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  دقيقه90مدت امتحان:  صبح 8 ساعت شروع:  عمومي رشته:  هشتمپايه:   علوم تجربي سواالت امتحان :

  5 تعداد صفحات:  13/03/96تاريخ امتحان:   آموزش متوسطه اول دوره

  مركز سنجش مجتمع نخبگان  1396  خرداد ماه    نيم سال دوم   آزمون هاي 
Hamrahenokhbegan.ir     

 

    
    كالس:    نام و نام خانوادگي:  

  بارم  و شيميبخش زيست–متن سوال  
  هاي زير را نام ببريد. بهترين روش جداسازي هر يك از مخلوط  1

  الف) مخلوط آب و الكل: 

  ب) مخلوط آب و روغن: 

5/0  

  فرمول زير را كامل كنيد.   2

  شمع (هيدروكربن)  ....................................... گرمــا............................................ آببخار گرما و نور 

5/0  

  تعريف ايزوتوپ را بنويسيد.   3

 

  

5/0  

  مركز عصبي كنترل هر يك از موارد زير را نام ببريد.   4

    الف) ضربان قلب (............................)

  ب) حفظ تعادل (............................)

5/0  

  ها عملكرد ارادي دارند؟ الف) كدام نوع از ماهيچه  5

  هستند؟ دوكي شكلاي و ها تك هستههاي كدام نوع از ماهيچهب) سلول

5/0  

  ي بدن است؟ هاي زير، كدام غدهمحل ترشح هر يك از هورمون  6

  .............)................................الف) گلوكاگون (.............

  .................)...............................ب) هورمون رشد(.......

5/0  

    ادامه سواالت در پشت صفحه  
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  بينيد، نام يك سنگ را بنويسيد. هاي رسوبي كه در زير ميهاي تشكيل سنگبراي هر يك از روش  13

  هاي گرم و كم عمق و رسوب سنگ: الف) تبخير آب در درياچه

  هاي شيميايي پيچيده: ب) انجام واكنش

5/0  

  الف) كدام شكل مربوط به سنگي است كه توسط يخچال طبيعي حمل شده است؟   14

  

  ب) علت انتخاب خود را بنويسيد. 

  

  

5/0  

  ها را بنويسيد. نقش هر يك از موارد زير در هوازدگي سنگ  15

  الف) گياهان: 

  

  ب) باد: 

  

5/0  

    صفحه بعد فيزيك درادامه سواالت   
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    كالس:    نام و نام خانوادگي:  

  بارم  بخش فيزيك–متن سوال  
   .مناسب پركنيدجاهاي خالي زير را با عبارات   1

  كنيم. .............. استفاده مي..............الف) معموالً براي تشخيص باردار بودن يك جسم و تعيين نوع بار آن، از ........

.... ...........................تر شود، خاصيت مغناطيسي آن ...پيچ يك آهنرباي الكتريكي بيشب) هرچه تعداد دورهاي سيم

  . شودمي

........ ................شود، تصوير ...........پرتوهاي بازتاب در پشت آينه تشكيل مي امتداد ج) تصويري كه از به هم رسيدن

  شود. ناميده مي

5/1  

  .هاي زير را مشخص كنيددرستي يا نادرستي عبارت  2
  ~نادرست   ~درست                .         افتدي ماه روي زمين ميالف) در هنگام خورشيد گرفتگي، سايه

  ~نادرست   ~درست                كند. كاو استفاده مي هاي دندان از آينهپزشك براي ديدن لكهب) دندان

  ~نادرست   ~درست                      باشد. ترين شكست نور در منشور، مربوط به رنگ قرمز ميج) بيش

  ~نادرست   ~.     درستباشددر يك مدار، اختالف پتانسيل الكتريكي ميد) عامل ايجاد جريان الكتريكي 

1  

الكترون از يك مقطع سيم عبور كند شدت جريان عبوري از سيم را محاسبه  2310مقدار  s100اگر در مدت   3
e)كنيد.  / c)191 6 10    

  

  

  

1  

ــان مي نمودار زير رابطه  4 ــيل در يك مدار نش ــدت جريان و اختالف پتانس دهد. مقدار مقاومت مدار را بدســت ي ش
  آوريد؟ 

  

  

  

5/0  

   ادامه سواالت در پشت صفحه  
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  القاي مغناطيسي چيست؟   5

  

5/0  

  هاي آهنربا را تعيين كنيد؟ نماها در شكل زير قطبگيري قطببا توجه به جهت  6

  

5/0  

را رسم  L2ي نور و بازتاب نهايي از آينه هاي بازتاب مسير پرتويبتابد با توجه به قانون L1ي به آينه Sاگر پرتوي   7
  ي بازتاب نهايي را بدست آوريد؟ ي زاويهكنيد و اندازه

  

  

  

75/0  

  را مشخص كنيد. » الف و ب«با توجه به شكل مقابل نام هر يك از موارد   8

  ......................................الف)......

  ...................................ب) .........

5/0  

  هاي زير را رسم كنيد. امتداد پرتوهاي نور در هر يك از عدسي  9

  

5/0  

  توي نور را رسم كرده و نام ابزار نوري را بنويسيد. پردر شكل روبرو امتداد   10

  

  

5/0  

  15  جمع نمرات      
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  و شيمي بخش زيست – متن پاسخ  
  )25/0(نشين شدن با قيف جدا كننده ب) ته  )25/0(الف) تقطير   1

  )25/0هرمورد (  شمع (هيدروكربن)  گاز اكسيژن گرمــا اكسيدگاز كربن دي بخار آب  گرما و نور   2

  )5/0(ها است. ي يك عنصر كه عدد اتمي يكسان و عدد جرمي متفاوت دارند. علت آن هم اختالف تعداد نوترونهاي سازندهاتم  3

  )25/0(ب) مخچه   )25/0(الف) بصل النخاع   4

  )25/0(ي صافب) ماهيچه    )25/0(ي اسكلتي يا مخطط الف) ماهيچه  5

  )25/0(هيپوفيزب)     )25/0(الف) لوزالمعده يا پانكراس   6

  )25/0هر مورد(   46دومي   پروتئين  جاهاي خالي به ترتيب اولي  7

  )25/0(ب) تخمك  )25/0(الف) لوله گرده   8

  )25/0(ب) فلوئوريت  )25/0(الف) هاليت   9

  )25/0(ها و نيز بررسي خواص نوري كاني )25/0(پذيري با اسيدواكنش )25/0(بررسي خواصي مانند: سختي، چگالي، رنگ، شكل بلور،  10

  )25/0( هاي با اليي)فشار بسيار زياد (از اليه -2  )25/0(گرماي شديد  -1  11

  )25/0(شود. تر از بازالت است چون به آرامي سرد ميي بلور گرانيت بزرگالف) اندازه  12

  )25/0(شود. ب) محل تشكيل گرانيت درون زمين است اما بازالت آذرين بيروني است و در سطح زمين تشكيل مي

  )25/0(هاي رسوبي تبخيري مانند: سنگ نمك يا سنگ گچ الف) سنگ  13

  )25/0(هاي آهكي و يا سنگ تراورتن ب) سنگ

  )25/0( Aالف) سنگ   14

گيرند و ظاهر سنگ گرد و بدون زاويه ها، تحت عوامل فرسايش و ساييدگي قرار نميهاي يخچالب) علت آن است كه رسوبات كف و كناره
  )25/0(باشد نوك تيز و بدون تقارن است. نمي

  )25/0(شود. ها، باعث خرد شدن سنگ ميي گياهان در شكاف سنگالف) رشد ريشه  15

گردد. شود البته وجود شن در باد باعث ساييدگي و فرسايش ميها ميها و فرسايش آنهاي طوالني باعث ساييدگي سنگب) نيروي باد در مدت
)25/0(  

  

  

   



  بي نام تو نامه كي كنم باز

  دقيقه90مدت امتحان:  صبح 8 ساعت شروع:  عمومي رشته:  هشتمپايه:   علوم تجربي سواالت امتحان :

  5 تعداد صفحات:  13/03/96تاريخ امتحان:   آموزش متوسطه اول دوره

  مركز سنجش مجتمع نخبگان  1396  خرداد ماه    نيم سال دوم   آزمون هاي 
     

 

  بخش فيزيك – متن پاسخ  
  )5/0ج) مجازي (هر مورد   تر ب) بيش  نما) قالف) الكتروسكوپ (بر  1
  ب) درست   الف) درست   2

  )25/0درست (هر مورد د)  ج) غلط 
3  n t s I ?2310 100    

( / )( / )

( / ) ( / )
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  )25/0بدون تماس را القاي مغناطيسي گويند. ( )25/0(ايجاد خاصيت مغناطيسي در مواد مغناطيسي  5
6  N S   
7  )25/0(030 بازتاب نهايي از آينهL2  

  )5/0شكل (
  )25/0ي كانوني (هر مورد ب) فاصله  الف) كانون   8
  )25/0هر مورد شكل (  9

  
  )25/0)           شكل (2/0نام ابزار نوري= منشور (  10

  
  


