
ةاصمه تعايل 
 شهرصتان های اصتان تهراناداره كل آمىزش و پرورش                        ..............   .............................نام

هشتمپايه راداره آمىزش و پرورش شهرصتان شهریا....   ...................نام خانىادگي
حمیذ علیرضالى: دةیر  دةیرستان هیات امنایی الربز

دقيقه        60    :مذت امتحان   دومآزمىن پایانی فصل   –علىم تجرةی:  نام درش

ح 
حي

ص
: منره ةه عذد:                         نام و نام خانىادگي دةريت

: منره ةه حروف: تاريخ و امضاء

ر 
نظ

ذ 
ذي

: منره ةه عذد:                         نام و نام خانىادگي دةريتج
: منره ةه حروف: تاريخ و امضاء

ف 
«ػؤاالت  »  ردي

ره 
من

 .جای خالی را تا کلمه مناسة پر کنیذ -الف 

1 
2 
3 
4 

. غییش هی کٌذجٌغ ٍ هاّیت هادُ ت.................. دس تغییشّای 
 .دٍ هادُ حاصل اص ػَختي کاهل هَاد ػَختٌی ّؼتٌذ...................... ٍ ................... 

.ًاهیذُ هی ؿًَذ....................... هَادی کِ ػشعت تغییشّای ؿیویایی سا افضایؾ هی دٌّذ ٍلی خَد دػت ًخَسدُ تالی هی هاًٌذ ، 
. ًام داسًذ.......................... ایی تَلیذ هی ؿًَذ ، هَادی کِ دس طی یک تغییش ؿیوی

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

 .مشخض کنیذ( غ)تا نادرست را  موارد و (ص)را تا  جمالت زیر را تا دقت تخوانیذ و موارد درست -ب

5 

6 

7 

8 

.)  ( اکؼایؾ آّي یک تغییش گشهادُ اػت

.)     ( ػتٌـاق آى تاعث خفگی هی ؿَد  گاص کشتي دی اکؼیذ تی سًگ ٍ تذٍى تَ اػت کِ ا

.)      ( ّش آًضین فمط یک هادُ سا هی تَاًذ تجضیِ کٌذ 

.)    (دس اثش حل ؿذى لشف جَؿاى ٍ جَؽ ؿیشیي دس آب ، گاص کشتي دی اکؼیذ تَلیذ هی ؿَد

25/0 

25/0 

25/0 

25/0 

 .گسینه درست را انتخاب کنیذ -ج

9 
؟ س اػتتغییشّای صیش گشهاگیکذام یک اص 

ػَختي ًفت -4       تـکیل تشفک یخچال -3  تثخیش آب  -2      اًجواد آب  -1

5/0 

10 
؟فشآٍسدُ ّای کذام یک اص ٍاکٌؾ ّای صیش آب آّک سا کذس هی کٌذ

ٍاسدّوِ م -4              تجضیِ ی آب اکؼیظًِ -3              فتَػٌتض دس گیاّاى     -2                 ػَختي چَب-1

5/0 

11 
؟گاص حاصل اص کذام یک اص ٍاکٌؾ ّای صیش کثشیت ًیوِ افشٍختِ سا سٍؿي هی کٌذ

 ٍاکٌؾ لشف جَؿاى دس آب( 4        ػَختي ّیذسٍکشتي ّا       (3                آصهایؾ کَُ آتـفـاى (2     تجضیِ ی آب اکؼیظًِ      (1

5/0 

12 
؟سد ػاختاس هَلکَلی هادُ تغییش هی کٌذدس کذام هَ

 تَلیذ یخ خـک اص گاص کشتي دی اکؼیذ( 2   صًگ صدى آّي( 1

 یخ صدى آب دس فشیضس( 4    تخاس کشدى ؿیـِ ّای پٌجشُ دس صهؼتاى             (3

5/0 

13 
؟ٌّگاهی کِ تشای خاهَؽ کشدى آتؾ اص کپؼَل آتؾ ًـاًی اػتفادُ هی کٌین،دس ٍالع کذام یک اص هَاسد صیش دس هثلث آتؾ سا حزف کشدُ این

گشها ٍ اکؼیظى-4                   اکؼیظى -3                      گشها -2ػَخت                        -1

5/0 
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؟ کذام گضیٌِ ًادسػت اػت 14

                 .گاص حاصل اص ػَختي کاهل ّیذسٍکشتي ّا هی تَاًذ آتؾ سا خاهَؽ کٌذ-1

                          .دس تغییش فیضیکی ساتطِ هیاى رسات ػاصًذُ هادُ تغییش هی کٌذ -2

                      .دس ٍاکٌؾ ّای ؿیویایی اتن ّا تا آسایـی جذیذ ، هَلکَل ّای جذیذی هی ػاصًذ -3

 .آًضین ّا هَاد هختلفی سا هی تَاًٌذ تجشیِ کٌٌذ -4 

5/0 

 

. به سواال زیر پاسخ دهید -د
15 

هَسد  3.ًـاًِ ّای تغییش ؿیویایی سا ًام تثشیذ

 
 

5/1 

. تا یک هثال تَضیح دّیذ. آیا ّوَاسُ افضایؾ دها هَجة افضایؾ ػشعت تغییش ؿیویایی هی ؿَد 16
 
 

1 

 2 هَسد 4.ػشعت تغییشّای ؿیویایی سا ًام تثشیذعَاهل هَثش تش  17

. صیش آى ّا خط تکـیذ. دس هتي صیش تِ چٌذ ٍیظگی فیضیکی گَگشد اؿاسُ ؿذُ اػت 18

دس اثش ٍاکٌؾ گَگشد تا آّي هادُ ای تِ ًام ػَلفیذآّي تَلیذ  . گَگشد ًافلض جاهذ صسدسًگی اػت کِ دس دّاًِ للِ دهاًٍذ هـاّذُ هی ؿَد)) 

( .(هی ؿَد

 

1 

  تا طشاحی آصهایـی ًـاى دّیذ کِ تشای ػَختي هَاد اکؼیظى الصم اػت؟ 19

 

 

1 

 1. دٍ ساُ آصاد کشدى اًشطی ؿیویایی سا تا رکش هثال تٌَیؼیذ 20

 1 چشا ٌّگام غزا خَسدى تْتش اػت غزا تِ خَتی جَیذُ ؿَد؟ 21

 5/0هٌظَس اص کاتالیضگشّای صیؼتی چِ هَادی ّؼتٌذ؟  22

جوع                                                .                       هَفك تاؿیذ                                                                                      
 علیشضالَ       

15 
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 پاصخنامه

 .جای خالی را ةا کلمه مناسب پر کنیذ -الف 

فرآورده -4             کاتالیسگر -3          کرةن دی اکضیذ و ةخارآب -2   شیمیایی         -1

 .مشخص کنیذ( غ)و مىارد نادرست را ةا ( ص)جمالت زیر را ةا دقت ةخىانیذ و مىارد درست را ةا  -ب

درصت -8نادرصت         -7نادرصت       -6درصت        -5

 .گسینه درست را انتخاب کنیذ -ج

9-  2              10- 1                    11- 1            12- 1               13-3                    14-4

 .ةه سىاالت زیر پاسخ دهیذ -د

تَلیذ هادُ جذیذ -3آصاد ؿذى ًَس ٍ گشها          -2تغییش سًگ      -1 -15

.سعت ٍاکٌؾ سا کاّؾ هی دّذخیش افضایؾ دها دس تغییشّای گشهادُ ، ع -16

 هاًٌذ اًجواد آب

کاتالیضگشّا -4غلظت ٍاکٌؾ دٌّذُ ّا       -3(      حالت فیضیکی)اًذاصُ هَاد -2دها     -1 -17

هَسد    جاهذ تَدى        فلض تَدى  صسدسًگ تَدى 3 -18

.ػیذى اکؼیظى تِ ؿعلِ اػتتا اًذاختي پتَ تِ سٍی آتؾ ٍ خاهَؽ ؿذى آتؾ ، کِ علت آى ًش -19

(تثذیل اًشطی ؿیویایی تِ الکتشیکی)ػاخت تاتشی  -2              .ػَصاًذى هَاد -1 -20

. دس اثش خَب جَیذى ، اًذاصُ هَاد کَچکتش ؿذُ ٍ ػطح تواع آًْا تا ؿیشُ هعذُ افضایؾ هی یاتذ ٍ ػشیعتش ّضن هی ؿًَذ -21

آًضین ّا -22
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