s your favorite hobby?:…16………………………….
4

.با کلمات داده شده جمله بسازید
17. European…………………………………………………
18. countries………………………………………………
19. climb a mountain…………………………………..
21. take photos………………....
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1

3

2 :شماره صفحه

:نام درس

بارم

:نام و نام خانوادگی

:شماره
شماره

سواالت

2

. درستون راست یکی اضافه است.کلمات ستون چپ را با ستون راست کامل کنید
-------------------------------

4

---------------------------------

21. ride

a. a puzzle

22. work

b. with a computer

23. do

c. a horse

24. draw

d. a good picture
e. badminton

2

.باتوجه به تصاویر داده شده به سواالت جواب کامل دهید

5

.مکالمه زیررا کامل کنید

6

25. Can they play football well?

26. Is he good at swimming?

6
A: Are you good at playing volleyball?
B:…27……………………………………………………………
A: Can you search the web?
B:…28………………………………………………………………
A:Who is good at cooking in your family?
B:…29…………………………………………………………..
A: What do you do on the weekend?
B:31……………………………………………………………
A:What is Iran like?
B……31……………………………………………………….
A:What’s your nationality?
B:…32………………………………………………
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2

3 :شماره صفحه

:نام درس

بارم

:نام و نام خانوادگی

:شماره
شماره

سواالت

2

.با کلمات داده شده جمله بسازید

7

.جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

8

33. questions / brother /some/ has/my/.
34. afternoon/ the/you/do/what/in/do/?/ Fariba/

4

35. I’m from USA and I’m …………………………… and I speak 36 …………………………… .
37.Thurday and Friday are the ………………………………in Iran.
38.At 12 o’clock is …………………………………at noon.

.روزهای هفته را یه ترتیب بنویسید
39……………………………..

41…………………………….

9

41……………………………….

42…………………………… 43…………………………… 44………………………… 45……………………………

2

)2(. برای هر کدام از حروف یک کلمه انگلیسی بنویسید11
46.Por………………….47. rar ……………………48. ax………………………49.amp…………………
51. su……………….

51. An……………………52.or……………………. 53.al………………………

7

. متن زیرا بخوانید وبه سواالت جواب کامل دهید11
I’m Iman. I’m eleven years old. I’m a student in grade eight. I read
Chinese book with my friends on Sundays . I walk to school every day. I
can speak English well.
I go to gym every evening.
54.What’s his name?
55.How old is he?
56.When does he go to school?
57.Can he speak Spanish?
58.What does he read on Sundays?
59. Is he in grade nine?
61.Where does he go every evening?
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3

دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب (دوره اول)
سواالت امتحانات نوبت اول
شماره:
نام و نام خانوادگی:
نام دبیر :آقای عسگری

سال تحصیلی 98-99
نام درس :تفکروسبک زندگی
تاریخ امتحان98/11/1 :
مدت امتحان 40 :دقیقه

تعداد صفحه سواالت:
پایه هشتم
شماره صفحه1 :
سواالت

شماره

بارم
1

1

موفقیت یعنی چه؟

2

ادب ،به معنای روش های نیکو . . . . . . . . . . . . . ،و  . . . . . . . . . . . . . . . . .صحیح است.

0.0

3

منظور از آداب چیست؟

0.0

4

آداب معاشرت یعنی مجموعه رفتار های درستی که باید در برخورد با یکدیگر در موقعیت های مختلف رعایت کنیم

0.0

تا  . . . . . . . . . . .و  . . . . . . . . . . .ما حفظ شود.
0.0

0

گفتگو را تعریف کنید.

6

گفتگو ممکن است از نوع  . . . . . . . . . . .و  . . . . . . . . . . .و  . . . . . . . . . . . .و  . . . . . . . . . . .یا انتقادی باشد.

7

رسانه وسیله ای است که  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .یا تعداد زیادی از مردم منتقل می کند.

0.0

8

کسب مهارت در مهار نفس به افراد این توان را می دهد تا آن ها به جای  . . . . . . . . . . . . . ، . . . . . . . . . . . . .بهتری

0.0

1

بگیرند.

موفق باشید

1
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دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب (دوره اول)
سواالت امتحانات نوبت اول
شماره:
نام ونام خانوادگی:
نام دبیر :آقای قائمی

سال تحصیلی 98-99
نام درس  :دینی
تاریخ امتحان98/01/22 :
مدت امتحان  01 :دقیقه

تعداد صفحه سواالت3 :
پایه هشتم
شماره صفحه0 :
سواالت

شماره

بارم

0

بنا بر فرمایش امیرمؤمنان حضرت علی (ع) هدف از آفرینش این جهان شگفت انگیز چیست؟

0.1

2

آیه "وَ لیَعفوا وَ لیَصفَحوا اَال تُحِبّونَ أَن یَغفِرَ اللّهُ لَکُم وَ اللّهُ غَفورٌ رَحیمٌ " .اشاره به جه صفتی دارد؟
د) پاداش 
ج) بزرگی خدا 
ب) بخشندگی وگذشت 
الف) دوستی 

1.1

3

میراث گرانبهای پیامبر است ،در روایات متعدد و در حدیثی مهم برآن دو بسیار تاکید شده است .آن دو چیز در
قیامت کنار حوض کوثر به هم ملحق می شوند.

1.1

4

چرا بعد از پیامبر خدا تنها امیرمؤمنان شایسته رهبری برمسلمانان بودند؟

0.1

1

کدام عبارت صحیح وکدام یک غلط است؟
الف) استفاده از گردنبند و انگشتر طال نماز مردان و زنان را باطل می کند .صحیح غلط
ب) اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است ،نمازش صحیح است .صحیح غلط
ج) اگرکسی با پولی که ازراه حرام به دست آورده لباسی بخرد ،نمی تواند با آن لباس نمازبخواند .صحیح غلط
د) شنا کردن درروز ماه مبارک رمضان روزه راباطل می کند .صحیح غلط

0

0

دومورد از فواید روزه را نام ببرید

0

7

من .یکی ازصفات خدا که به معنای بسیارآمرزنده است ،می باشم  .به من..........می گویند

8

عذاب های جهنم را چه کسی بوجود آورده است ؟ توضیح دهید

1

1.1

0
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شماره:
شماره

9

نام درس :دینی

نام و نام خانوادگی:

شماره صفحه2 :
بارم

سواالت
کدام عبارت صحیح وکدام یک غلط است ؟
الف)گناه کردن یک نوع زیاده روی درمورد نفس است صحیح غلط
ب) خواندن اذان واذان اقامه ازاحکام نما ز است صحیح غلط
ج) اگرنجاست ادرار کمترازیک سکه باشد می توان با آن نماز خواند .صحیح غلط
د) استفاده از طال برای مردان فقط در نماز حرام است صحیح غلط

0

 01حدیث نورانی "صوموا تصحوا " که از رسول خدا (ص) است به چه معناست؟

0

 00عبارت سمت راست را به واژه درست سمت چپ وصل کنید.
روزه
خداوند را ازهمه بزرگ ترشمردن
ورزش کردن
ازاحکام نماز است
خوردن وآشامیدن
سپری است دربرابر مشکالت
وضو گرفتن
از مبطالت روزه است
اهلل اکبر

0

 02جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.
الف) روزه دار فراموش کند که روزه است ویکی از مبطالت روزه را انجام دهد روزه اش ................است
ب) پوشیدن لباس های تمیزومرتب وزدن عطراز ........نماز است.
ج) نماز خواندن با لباسی که از پوست ،مو ،یا اجزای دیگر حیوانات حرام گوشت تهیه شده باشد.............. ،است.
د) جانشینی حضرت علی(ع) درروزغدیر،موجب ناامیدی کامل  .........................شد.

2

 03گزینه صحیح را عالمت بزنید.
 -0منظور ازکلمه نعیم درآیه "ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم " چیست؟
د) همه نعمت ها 
ج) عبادت 
ب) والیت اهل بیت 
الف) قرآن وسنت 
 -2بنابر فرمایش پیامبر اکرم(ص) عفو وگذشت بنده را ...................میگرداند.
د) عزیز وسربلند 
ج) کامل 
ب) عاقبت به خیر 
الف) موفق 
 -3آیه "الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و.........اشاره به جه اصل مهمی دراسالم دارد؟
د) قدر شناسی ازنعمت ها 
ج) امامت 
ب) معاد 
الف) نبوت 

0.1

 04ازنظم شگفت انگیز جهان ومخلوقات درون آن چه نتیجه ای می توان گرفت؟

0.1

2
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شماره:

نام و نام خانوادگی:

شماره

نام درس :دینی

شماره صفحه3 :
بارم

سواالت

 01چرا خداوند پیامبراکرم (ص) را اوّلین معلم قرار داد ؟

0.1

 00گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد؟

0.1

 07دالیل اهمیت نماز خواندن در مسجد را بیان کنید.

0.1

موفق باشید

3
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دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب (دوره اول)
سواالت امتحانات نوبت اول
شماره:
نام ونام خانوادگی:
نام دبیر :آقای وهابی

تعداد صفحه سواالت3 :
پایه هشتم
شماره صفحه1 :

نام درس  :ریاضی
تاریخ امتحان98/11/14 :
مدت امتحان  91 :دقیقه

سواالت

شماره

1

سال تحصیلی 98-99

بارم

جمله های درست را با عالمت « »و جمله های نادرست را با « »مشخص کنید.
2

 الف) قرینه معکوس عدد  ،−3عدد
6

3
11

2

است.

 ب) اعداد  33و  77نسبت به هم اول هستند.
 ج) اگر تمام اضالع یک چند ضلعی باهم برابر باشند ،چند ضلعی منتظم است.
 د) حاصل  𝑥 2 + 𝑥 2برابر است با .𝑥 4
2

2

جاهای خالی را با عدد یا کلمه مناسب پر کنید.
الف) در روش غربال هنگام خط زدن مضارب عدد  ،7اولین عددی که خط می خورد عدد  . . . . . . . . . .است.
ب) هر  . . . . . . . . . . .ضلعی منتظم مرکز تقارن ندارد (.)13 – 11
ج) جمله  nام الگوی عددی  ....و  123و  64و  27و  8و  1برابر است با .. . . . . . . . . . . .
د) بین هر دو عدد گویا  . . . . . . . . . .عدد گویا وجود دارد.

3

2

در هر یک از پرسش های زیر ،گزینه درست را مشخص کنید.
 )aکدامیک از عبارت های زیر در مورد تمام مستطیل ها درست نیست؟
 الف) ضلع های مقابل موازی اند.

 ب) تمام زاویه ها قائمه اند.

 ج) قطر ها مساوی اند.

 د) قطر ها برهم عمودند.

 )bاگر 𝑎 بر 𝑏 بخش پذیر باشد ب.م.م دو عدد 𝑎 و 𝑏 برابر است با :
 الف) 𝑏 × 𝑎

 ب) 𝑎

𝑎

 د) 𝑏

 ج)

𝑏

 )cبرای تشخیص اول یا مرکب بودن عددی بین  116تا  126حداکثر چند تقسیم الزم است؟
 الف) 4

 ب) 3

 د) 7

 ج) 6

 )dاندازه هر زاویه خارجی یک  nضلعی منتظم  43درجه است n .کدام است؟
 الف) 3

 ب) 6

 د) 8

 ج) 7
1
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شماره:
شماره

نام و نام خانوادگی:

شماره صفحه2 :

نام درس :ریاضی

به هر یک از پرسش های زیر پاسخ کامل دهید

بارم
1.3

4

اعداد اول و مرکب را مشخص کنید (با ذکر دلیل)

3

حاصل عبارات زیر را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید.

6

جای خالی را کامل کنید (با رسم شکل)

7

در شکل مقابل 𝐸𝐷 ∥ 𝐵𝐴 است 𝐶̂ .چند درجه است؟

 111و  143و  311و  97و  − 11و 87

3.73

=

−36×87
)−38×(−14

(الف

= )( 6 − 6 (23 ÷ 4 − 2 × 4ب

11

3

7

= (− 12 + 18) ÷ 36

(الف

1.3

? 𝑓⊥ 𝑒
⇒
{
𝑑∥𝑓

1.73

2
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شماره:

نام و نام خانوادگی:

شماره

8

شماره صفحه3 :

نام درس :ریاضی

بارم

به هر یک از پرسش های زیر پاسخ کامل دهید
الف) حاصل عبارت مقابل را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید.

(2𝑥 − 3𝑦)(2x + 3y) + 9𝑦 2 − 4

3

𝑥−4= 𝑥+6

ب) معادله مقابل را حل کنید.

4

4

2
3

ج) مقدار عددی عبارت  −6𝑥 2 𝑦 − 1به ازای  𝑥 = −1و  𝑦 = −2را بدست آورید.

24𝑎2 𝑏 − 18𝑎𝑏 2

د) عبارت جبری مقابل را به صورت ضرب دو عبارت جبری بنویسید.

9

2

جدول زیر را کامل کنید.
عدد
نوع عدد

1
6

−23

√2

– 11/7

طبیعی
حسابی
صحیح
گویا

 11هر عبارت سمت راست را فقط به یک عبارت مناسب آن در سمت چپ وصل کنید.
 متوازی االضالع
قطرهایش برابرند اما برهم عمود نیستند
 مربع
قطرهایش عمود منصف می باشند 
 لوزی
قطرهایش منصف یکدیگرند 
 مستطیل
قطرهایش باهم برابر نیستند اما بر هم عمودند 
 11آیا )𝑏  𝑏 − 𝑎 = −(𝑎 −است؟ چرا؟

1

1.3

3
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دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب (دوره اول)
سواالت امتحانات نوبت اول
شماره:
نام و نام خانوادگی:
نام دبیر :آقای مناهی

سال تحصیلی 98-99
نام درس :علوم تجربی
تاریخ امتحان98/21/12 :
مدت امتحان 01 :دقیقه

تعداد صفحه سواالت4 :
پایه هشتم
شماره صفحه2 :
سواالت

بارم

الف) جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

1

شماره

2

حالل ماده ای است که معموالً جزء  . . . . . . . . . . . . . .از محلول را تشکیل می دهد.

1

گندیده شدن میوه یک نوع تغییر  . . . . . . . . . . . . . .است.

3

تعداد پروتون های هر عنصر را  . . . . . . . . . . . . . . .می گویند.

4

به ذره ای که تعداد الکترون های آن با تعداد پروتون هایش برابر نباشد  . . . . . . . . . . . . . .گویند.

5

از بین ایزوتوپ های هیدروژن تنها ایزوتوپ  . . . . . . . . . . . . .پرتو زا است.

6

دو نیمکره مخچه توسط  . . . . . . . . . . . . . . .به یکدیگر متصل شده اند.

0

سلول های  . . . . . . . . . . . . . . . . .موجود در شبکیه چشم نسبت به رنگ ها حساس هستند.

8

به مجموعه استخوان ها – غضروف ها و اتصاالت آن ها در بدن ما  . . . . . . . . . . . . . .می گویند.
ب) عبارت های درست را با عالمت  و عبارت های نادرست را با عالمت  مشخص کنید.

2

هرچه  phیک ماده به  24نزدیک تر باشد اسید قوی تر است.

درست نادرست

1

پوسیدن کاغذ و خرد کردن کاغذ از تغییرات فیزیک هستند.

درست نادرست

3

حجم هستهی اتم بسیار کوچک ولی جرم آن زیاد است.

درست نادرست

4

ساقه مغز که در زیر مخ است مخ و مخچه را به نخاع وصل می کند.

درست نادرست

ج) گزینه درست را با عالمت  مشخص کنید.
2

ج) دوغ 

ب) آب نمک 

ب) کاغذ صافی 

ج) تبخیر 

د) دستگاه تقطیر 

با استفاده از آب آتش حاصل از کدام یک از موارد زیر را می توان خاموش کرد؟
الف) آتش حاصل از سوختن روغن ماشین 

ب) آتش حاصل از سوخت نفت و بنزین 

ج) آتش حاصل از برق 
4

د) نفت 

روش جداسازی مخلوط آب و الکل در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
الف) قیف جدا کننده 

3

1

کدام یک از موارد زیر تعلیقه (سوسپانسیون) است؟
الف) آجیل 

1

2

د) هیچکدام 

در کدام مورد تعداد نوترون ها و پروتون ها برابر است؟
الف) 𝐶 236

 35
ب) 𝑙𝐶20

ج) 𝑂 268

1

د) 𝐻 22
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شماره:

نام درس:

نام و نام خانوادگی:

شماره

5

اتم فرضی  Xو یون مثبت  Xدر کدام مورد باهم تفاوت دارند؟
ب) تعداد پروتون ها 

ب) مخچه 

د) ساقه مغز 

ج) نخاع 

مرکز حس بینایی در کجا قرار دارد؟
الف) گیجگاهیقشرمخ 

8

ج) تعداد نوترون ها 

د) عدد جرمی 

بند بازان و افرادی که ژیمناستیک کار می کنند ،کدام بخش از مغز خود را تقویت می کنند؟
الف) مخ 

0

بارم

سواالت
الف) تعداد الکترون ها 

6

شماره صفحه1 :

ج) جلوینیمکرههایمخ 

ب) پسسریقشرمخ 

د) ساقه مغز 

دراز ترین استخوان بدن انسان کدام است؟
الف) بازو 

ب) ران 

د) ساق پا 

ج) ساعد 
د) سواالت تشریحی:

2

در هر مورد واژه های ستون «الف» را به عبارت های ستون درست «ب» وصل کنید( .دو مورد در ستون ب اضافی
است).
«ب»
«الف »
مخلوط 
تعلیقه (سوسپانسیون)
محلول شکر 
شامپو 

2

 ph<0 دارد
 برای جداکردن آن از دستگاه تقطیر استفاده می شود
 ph>0 دارد
 شربت معده
 با صاف کردن جداسازی می شود
 موادی که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند
1.5

1

اساس جداسازی را در شکل های زیر بنویسید.
الف)

3

هر یک از تغییرات شیمیایی زیر با چه نشانه ای همراه است؟ جدول را کامل کنید.

ب)

1.5

انداختن میخ آهنی درون محلول سولفات
انداختن تخم مرغ کامالً سالم در سرکه

2
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شماره:

نام درس:

نام و نام خانوادگی:

شماره

شماره صفحه3 :
بارم

سواالت

4

منظور از کاتالیزگر چیست؟ دو نمونه کاتالیزگر مثال بزنید.

2

5

با توجه به مدل اتمی بور در شکل روبرو به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف) عدد جرمی آن چند است؟
ب) عدد اتمی آن را بنویسید.
ج) آیا این ذره یون است؟ چرا؟

2

6

نماد شیمیایی هر یک از عنصرهای زیر را بنویسید.
ب) آهن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الف) سدیم . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5

0

35
 34نشان داده شده است .کدام ایزوتوپ سنگین تر است؟ چرا؟
دو ایزوتوپ کلر به صورت 𝑙𝐶 20و 𝑙𝐶20

1.5

8

شکل مقابل یک نورون را نشان می دهد .اجزای شماره گذاری شده در شکل را نام گذاری کنید.

1.05

-2
-1
-3

 21سلول پشتیبان (نورگلیا) چه وظیفه ای بر عهده دارد.

1.5

 22در هنگام خیاطی سوزن در دست خیاط فرو می رود .او فوراً دست خود را عقب می کشد.

2

الف) در این عمل انعکاسی محرک و پاسخ را مشخص کنید.
محرک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

پاسخ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

ب) دو مورد از ویژگی های عمل انعکاسی را بنویسید.
 21سه الیه ی کره ی چشم از خارج به داخل را به ترتیب نام ببرید.

3

1.05
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نام و نام خانوادگی:

شماره:

نام درس:

شماره

شماره صفحه4 :
بارم

سواالت

 23سه مورد از وظایف استخوان ها را در بدن بنویسید.

1.05

 24یک مثال از مفصل ثابت و یک مثال از مفصل متحرک بزنید.
پاسخ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
محرک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

1.5

 25جدول زیر را در مورد ماهیچه ها کامل کنید.

1.05

نام

اسکلتی

..........

قلبی

عمل

ارادی

غیر ارادی

..........

رنگ

..........

سفید – صورتی

قرمز آجری

موفق باشید

4
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دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب (دوره اول)
سواالت امتحانات نوبت اول
شماره:
نام و نام خانوادگی:
نام دبیر :آقای جمشیدی

سال تحصیلی 98-99
نام درس :مطالعات اجتماعی
تاریخ امتحان98/01/28 :
مدت امتحان 01 :دقیقه

تعداد صفحه سواالت:
پایه هشتم
شماره صفحه0 :
سواالت

بارم

الف) پاسخ صحیح را با گذاشتن عالمت ( )مشخص کنید.

2

« -0با همسایهات خوش رفتاری کن تا مسلمان راستین باشی»  ،این سخن از کیست؟
الف) امامعلی(ع)

ب) پیامبر(ص)

د) اماممحمدباقر(ع)

ج) امامصادق(ع)

 -2فردی که درزمین دیگران کشاورزی کرده و منافعی نیز به دست آورده است،این کار وی جزء کدام دعاوی محسوب میشود؟
الف) کیفری

ب) حقوقی

د) اجتماعی

ج) فردی

 -3آگهیهای بازرگانی  ،باعث تشویق چه چیزی در جامعه میشوند؟
الف) خشونت و پرخاشگری ب) بی بند و باریهای اخالقی ج)فرهنگ جامعه

د) مصرفگرایی

 -4مرکز خالفت امویان کدام شهر بود؟
الف) شام

ب) کوفه

د) بیروت

ج) خراسان

ب) عبارتهای درست و نادرست را با عالمت ( )مشخص کنید.

2

 )0انفاق به زبان ساده  ،یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر.

درست

نادرست

 )2هدایت و هماهنگی میان وزیران از وظایف رئیسجمهور میباشد.

درست

نادرست

 )3نخستین اقدام پیامبر(ص) پس از ورود به مدینه ایجاد پیمان برادری میان مسلمانان بود .درست

نادرست

درست

نادرست

 )4آلبویه بغداد را تصرف کردند و خلفای عباسی را تحت نفوذ و سلطهی خود گرفتند.

2

ج) در جای خالی کلمهی مناسب بگذارید.
 )0هیئت دولت از رئیس جمهور  ،معاونان و  .................................تشکیل میشود.
 )2طبق فرمودهی امام صادق(ع)  :هرکس مالک خشم خود نباشد  ،مالک  ................................خود نخواهد بود.
 )3اگرگیرنده نیز به فرستنده پیامی بفرستد و او را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده به این عمل ........................
میگویند.
 )4در جنگ صفین امام علی(ع) به مقابله با سپاه معاویه رفت و آنها را  ...........................نامید.
د) به سئواالت زیر پاسخ دهید.

0

 .0منظور از تنفیذ حکم ریاست جمهوری چیست؟

1
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شماره:

نام درس :مطالعات اجتماعی شماره صفحه2 :

نام و نام خانوادگی:

بارم

سواالت
 .2دعاوی کیفری مربوط به چه اعمالی است؟

0

 .3نام دو خاندان بزرگ ایرانی در دورهی سامانی (وزیران سامانیان) را بنویسید.

0

 .4سه مورد از نشانههای عصر جاهلیت را بنویسید.

0.1

 .1علی(ع) کدام شهر را مرکز خالفت خود قرار داد؟ چرا؟

0.1

 .0تفاوت شرکتهای تعاونی و غیرتعاونی در حق رأی اعضاء چیست؟

2

 .7رفتارهای پرخاشگرانه به چه شکلهایی بروز میکند؟ ( 4مورد)

2

 .8دو مورد از اثرات منفی رسانههای ارتباط جمعی را از دیدگاه صاحبنظران بنویسید.

2

 .9برمکیان چه کسانی بودند؟ و سرانجام آنها چه شد؟ توضیح دهید.

2

موفق باشید
2
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دبیرستان غیر دولتی پسرانه ادیب (دوره اول)
مهر ستاد

سواالت امتحانات نوبت اول ( سال تحصیلی )98-99
شماره:

تعداد صفحه سواالت:

نام ونام خانوادگی:

نام درس  :نگارش
تاریخ امتحان98/01/ 99 :

پایه هشتم

نام دبیر :جناب آقای الیاسی

مدت امتحان  81 :دقیقه

صفحه0 :

از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کنید.
 -0شرح حال زندگی یکی از شخصیت های برجسته ایرانی (شاعر – علمی – مذهبی – شهید)
 -9به زبان یک کودک کار که در مترو آدامس می فروشد.
 -3نام نیکو گر بماند ز آدمی

به که از او ماند سرای زرنگار

توجه :رعایت موارد زیر در نوشتن انشاء الزامی است.
 -0طبقه بندی ذهن (مقدمه –بدنه-نتیجه)

 -9جدا نوشتن بند ها

 -3پاکیزه نویسی (بدون خط خوردگی)

 -4درست نویسی (بدون غلط و نگارش درست جمله ها)

 -5رعایت عالئم نگارشی ( ، .؟ ! )....

 -6پیوستگی و انسجام مطالب

-7در حد امکان به کار بردن اشعار -ضرب المثل -آیات -احادیث -و جمالت ادبی و ........نوشته را زیبا می کند.
موفق و پیروز باشید.
پاسخ
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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9 :صفحه
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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