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باسوه تعالي
نام :

شعبه :

اداره آهوزش و پرورش شهرستاى ..........

دبیرستاى نوونه دولتي..............

نام خانوادگي :

شواره دانش آهوز :
تاريخ اهتحاى 59 / 10 / 11:

نام پدر:

درس :علوم تجربی

وقت 06:دقيقه

تحصیل علن و دانش هايه ی تقويت و تأيید عقل آدهي است .اهام علي (ع)

رديف

الف)

پايه :هشتن

نوبت :اول

صفحه 1 :
باضم

درست یا نادرست تودن عثارت های سیز را تا گذاشتن عالمت (×) در مقاتل آن مشخص کنیذ:

 -1ؾَؾپاًؿیَى هرلَط ّوگٌی اؾت وِ زض آى شضات یه جاهس ،بِ نَضت هؼلك زض هایغ پطاوٌسُ اًس.

ل

ؽ

ٍ - 2لتی یه هازُ  ،زچاض تغییط قیویایی یا فیعیىی هی قَز  ،اًطغی قیویایی آى تغییط هی وٌس.

ل
ل

ؽ
ؽ

 - 4زض تمؿین هیَظ ،اظ یه ؾلَل  ،زٍ ؾلَل بِ ٍجَز هی آیس.

ل

ؽ

 - 3هطوع حؽ بیٌایی ،زض لؿوت پؽ ؾطی لكط هد لطاض زاضز.

1

صحیح تزین پاسخ را اس میان گشینه های داد ه شذه انتخاب کنیذ:

ب)  - 5بطای تْیِ نٌؼتی اوؿیػى ٍ ًیتطٍغى ،ابتسا َّا ضا بِ حالت هایغ زض هی آٍضًس ٍ ؾپؽ آى ضا تمغیط
هی وٌٌس .زض ایي نَضت تفاٍت زض وسام یه اظ ٍیػگی ّای ظیط باػث جذاسازی آًْا از يکذيگر هی ضَد؟
الف) ًمغِ جَـ

ب) ًمغِ اًجواز

ز) اًساظُ شضات

ج) هیعاى حاللیت

 - 6چٌس هَضز اظ جوالت ظیط درست اؾت؟
* ًگِ زاقتي زاضٍّا زض قیكِ ّای لَُْ ای ضًگ ،بِ هٌظَض زٍض ًگِ زاقتي آًْا اظ ًَض اؾت.
* ًگْساضی هَاز غصایی زض یرچال ،بِ هٌظَض زٍض ًگِ زاقتي غصاّا اظ گطهاؾت.
* پَقاًسى فلعات ب ا یه الیِ ضًگ ،بِ هٌظَض زٍض ًگِ زاقتي آًْا اظ ضعَبت ٍ اوؿیػى اؾت.
* استفادُ از کاتالیسگر ،بِ هٌظَر اًجام ٍاکٌص ّای ضیویايی است.زيرا بذٍى استفادُ از کاتالیسگر ٍاکٌص اًجام ًوی ضَد.
ز)  4هَضز

ج) 3هَضز
ب) 2هَضز
الف) 1هَضز
 - 7تؼساز الىتطٍى ّای یه ػٌهط فطضی  34اؾت .اگط ػسز اتوی ايي عٌصر  ٍ 32تعذاد ًَترٍى ّايص10
ٍاحذ بیطتر از پرٍتَى ّايص باضذ،کذام ًطاًِ ی ضیویايی زير برای ايي عٌصر فرضی درست است؟
66
2+
34 C

42
274
2ج)
ب) 32 B
الف) 32 A
 - 8وَزن  4ؾالِ ای وِ جْت زٍچطذِ ؾَاضی ،اظ چطخ ّای ووىی کٌار تايرّای دٍچرخِ اش اؾتفازُ

ز)

2+
42 D

74

هی وٌس بِ ایي زلیل اؾت وِ ٌَّظ برف  ............هغع ٍی ،تىاهل ًیافتِ اؾت.
ج) بهل الٌراع
ب) هد
الف) هرچِ
 - 9وسام یه اظ هفانل ظیط حطوت هحسٍزتطی زاضز؟
الف) هفهل ظاًَ

ب) هفهل قاًِ

ز) ًین وطُ ضاؾت هد
ز) هفهل جٌاؽ با زًسُ ّا

ج) هفهل اًگكتاى زؾت

 - 10بِ ًمف وسام غسُ زض بسى بِ زضؾتی اقاضُ ًطذُ اؾت؟
تَلیس ٍ شذیطُ اًطغی زض ؾلَل ّای بسى
الف) تیطٍئیس
ب) پاضاتیطٍئیس
ز) فَق ولیِ

افعایف یَى ولؿین

ج) پاًىطاؼ

فمظ زضواّف لٌس ذَى

ایجاز آهازگی زض فطز زض قطایظ زقَاض ضٍحی ٍ جؿوی
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رديف

ج)

پايه :هشتن

درس :علوم تجربی

نوبت :اول

صفحه 2 :

وقت06 :دقيقه

واصه مناسة را در جاهای خالی قزار دهیذ:

 - 11زض ػول ؾَذتي بِ جع هازُ ؾَذتٌی  ،گاظ  ..............جعئی اظ ٍاوٌف زٌّسُ ّاؾت.

باضم
1/5

 - 12بِ اتن ّای یه ػٌهط وِ تؼساز ًَتطٍى ّای هتفاٍت زاضًس ................. ،آى ػٌهط هی گَیٌس.
 - 13بِ هجوَعِ فعالیت ّايی کِ بذٍى دخالت ارادُ ٍ خَاست ها صَرت هی گیرد فعالیت ّای  .......................هی گَيٌذ.
- 14بِ اػهابی وِ پیام ّا ضا بِ هطاوع ػهبی هٌتمل هی وٌٌس ،اػهاب  ..........گفتِ هی

قَز.

 - 15طٌ اب سفیذ رًگ ٍ هحکوی کِ دٍسر هاّیچِ ّا را بِ استخَاى هتصل هی کٌذ ً ...........ام دارد .
ٍ - 16قتی سلَل ّا هی خَاٌّذ تقسین ضًَذ ،ابتذا هقذار  ... ..........آى  2برابر هی ضَد ٍ بِ ضکل کالفی از ًخ در هی آيذ.

د)

ته سواالت سیز پاسخ دهیذ:

 -17با تَجِ بِ جذٍل از هیاى هخلَطْای زير،کذام يک با ابسار يا ٍسايل دادُ ضذُ جذاسازی هی ضًَذ.

./ 55

الف) برادُ آّي ٍ خاک ارُ
ب)  -هخلَط ًفت ٍ آب
ج)  -هخلَط خاک ٍ آب
د)  -هخلَط آب ٍ ًوک
ُ)  -هخلَط خَى برای جذا سازی
سلَل ّا

-2

-1

-3

 - 18کطاٍرزاى برای اصالح خاک ّايی کِ خاصیت ا سیذی دارًذ ازآّک استفادُ هی کٌٌذ .علت را بٌَيسیذ؟

./5

 - 19آضظٍ ٌّگام آتف ؾَظی وِ زض یه اتاق وَچه نَضت گطفتِ اؾت ،پتَی ذیؽ ٍ هطعَبی ضا
بالفانلِ ضٍی قؼلِ ّای آتف هی اًساظز .آضظٍ با ایي واض وسام یه اظقطایظ ایجاز آتف ضا حصف وطزُ

1

اؾت؟زلیل ذَز ضا بٌَیؿیس.
 - 20یىی اظ گاظّای هتهاػس قسُ اظ ؾَذتي بطذی ؾَذت ّا وطبي هًََوؿیس اؾت:
الف) ایي گاظ زض چِ قطایغی تَلیس هی قَز؟

./ 55

ب) زٍ ٍیػگی ایي گاظ ضا بٌَیؿیس.
ً - 21واز قیویایی ّط یه اظ ػٌانط ظیط ضا بٌَیؿیس.
الف) هٌیعین(

)

ب) لیتین(

)

./5
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رديف

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

پایه:هشتم

نوبت :اول

صفحه3:

وقت 60 :دقیقه

 - 22ؾلَل ّای حؿاؼ بِ ّطیه اظ هحطن ّای ظیط زض وسام برف اظ بسى لطاض گطفتِ اؾت:
ج) ؾطها ( )---------
ب) فكاض( )---------
الف) ًَض( )--------
 - 23تؼساز شضات ؾِ ػٌهط فطضی بِ نَضت ظیط اؾت:

./75

الف) کذام ررُ(ّا) بِ صَرت يَى است؟

ررُ

تعذادP

تعذادe

تعذادn

A

ب) هجوَع بار الکتريکی در کذام ررُ( ّا) صفر ًیست؟

5

5

5

B

1

1

2

C

8

10

8

ج) ّستِ کذام ررُ(ّا) ًاپايذار بَدُ ٍ بِ عٌَاى هَاد راديَ اکتیَ ضٌاختِ هی ضَد؟

باضم

./75

 - 24قىل ضٍبطٍ ؾاذتواى یه ًَضٍى ضا ًكاى هی زّس.
الف) لؿوت ّای ذَاؾتِ قسُ ضا ًام گصاضی وٌیس.

1

1

ب) ػولىطز برف قواضُ ( )1چیؿت؟

2

 - 25گیطًسُ ّای بَیایی زض بیٌی بؿیاض هتٌَع اًس ،فایسُ ی ایي تٌَع ضا بیاى وٌیس؟

./5

ّ - 26ط یه اظ اؾترَاى ّای ؾتَى ( الف) بِ وسام اؾترَاى زض ؾتَى (ب) هطبَط اؾت( .لغفا زض
پطاًتع بٌَیؿیس)
الف
)

کطکک(

ب
ساعذ

زًذ زبريي (

)

ساق پا

درضت ًی (

)

ضاًِ

ترقَُ (

1

)

جلَی زاًَ

 - 27با تَجِ بِ تهَیط زازُ قسُ:
الف) علت تفاٍت ظاّری بیي دٍ جٌس ًر ٍ هادُ چیست؟

1

ب) آيا ايي تفاٍت ّای ظاّری در سٌیي کن ايي دٍ جاًَر ًیس ديذُ هی ضَد؟
ج) برٍز ايي تفاٍت ّا از چِ سٌی آغاز هی ضَد؟

 - 28هؿلواًاى زض هاُ هباضن ضهضاى السام بِ ضٍظُ زاضی هی وٌٌس:
الف) زض هَلغ گطؾٌگی فؼالیت وسام غسُ لٌس ذَى ضا بِ حالت عبیؼی باظ هی گطزاًس؟

/75
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ضزیف

درس:علوم تجربی

پايه :هشتن

نوبت :اول

وقت 06 :دقيقه

صفحه4:

باضم

ب)زض ایي هاُ وطبَّیسضات شذیطُ قسُ زض بسى ون هی قَز یا ظیاز؟
ج) ًام َّضهًَی وِ زض هَلغ گطؾٌگی لٌس ذَى ضا بِ حالت عبیؼی باظ هی گطزاًس؟
 - 29زض هَضز تَزُ ّای ؾطعاًی بِ پطؾف ّای ظیط پاؾد زّیس:

1

الف) تَزُ ّای ؾطعاًی زض بسى یه فطز چگًَِ بِ ٍجَز هی آیس؟
ب) چِ ػَاهلی زض بطٍظ ایي تَزُ ّا هَثطًس؟( 2هَضز)

 - 30الف) قرم جَاًی زاضای غى زیابت اؾتٍ .لی تا وٌَى ػالئوی اظ ایي بیواضی زض ٍی هكاّسُ
ًطذُ اؾت ،اگط اٍ برَاّس ازاهِ ػوط ذَز ضا ّواًٌس ؾایط افطاز ظًسگی وٌس ،چِ ضاّىاضّایی ضا بِ اٍ
پیكٌْاز هی وٌیس؟( 2هَضز)
ب) قىل ظیط ؾاذتاض چِ هازُ ای ضازض ؾلَل ّای بسى ًكاى هی زّس؟

نم
ک
آنچه راهک انسان هب لذت آموخته باشد رهگز فراموش ی ند .
هَفك باقیس

./75
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