


 باسمه تعالي

 ل آموزش و پرورش استان اصفهاناداره ک نام و نام خانوادگی:                                 

 اداره سنجش

 ........... مدیریت آموزش و پرورش

 علوم تجربی نام درس:

 دقیقه 97  امتحان: مدت         91/3/19 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 4در  سؤاالت صبح 91 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

 نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:                                                                   جمع نمره با حروف:                                                                                                 عملی: -ره شفاهینم نمره کتبی:
 

 نمره 7931ماه  خردادنوبت  دوره اول متوسطه هشتمپایه دانش آموزان ني امتحانات هماهنگ استا ردیف
 

1 

 

9 

 .در محل خالی پاسخ مناسب بنویسید. در مواردی از کلمه های داخل پرانتز کمک بگیرید

 الف( به مخلوط ناهمگن و معلق جامد در مایع ..................................گویند.

 ا (همگر –عینک خود استفاده می کند.) واگرا برای ........................... از عدسی دوربین ب( شخص 

  می باشد.  خنثی( –اسیدقوی  –محلولی برابر عدد صفر می باشد. این محلول ............................. )بازقوی  HPج( 

 بنفش( کمترین میزان شکست را در خروج از منشور خواهد داشت. –سبز  –د( نور رنگی ........................ ) قرمز 

 ان به دو صورت متراکم و ............................. دیده می شود.درساختار استخوان ،بافت استخوه( 

خارج از فاصله ی کانونی ( آینه ی کاو باشد؛ تصویر  –فاصله ی کانونی  –و( اگر جسم در ................................ ) کانون 

 آن در دورترین فاصله از آینه تشکیل می شود.

ماهیچه ی طول منقبض( و  –......... )منبسط .....ده ماهیچه ی سه سر بازو ...................ز( هنگام باز کردن دست تا ش

 بلند( می شود. –......... )کوتاه ......دو سر بازو .................

2 

2 

 .در هر مورد گزینه ی صحیح را عالمت بزنید

 کدام نتیجه گیری صحیح است؟"هیمالیا می شود سرما موجب رویش موی سیاه در خرگوش "اگر فرضیه این باشد: -9

 □الف( سرما ژن های بروز رنگ در خرگوش هیمالیا را تغییر داده است. 

 □ب( فرزندان آن خرگوش نیز صاحب موی سیاه خواهند شد. 

 □ج( در همه ی انواع خرگوش ها با سرما می توان موی سیاه ایجاد کرد. 

 □ر خرگوش هیمالیا شده است. د( عامل محیطی منجر به تغییر جدید د

 قیه متفاوت است؟ببلور کدام سنگ با  -2

 □د( آهک                          □ج( گچ                         □ب( تراورتن                         □الف( مرمر 

 کدام کانی زیر  یک کانی سیلیکاتی است؟ -3

 □د( هالیت                       □ج( کوارتز                           □ه ب( فیروز                   □الف( هماتیت 

 است؟ نگردیدهدر کدام گزینه نام کانی و کاربرد آن در تهیه یا ساخت مواد به درستی ذکر  -4

 □دندان د( فلوئوریت:تهیه خمیر □ج( مسکوویت: تهیه طلق نسوز   □ب( هالیت: تهیه گچ   □الف( تالک: تهیه پودر بچه 

9 
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 به هم متصل کنید. دو کلمه ی سمت چپ اضافی است. از کلمه های سمت چپ پاسخ عبارات سمت راست را یافته و با 

 

 کنگلومرا سنگ آذرین تیره با بلورهای درشت

 گابرو سنگ آذرین روشن با بلورهای ریز

 بازالت سنگ چند قطعه سنگی سیمانی شده

 گرانیت محلول فراسیر شده کانی تبخیری از

 ریولیت کانی حاصل از گرما ، فشار و واکنش با  محلول های داغ

 گرافیت 

 هالیت 

 

 بعد در صفحه  سؤاالتادامه                                                                                                                                     
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 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گی:                                 و نام خانواد

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 علوم تجربی نام درس:

 دقیقه 97 امتحان: مدت       91/3/19 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 4در  سؤاالت صبح 91 ساعت امتحان: :زشگاهنام آمو
 

 نمره 7931نوبت خرداد ماه  دوره اول متوسطه پایه هشتمدانش آموزان امتحانات هماهنگ استاني  ردیف
 

3 

 

91 

 .  دیپاسخ کوتاه ده ریز یبه پرسش ها
 خورشید             ماه              زمین               .........................مقابل چه نام دارد؟الف( پدیده ی 

 ........................... مجازی است یا حقیقی؟ ژوکب( تصویر در آینه 

 

 

 ............................. ج( یک مورد استفاده از آینه کاو را بنویسید.

97/1 

99 

ک ولتی باتری تر  می سازد؛)مطابق شکل زیر( ی LED، لیموترش و سیم برق و المپ یا  زهره با تیغه ی مسی و تیغه ی آهنی

  . دهید پرسش های زیر پاسخمورد این آزمایش به  در

 ................................... از انرژی برای تولید باتری استفاده شده است؟شکلی از چه  الف(

 ....................................اگر از دو تیغه آهنی استفاده شود آیا المپ روشن می شود؟ ب( 

 ................................................. ج( نقش لیموترش در این آزمایش چیست؟

 

97/1 

92 

به وسیله میله شیشه ای باردار و به روش تماس بار دار می کنیم. میله بارداری رابه الکتروسکوپ زیر را در نظر بگیرید. آن را  

 در مورد این الکتروسکوپ به پرسش های زیر پاسخ دهید. دیک می کنیم.ورقه ها بازتر می شوند.آرامی به کالهک آن نز

   الف( نوع بار الکتریکی  ایجادشده در آن:  ..................................                                                   

 نوع بار میله: ...............................................ب( 

                                                                                                                 ج( علت باز تر شدن ورقه ها از هم: .................................................                                           
 

97/1 

93 

به ترتیب عالمت شدت جریان و    VوI نمودار زیر مربوط به قانون اهم در مدارهای الکتریکی است.آن را تفسیر کنید. )توجه: 

                                                                                                                               اختالف پتانسیل الکتریکی است.(
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94 

 .پاسخ دهید سؤاالتبا توجه به شکل زیر به 

 الف( زاویه بازتاب چند درجه است؟ ...........................

 ....ب( دلیل پاسخ خود را ذکر کنید. ..............................................

7/1 

 

97 

                                                                                                                                     الف( شکل زیر چه نوع عدسی را نشان می دهد ؟ 

  برای پاسخ خود دلیلی  ذکر کنید.ب(

                        

 در صفحه بعد سؤاالتادامه                                                                                                                                                                       

7/1 



 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گی:                                 و نام خانواد

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 علوم تجربی نام درس:

 دقیقه 97 امتحان: مدت       91/3/19 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 4در  سؤاالت صبح 91 ساعت امتحان: :زشگاهنام آمو
 

 نمره 7931نوبت خرداد ماه  دوره اول متوسطه پایه هشتمدانش آموزان امتحانات هماهنگ استاني  ردیف
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 مرکز می باشد( .   Cکانون و  Fادامه مسیر پرتوهای نور در شکل های زیررا دقیقاً رسم کنید)توجه  

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

  

 

 هوا   

             
                                                                                                                                                            F 
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 مربوط به آن پاسخ دهید. االتسؤ( به 2و  1با توجه به شکل های زیر )

                                                                                                                                  

 

 

  2شکل                        1شکل                                                                                                                     

 ......................................... الف( شکل های باال چه روشی از ایجاد خاصیت مغناطیسی را نشان می دهند؟

 ................................................................................. ب( از مقایسه ی دو شکل چه نتیجه ای می گیرید؟

    ................................................................................. تر شدن آهنرباهای باال بنویسید. راه برای قوی دوج( 

 

9 

98 

  شکل های زیر دو نوع رسوب مختلف را نشان می دهد؛ احتماالًکدام رسوب:

 ................................. شتری را طی کرده است؟الف(مسافت بی

 ................................... ب( توسط یخچال ها حمل شده است؟

 دلیل ذکرکنید. دوج(برای پاسخ قسمت ب  

9................................. ................................. 

2................................................................ 

 

9              2 

 
                                           

9 

91 

 به پرسش های زیر در مورد سنگ مرمر پاسخ دهید.

 .......................................... الف(سنگ مرمر از دگرگونی چه سنگی ایجاد می شود؟

 غیر از زیبایی چه ویژگی مهم دیگری را در مقایسه با سنگ آهک دارا می باشد؟ ب(  سنگ مرمر به

............................................................................................................................. . 
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 97 موفق و پیروز باشید.                                                                          جمع بارم

                            

 شیشه



سواالت امتحانات هماهنگ استانی  راهنمای تصحیح

  ه دوردانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از را

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 علوم تجربی نام درس:

 30/9011/ 91  امتحان: تاریخ

 7931ماه  خرداد  هشتمپایه 
 

 نمره نظر همکاران در تصحیح محترم است. ردیف
 

1 

 

 2 در محل خالی پاسخ مناسب بنویسید. در مواردی از کلمه های داخل پرانتز کمک بگیرید. 9

 

 ...........................گویند.سوسپانسیونالف( به مخلوط ناهمگن و معلق جامد در مایع .......

 استفاده می کند.دوربین ازعدسی همگرا برای عینک خود ب( شخص 

  می باشد.  خنثی( –اسیدقوی  –.......... )بازقوی اسیدقویصفر می باشد. این محلول ............ محلولی برابر عدد HPج( 

 بنفش( کمترین میزان شکست را در خروج از منشور خواهد داشت. –سبز  –........... ) قرمز قرمزد( نور رنگی .............

 .اسفنجی دیده می شود درساختاراستخوان ، بافت استخوان به دو صورت متراکم وه( 

خارج از فاصله ی کانونی ( آینه ی کاو باشد؛ تصویر  –فاصله ی کانونی  –. ) کانون .........کانونو( اگر جسم در .............

 آن در دورترین فاصله از آینه تشکیل می شود.

ماهیچه ی دو طول منقبض( و  –. )منبسط ............منقبضز( هنگام باز کردن دست تا شده ماهیچه ی سه سر بازو .........

 نمره دارد. 22/3هر مورد           بلند( می شود. –............. )کوتاه بلندسر بازو .............

 

 9 در هر مورد گزینه ی صحیح را عالمت بزنید. 2

 

 نتیجه گیری صحیح است؟کدام "سرما موجب رویش موی سیاه در خرگوش هیمالیا می شود "اگر فرضیه این باشد: -9

 □الف( سرما ژن های بروز رنگ در خرگوش هیمالیا را تغییر داده است. 

 □ب( فرزندان آن خرگوش نیز صاحب موی سیاه خواهند شد. 

 □ج( در همه ی انواع خرگوش ها با سرما می توان موی سیاه ایجاد کرد. 

 □ست. د( عامل محیطی منجر به تغییر جدید در خرگوش هیمالیا شده ا

 قیه متفاوت است؟ببلور کدام سنگ با  -2

 □د( آهک                          □ج( گچ                         □ب( تراورتن                         □الف( مرمر 

 کدام کانی زیر  یک کانی سیلیکاتی است؟ -0

 □د( هالیت                       □ج( کوارتز                           □ب( فیروزه                    □الف( هماتیت 

 است؟ نگردیدهدر کدام گزینه نام کانی و کاربرد آن در تهیه یا ساخت مواد به درستی ذکر  -4

 □د( فلوئوریت:تهیه خمیردندان  □ج( مسکوویت: تهیه طلق نسوز   □ب( هالیت: تهیه گچ   □الف( تالک: تهیه پودر بچه 

 نمره دارد. 22/3هر مورد 

 

 22/9 به هم متصل کنید. دو کلمه ی سمت چپ اضافی است. از کلمه های سمت چپ پاسخ عبارات سمت راست را یافته و با  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 کنگلومرا سنگ آذرین تیره با بلورهای درشت

 گابرو سنگ آذرین روشن با بلورهای ریز

 بازالت سنگ چند قطعه سنگی سیمانی شده

 گرانیت انی تبخیری از محلول فراسیر شدهک

 ریولیت کانی حاصل از گرما ، فشار و واکنش با  محلول های داغ

 گرافیت 

 هالیت 

 نمره دارد. 22/3هر مورد 

 

 2در صفحه  سؤاالتادامه                                                                                                                                        
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سواالت امتحانات هماهنگ  راهنمای تصحیح

ن ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش استانی دانش آموزا
 از راه دور

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 علوم تجربی نام درس:

 دقیقه 12 امتحان: مدت        91/0/11 امتحان: تاریخ

 صفحه 4سواالت در  صبح 93 ساعت امتحان:
 

 نمره 7931دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه  پایه هشتمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف
 

2 

 

 وارد شود(ه )توجه:داخل هر کادر یک شمارهرجمله صحیح را در کادر زیر وارد کنید.له زیر دو جمله صحیح است. شماره از چهار جم

 

9- DNA. دنا( بخشی از ژن است(  

 نمره دارد. 22/3هر مورد              تن( می سازد. دنا درون سلول رشته هایی به نام کروموزوم)فام  -2 

 سلول های هر جاندار تعداد نا مشخصی فام تن دارند . -0 

 فام تن ها در حال تقسیم و با استفاده از میکروسکوپ دیده می شوند. -4 

4 2  

 

 2/3 سش زیر پاسخ دهید.در مورد این اتم به دو پر نوترون دارد. عدد 2عدد پروتون و 4عدد الکترون، 2اتمی  2

 
 نمره دارد. 22/3هر مورد         زیرا تعداد الکترون و پروتون  نابرابردارند.الف( چرا این اتم یون نامیده می شود؟..

  .................1ب( عدد جرمی این اتم را مشخص کنید....

 2/3 ش از مغز آدمی می تواند آسیب دیده باشد؟در هر یک از ناتوانی های زیر به غیر از سایر دالیل پزشکی کدام بخ 6

  22/3..مخب( عدم توانایی در تکلم)حرف زدن(: ..... 22/3بصل النخاعالف( عدم کنترل تنفس: .. 

 2/3 .از روی شکل نامگذاری کنید آن دو غده را دو غده مهم درون ریز بدن  آدمی را نشان می دهد. زیر شکل  1

 

 

                                                                                                                       نمره دارد. 22/3هر مورد                         

  

 

 12/3 به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید. تقسیم میوز را نشان می دهد. شکل زیر 8

 

                    تولیدگامت )تولیدمثل( ؟ور انجام می شوداین تقسیم به چه منظ -9

          (تقسیماز  قبل) دوبرابرشدن مقداردنا؟ شباهت این تقسیم با تقسیم میتوز چیست -2

 کروموزوم های  جمع عدد باشد؛ 8اگر تعداد کروموزوم های سلول اولیه  -0

 96حاصل از این تقسیم چند عدد است؟  

 نمره دارد. 22/3هر مورد 

 

 12/3 زیر نوشتن فرمول الزامی است و نمره دارد. ی توجه : در حل مسئله 1

 

 

 

 

 

 

 آمپر از آن می گذرد چند اهم است؟ 2مقاومت یک موخشک کن برقی که با برق شهر کار می کند و شدت جریان 

 در نظر بگیرید. (  223)ولتاژ برق شهر را 
I=V:R           5=222:R          R=22225=44Ω   

          

 

                                                                                                 22/3                          22/3             22/3                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 پاراتیروئید

 تیروئید



 

سواالت امتحانات هماهنگ  راهنمای تصحیح

ن ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش استانی دانش آموزا
 از راه دور

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 علوم تجربی نام درس:

 دقیقه 12 امتحان: مدت        91/0/11 امتحان: تاریخ

 صفحه 4سواالت در  صبح 93 ساعت امتحان:
 

 نمره 7931دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه  پایه هشتمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف
 

3 

 

 12/3                                                                                   ه پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.ب  93

 

 دخورشی    ماه   ینزم .22/3خورشیدگرفتگی)کسوف(الف( پدیده ی  مقابل چه نام دارد؟

 .22/3.مجازی مجازی است یا حقیقی؟ ژوکب( تصویر در آینه 

 22/3.تلسکوپ بازتابی -کوره آفتابی-نورافکن -پرژکتور -کاسه چراغ اتومبیل-دندانپزشکی ج( یک مورد استفاده از آینه کاو را بنویسید.
 

99 
یک ولتی باتری تر  می سازد؛)مطابق شکل  LEDبا تیغه ی مسی و تیغه ی آهنی، لیموترش و سیم برق و المپ یا  زهره

  دهید.  پرسش های زیر پاسخبه  این آزمایش موردزیر( در
12/3 

 

 22/3 شیمیاییاز انرژی برای تولید باتری استفاده شده است؟. شکلیالف(از چه 

 22/3   خیرب( 

  - متصل کننده)غیرمستقیم(آهن و مسج( نقش لیموترش در این آزمایش چیست؟.

صل کننده غیر مستقیم آهن ومس برای تولید الکترون یا واکنش شیمیایی با آهن ومس                                     یا مت

 نمره دارد. 22/3 باشندکه نوشته هر مورد جهت انتقال الکترون .

 

92 
. میله بارداری رابه آرامی می کنیمبار دار  ستمابه وسیله میله شیشه ای باردار و به روش  در نظر بگیرید. آن را  الکتروسکوپ زیر را

 .در مورد این الکتروسکوپ به پرسش های زیر پاسخ دهید.می شوند.ورقه ها بازتر می کنیمبه کالهک آن نزدیک 
12/3 

 

                         ...............................                             مثبتدر آن:  ... ایجادشدهالف( نوع بار الکتریکی  

 ..................................مثبتب( نوع با ر میله: .............

 یا مثبت ترشدن بارورقه ها به    ورقه هانیروی رانشی افزایش ج( علت باز تر شدن ورقه ها از هم: 

 که نوشته باشند22د هر مورعلت ازدست دادن الکترون یا نیروی رانشی بین بارهای الکتریکی همنام 

 نمره دارد. 22/3

 

90 
به ترتیب عالمت شدت    VوI نمودار زیر مربوط به قانون اهم در مدارهای الکتریکی است.آن را تفسیر کنید. )توجه: 

                                                                                                                               جریان و اختالف پتانسیل الکتریکی است.(
2/3 

 

 22/3نیز زیاد می شود)وبرعکس(Iزیاد شودVهرچه  V   22/3وIرابطه مستقیم بین 

 

 

 

 2/3 پاسخ دهید. سؤاالتبه  با توجه به شکل زیر 94

 

 نمره22/3        48 الف( زاویه بازتاب چند درجه است؟ 

  .زاویه تابش هم این مقداراستذکر کنید.  ب( دلیل پاسخ خود را

  نمره 22/3  )طبق قانون بازتاب نور(

 

92 
از  وسط آن ضخیم تر 22/3همگرا ذکر کنید.      ان می دهد ؟ برای پاسخ خود دلیلیالف( شکل زیر چه نوع عدسی را نش

    22/3لبه های آن است 
2/3 



 

سواالت امتحانات هماهنگ  راهنمای تصحیح

ن ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش استانی دانش آموزا
 از راه دور

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 علوم تجربی نام درس:

 دقیقه 12 امتحان: مدت        91/0/11 امتحان: تاریخ

 صفحه 4سواالت در  صبح 93 ساعت امتحان:
 

 نمره 7931دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه  پایه هشتمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف
 

4 

 

 9                                                                                                                                                  مرکز می باشد.( Cکانون و  F)توجه رسم کنید. دقیقاً راادامه ی مسیر پرتوهای نور در شکل های زیر  96

 

 نمره 22/3هر مورد 

                                                                         

                                                        

                      

   

 

 هوا 

 
 F 

 

 9 مربوط به آن پاسخ دهید. سؤاالت( به 2و  9) با توجه به شکل های زیر 91

 

 

 

  2شکل                        1شکل                                                                                                                     

 22/3 روش الکتریکی الف( شکل های باال چه روشی از ایجاد خاصیت مغناطیسی را نشان می دهند؟

 22/3نربای الکتریکی به جهت جریان بستگی دارد.قطبهای آهب( از مقایسه ی دو شکل چه نتیجه ای می گیرید؟

 (و افزایش ولتاژ)باتری بیشتر22/3 های سیم پیچ قه افزایش تعداددور تر شدن آهنرباهای باال بنویسید. راه برای قوی دوج( 

22/3 

 

 9 زیر دو نوع رسوب مختلف را نشان می دهد؛ احتماالًکدام رسوب: شکل های 98

 

 22/3                    2 طی کرده است؟الف(مسافت بیشتری را 

 22/3                    9 ب( توسط یخچال ها حمل شده است؟

به مانند کشمش های یک رسوبات یخچالی  ج(برای پاسخ قسمت ب دلیل ذکرکنید. 

  2/3                      .نندبه هم برخورد نمی ککیک کشمشی 

 چون زاویه دارند.

2              9 

 
                                           

 

 2/3 به پرسش های زیر در مورد سنگ مرمر پاسخ دهید. 91

 

 آهک الف(سنگ مرمر از دگرگونی چه سنگی ایجاد می شود؟

 استحکام دارا می باشد؟ در مقایسه با سنگ آهک ب(  سنگ مرمر به غیر از زیبایی چه ویژگی مهم دیگری را

        نمره دارد. 22/3هر مورد 

 

 92  جمع بارم
 

 شیشه

 

  


