


  1 صفحه  
  

 

 

 

 25 سئواالت :تعداد  4 :تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 11/03/98 تاریخ برگزاري:
 دقیقه75 وقت پاسخگویی:

 طراح :سمیرا آقاتی 
 :شماره 

 علوم تجربی نام درس:
 هشتم :پایه

 دهید.دخترم با آرامش و دقت به سواالت زیر پاسخ 
 ردیف شیمی بارم

5/0 
 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 

 گویند.   امولسیون) می -الف) به مخلوط ناهمگن جامد در مایع (سوسپاسیون
 کنند.  سانتریفیوژ) استفاده می -براي جداسازي اجزاي خون از یکدیگر از دستگاه (دکانتورب) 

1 

5/0 
 توضیح دهید. در واکنش سوختن حبه قند نقش خاك چیست؟ 

 
 

2 

5/0 

 جاهاي خالی را کامل کنید. 
 ............ نوترون است............است. این اتم داراي ... 30و عدد جرمی آن  14برابر  xالف) عدد اتمی عنصر 

 گویند.  ...... می.........هایش برابر نباشد ............ هاي آن با تعداد پروتون اي که تعداد الکترون ب) به ذره
3 

  شناسی زمین 

25/0 
 ها در تهیه پودر بچه کاربرد دارد؟ کدام یک از کانی

 د) کوارتز               ج) تالک               ب) ژیپس              الف) فلوئوریت 
4 

5/0 
 ها در همه جا یکسان نیست. دو دلیل براي آن بیان کنید.  فراوانی کانی

1                        ...................................................... (2                        ...................................................... ( 
5 

 مورد)2کنند؟ ( ها از چه خواصی استفاده می شناسان براي شناسایی کانی کانی 5/0

1............. (                        .........................................2                        ...................................................... ( 
6 

 ي صحیح را انتخاب کنید.  گزینه 5/0
 هاي آذرین بیرونی و درونی کدام است؟ ترین تفاوت سنگ مهم -

 د) رنگ کانی          ج) اندازه بلور کانی          ب) وجود بلور        الف) نوع کانی 
 آید؟ از دگرگون شدن کدام سنگ، سنگ مرمر پدید می -

 د) سنگ آهک              ج) ماسه سنگ              ب) گرانیت           الف) بازالت 

7 

 آید؟   هاي زیر به چه روشی به وجود می هر یک از سنگ 5/0
.............................................   کنگلومرا ...........................................  ...................   تراورتن .................

8 

5/0 
 )مورد2آید؟ ( هاي دگرگونی تحت چه شرایطی به وجود می سنگ

1                        ...................................................... (2                        ...................................................... ( 
9 

5/0 
چـه دلیـل   بـه  مهندسین راه سازي پس از حفر تونل متوجه شدند که کف تونل ها پوسته پوسته می شود.به نظر شـما  

 د.نند این واقعیت را توجیه کننمی توا
 

10 

را امام رضا  تان د ر مد ال س ه ا د–دوره اول  ع  ٦وا





  3 صفحه  
  

5/1 

 )5/1درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید .(
  نادرست    درست    .حرکت در مجاورت سطح زمین ، در زمین بار القایی ایجاد می کنند. ابر هاي باردار با 1
  نادرست    درست    .                       . در باردار کردن به روش مالش ،بار دوجسم برابر و هم نام می شود2
  نادرست    درست    مغناطیسی قرار می گیرد.                   . همیشه قطب شمال آهن ربا به سمت شمال 3
  نادرست    درست       تاب از سطح آینه ي کروي منظم است.                                                   . باز4
  نادرست    درست            است.                                 . قوانین باز تابش فقط براي سطوح صاف درست 5
  نادرست    درست       . ذره بین یک عدسی کاو است.                                                                  6

20 

75/1 

 انتخاب کنید . گزینه ي درست را
به کالهک برق نمایی کـه بـار مثبـت     . یک جسم شیشه اي را با پارچه ي ابریشمی مالش می دهیم و آن را به آرامی1

 دارد نزدیک می کنیم، چه تغییري در انحراف ورقه هاي آن رخ می دهد؟
  ب) انحراف ورقه ها بیشتر می شود .                                . الف) ورقه ها بسته می شوند

  م نزدیک و سپس از هم دور می شوند .د) ابتدا به ه            ج) بعد از نزدیک شدن هیچ تغییري نمی کند .
 . در کدام وسیله از آهن رباي الکتریکی استفاده نشده است ؟2

 د) سشوار           ج) اتوي برقی        ب) جرثقیل مغناطیسی        الف) چرخ گوشت
 . انتشار نور به خط مستقیم در کدام یک از پدیده هاي زیر نقش اساسی ندارد ؟3

 ب) خسوف و کسوف                                             الف) تشکیل سایه 
 د) تشکیل تصویر در دوربین روزنه اي                                   ج) عبور نور از جسم شفاف

 . در شکل روبرو زاویه ي بازتاب چند درجه است ؟  4
     درجه  50ب)                     درجه  40الف) 

  درجه 100د)                       درجه  80ج) 
 . براي کدامیک از کاربرد هاي زیر از آینه ي کوژ استفاده نمی کنیم ؟5

          ها  ب) در پیچ جاده             ي اتومبیل ) آینهالف
  د) در فروشگاه هاي بزرگ        ج) آینه ي دندان پزشکی

 . پدیده ي رنگین کمان در اثر کدام ویژگی نور ایجاد می شود ؟6
 د) ترکیب نور               ج) بازتاب نور              ب) جذب نور               الف) شکست نور 

 . کدام ابزار نوري مسیر پرتوهاي موازي را مطابق شکل زیر تغییر می دهد ؟7
 ب) عدسی کاو                الف) آینه ي کاو 

  د) عدسی کوژ                  ج) آینه ي کوژ
 

21 

75/0 

 ولت باشد ، آمپر سنج چه عددي را نشان می دهد؟ 144در شکل زیر اگر اختاف پتانسیل در باتري 
 (نوشتن فرمول الزامی است)

 
 
 
 

22 



  4 صفحه  
  

75/0 

 زیر هر شکل روش ساخت آهن ربا را بنویسید .

 
 

23 

5/0 

شکل زیر،الف) ساکنین زمین شاهد چه پدیده اي هستند ؟در   
 

 ب)ساکنین فرضی ماه چه پدیده اي را مشاهده می کنند ؟
 
 
 
 
 
 

24 

5/0 

 با توجه به شکل ، الف) ماهی در کدام نقطه دیده می شود؟
 ب) علت این پدیده چیست؟

 
 
 
 
   

25 

 موفق باشید.



 

 

 

 25 سئواالت :تعداد  4: تعداد صفحات

 

  نام و نام خانوادگی:

 11/03/98تاریخ برگزاري: 
  دقیقه75وقت پاسخگویی: 

 طراح :سمیرا آقاتی 
 :شماره 

  نام درس: علوم تجربی
 : هشتمپایه

  ب) سانتریفیوژ             الف) سوسپانسیون    -1
  ماند. سرعت واکنش را زیاد کرده و در آخر دست نخورده باقی می -کاتالیزگر -2
  ب) یون        16الف)  -3
  ج) تالک -4
  دهنده ها در برابر فرسایش و فراوانی عناصر تشکیل ) مقاومت آن3) مقدار پایداري، 2) شرایط تشکیل کانی ، 1 -5
  ) نوري3ایی، ) شیمی2) خواص فیزیکی، 1 -6
  ب) سنگ آهک (د)    الف) اندازه بلور کانی (ج)   -7
  کنگلومرا: آواري    هاي شیمیایی  تراورتن: واکنش -8
  هاي داغ محلول -حرارت -فشار -9

  گردد. پوسته شدن کف تونل می هاي باالیی باعث پوسته حذف فشار الیه -10
  شیمیایی -11
  تصویر (الف) زیرا داراي زاویه است. -12
  گردد. به دلیل صفات ثانویه جنسی که با افزایش سن ظاهر می -13
  دو -14
  ب) مفصل -15
  ب) دو نیم شدن -16
  ب) مخچه      الف) هاگ -17
  ج) تقسیم میتوز    ب) هورمون رشد      الف) لب پیشانی -18
  ) همگرا6) مقعر، 5) محدب، 4) جهت جریان، 3) بیشتر، 2گیر،  ) برق1 -19
  ) نادرست6) نادرست، 5) نادرست، 4) نادرست، 3رست، ) ناد2) درست، 1 -20
  ) ب7) الف، 6) ج، 5) ب، 4) ج، 3) ج، 2) ب، 1 -21
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  القا -مالش –الکتریکی  -23
  ب) خورشیدگرفتگی یا کسوف  گرفتگی یا خسوف    الف) ماه -24
  ب) شکست نور      1الف)  -25
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