
ًام ٍ ًام خاًَادگی : 

ضؼثِ :

قائویِ آهَزش ٍ پرٍرشادارُ    

 سیاهمرد مدرسه شهید 

تجربی علومدرس  دٍمًَتت   اهتحاىسؤاالت 

دقیقه 07 آزمون: مدت

 98تاریخ آزمون:   /   /

هشتمپایه:

بارمشرح سواالتردیف

سؤاالت 3 اظ  1  صفحِ 

ّای زیر را هطخص کٌیذ. درست یا ًادرست تَدى ّر یک از ػثارت  .1

اتن ّای ساظًسُ ی ّوِ ی عٌصط ّا زقیقا یکساى هی تاضٌس . )  ( -1

الکتطیکی ضا زاضًس . )          (زض تسى آزهی تسیاضی اظ یاذتِ ّا تَاًایی تَلیس جطیاى  -2

ّوِ ی گیاّاى گلساض تَلیس هثل جٌسی زاضًس . )            ( -3

ضرصی کِ ٌّگام هطالعِ  عیٌک هی ظًس زض ٍاقع تا ّط چطن اظ هیاى زٍ عسسی تِ ًَضتِ ّا ًگاُ هی کٌس . )           (  -4

گیطز . )  (زض هاُ گطفتگی ، هاُ تیي ظهیي ٍ ذَضضیس قطاض هی  -5

25/1

 ّای ػلوی زیر را کاهل کٌیذ. ػثارت  .2

.......... ضطکت هی کٌٌس ٍ سسین کلطیس ضا تَلیس هی کٌٌس ..( فلع سسین ٍ گاظ کلط زض یک تغییط ...........1

.............. ّستٌس . ........تافت ّای استرَاًی ٍ غضطٍفی اًَاعی اظ تافت ّای ....( 2

 هجوَعِ ضًگ ّای تطکیل زٌّسُ ًَض سفیس ، ................... هی گَیٌس .( تِ 3

 ( ٍضَح سایِ زض هطظ آى تِ .......................... تستگی زاضز .4

هی ضَز . ( زض اثط هالص پاضچِ پطوی ٍ هیلِ پالستیکی ، پاضچِ زاضای تاض .................. ٍ هیلِ زاضای تاض ........................ 5

5/1

ّای زیر گسیٌة صحیح را اًتخاب کٌیذ. در پرسص  .3

یاذتِ ّای عصثی اظ ططیق ................ هتصل هی ضًَس . -1

ّای عصثی زیگط الف ( زاضیٌِ ، فقط تِ یاذتِ ّای عصثی زیگط  ب ( آسِ ، فقط تِ یاذتِ

ز( آسِ ، تِ یاذتِ ّای عصثی زیگط یا  یاذتِ ّای عضالًی  ج( زاضیٌِ ، تِ یاذتِ ّای عصثی زیگط یا یاذتِ ّای عضالًی 

عول زضک صسا زض کسام یک اظ ترص ّای تسى صَضت هی گیطز ؟  -2

ز( پطزُ ی صواخج( عصة ضٌَایی ب( قطط هد  الف ( حلعًٍی گَش 

ذعُ  ................  ّیسض ، تِ ضٍش ............... تکثیط حاصل هی کٌس . -3

ّاگ ظایی  –ز ( تطذالف ّاگ ظایی  –ج( ّواًٌس جَاًِ ظزى  –ّواًٌس ب(  جَاًِ ظزى  –الف ( تطذالف 

یک پژٍّطگط تطای ضٌاسایی سٌگ ّای هٌطقِ ای آتطفطاًی ، تِ آًجا سفط هی کٌس . تصَیط ضٍتطٍ ، ًوایطی گطافیکی اظ آى -4

ضا زض کسام ترص ّا پیسا کٌس ؟ )اظ عوق  "گطاًیت  –تاظالت  –ضیَلیت  –گاتطٍ  "هٌطقِ است . اًتظاض زاضیس ایي پژٍّطگط سٌگ ّای 

 ٍ تطکیة ضیویایی هاگوا صطف ًظط کٌیس ( .

ضیَلیت :  D  -گاتطٍ:  Aب (  : گطاًیت  B -: تاظالت  Dالف ( 

 : تاظالت A –: گطاًیت Cز (  : گطاًیت  D  -: ضیَلیت  Bج ( 

1

رساًا یا ًارساًا تَدى اجسام زیر را تؼییي کٌیذ .  .4

هغع هساز : ...............................................................آب ذالص : ..................................................  

5/0

5/0 چٌذ اّن است ؟ )ًَضتي فرهَل الساهی است (هذار هقاٍهت ًصة کردُ این .  در هذار ضکل زیر ٍلت سٌج  ٍ  آهپرسٌج  .5
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 98تاریخ آزمون:   /   /

 هشتمپایه:
 

 

 بارم شرح سواالت ردیف

 
 

 

 سؤاالت 3 اظ  2  صفحِ 

 

را جستجَ کردُ ٍ تصَیری هطاتق ضکل زیر پیذا کرد . تِ ًظرضوا  ّر  "قاًَى اّن  "داًص آهَزی در ایٌترًت کلوِ   .6

 را ًطاى هی دٌّذ ؟ "هقاٍهت ، اختالف پتاًسیل ٍ ضذت جریاى  "کذام یک از هفاّین  )ب( ٍ  ( الف )ضخص کذام از دٍ 

 

5/0 

در ضکل زیر ، یک پرتَ ًَر تِ یک سطح صیقلی )آیٌِ تخت ( تاتیذُ ضذُ است . ترای آًکِ پرتَ تازتاب هٌطثق تر پرتَ   .7

 ؟تچرخاًین  ی جْتچِ درجِ ٍ در  چٌذتایذ   آیٌِ را .  تاتص تاضذ یؼٌی ًَر از ّواى هسیری کِ آهذُ است ، تازگردد

 

5/0 

آیٌِ تخت ،آیٌِ هحذب ، آیٌِ هقؼر  ًام دستگاُ  ًَری را ًَضتِ )تا تَجِ تِ پرتَ ّا ٍ اهتذاد پرتَّا ٍ تصاٍیر رسن ضذُ ،   .8

 . رسن کٌیذ ( ٍ ضکل آى را داخل کادر هستطیلی ّوگرا ، ػذسی ٍاگرا، ػذسی 

 

 

    

5/1 

 پرتَ ًَر تک رًگی از َّا تِ ضیطِ هی تاتذ ، پرتَ خرٍجی را رسن ًواییذ .  .9

 

5/0 

 5/0 ٍ تارّای الکتریکی چِ تفاٍت ّایی تا ّن دارًذ ؟ قطة ّای آٌّرتا  .10

 ػَاهل تٌظین کٌٌذُ ی ترضح َّرهَى ّا را ًام تثریذ .  .11

 

5/0 

..................ًام زستگاُ : .... ...................ًام زستگاُ : .....  ...............ًام زستگاُ : .......   

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



ًام ٍ ًام خاًَادگی : 

ضؼثِ :

قائویِ آهَزش ٍ پرٍرشادارُ    

 سیاهمرد مدرسه شهید 

تجربی علومدرس  دٍمًَتت   اهتحاىسؤاالت 

دقیقه 07 آزمون: مدت

 98تاریخ آزمون:   /   /

هشتمپایه:

بارمشرح سواالتردیف

سؤاالت 3 اظ  3  صفحِ 

 در ّر کذام از هَارد زیر تر چِ اساسی هی تَاى هَاد را از ّن جذا کرد؟   .12

: -2 زستگاُ زیالیع :  -1 قیف جسا کٌٌسُ  

5/0

سرػت ( ٍاکٌص ّای زیر ضذُ است ؟چِ ػاهلی تاػث تسریغ )افسایص   .13

سَذتي آساًتط قٌس آغطتِ تِ ذاک تاغچِ :  -1

سَذتي سطیعتط تطازُ ّای چَب ًسثت تِ الَاض ) چَب ( :  -2

5/0

5/0 کذام تقسین سلَلی در  سراسر ػور اًساى اًجام هی گیرد ٍ در ایي تقسین چِ تؼذاد یاختِ ایجاد هی ضَد ؟.14

یک از کاًی ّای زیر تٌَیسیذ .یک کارترد ترای ّر   .15

ب( تالک : ........................... الف(  گطافیت:............................................. 

5/0

75/0راُ ّای ضٌاسایی کاًی ّا را ًام تثریذ .  .16

5/0دٍ ًَع سٌگ رسَتی آٍاری ًام تثریذ .  .17

5/0سٌگ ّای اطراف خَد چیست ؟ )دٍ هَرد (دلیل سثک تر تَدى هاگوا  ًسثت تِ   .18

 )فؼل جولِ را تغییر ًذّیذ (.ٍ صحیح آى را تٌَیسیذ در هتي زیر غلط ّای ػلوی را هطخص ًواییذ   .19

الف ( زض اثط فطسایص ، سٌگ ّا تِ قطعات ضیعتط تثسیل هی ضًَس ٍ عَاهلی هاًٌس آب ّای جاضی ٍ تاز آى ّا ضا جاتِ جا هی کٌس .

طی یک ٍاکٌص فیعیکی ،  آب تاضاى کِ زاضای اکسیژى است زض ظهیي ّای آّکی ًفَش هی کٌس ٍ  غاضّا ضا تِ ٍجَز هی آٍضز . ب(

75/0

75/0سِ هَرد از ػَاهل َّازدگی فیسیکی را ًام تثریذ .  .20

 زیر آى )ّا( خط تکطیذ . کذام یک ازهَاد زیر دارای خاصیت هغٌاطیسی است ؟  .21

کاغص  –هید  –فَیل آلَهیٌیَم  –قَطی ًَضاتِ  –گیطُ کاغص 

5/0

5/0قطة ّای آٌّرتا را در ضکل رٍترٍ تؼییي کٌیذ .  .22
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  قائمیه آموزش و پرورشاداره     

 سیاهمردمدرسه شهید 
 تجربی علومدرس  دومنوبت   امتحانسؤاالت پاسخ 

 

 
 
 
 

 سؤاالت 1 اش  1  طفحٍ 

 

 (25/0)( وادزست 5  (25/0)دزست وا(  4  (25/0)( دزست 3   (25/0)(  وادزست 2   (25/0)( وادزست 1  .1

 (25/0)مىفی - (25/0)( مثثت5     (25/0)( اتعاد چشمٍ وًز 4   (25/0)( طیف وًز سفید3    (25/0)( پیًودی 2    (25/0)( شیمیایی 1  .2

ٍ د    -1  .3 ٍ ب     -2   (25/0)گصیى ٍ د    -3      (25/0)گصیى ٍ ج -4               (25/0)گصیى  (25/0)گصیى

  (25/0مغص مداد : زساوا ) (25/0آب خالض : زساوا )  .4
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( / ) ( / )
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 (25/0(ي پادساعتگسد )25/0دزجٍ )   60 .7 (25/0)ب( اختالف پتاوسیل   (25/0)الف ( مقايمت   .6

ٍ مقعس )  .8  (25/0آیى

 

 (25/0آیىٍ مقعس)

 

 ( 25/0عدسی ياگسا )

  
 (25/0)زسم طحیح َس پستً   .9

 
 (25/0)يلی تازَای الکتسیکی زا می تًان اش َم جدا کسد . (25/0)ومی تًان اش َم جدا کسدقطة َای آَىستا زا  -1  .10

ٌ عظثی  –(25/0)دستگاٌ ًَزمًوی   .11  (25/0)دستگا

ٌ :  -2 (25/0)اوداشٌ ذزات دستگاٌ دیالیص :  -1  .12   (25/0)چگالیقیف جدا کىىد

 (25/0): افصایش سطح  -2                   (25/0): کاتالیصگس  -1  .13

 (25/0)سلًل  2 - (25/0)زشتمان  .14

ٍ ب( تالک :  (25/0) مغص مداد  الف(  گسافیت:  .15  (25/0)پًدز تچ
 

 (25/0)، شیمیایی  (25/0)، فیصیکی (25/0)خًاص وًزی  .16

ٍ سىگ  –(25/0)ىگلًمسا ک  .17  (25/0)ماس

 (25/0)ي گسمای شیاد (25/0)داشته گاش فسايان   .18

ٍ دازای (25/0) شیمیاییب( طی یک ياکىش    (25/0)ًَاشدگیالف ( دز اثس    .19  (25/0) کسته دی اکسید،  آب تازان ک

ٍ زيش   .20 ٍ ساشی جاوًزان  –تغییسات دمای شثاو  (25/0)َس مًزد  -------------- زیشٍ دزختان  –تاد  –الو

 (25/0)میخ  -(25/0)گیسٌ کاغر   .21

 (25/0)  تٍ گسد میخ :   (25/0)     میخ :  وًک تیص  .22
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