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                                                                                                                                                                                                                                            ........................ نام و نام خانوادگی :         

  ............................... شماره صندلی : 

  علوم تجربی :نام امتحان

                                                                                                     1متوسطه –هشتم  رشته: -پایه

                                                                                                                       .شماره کالس:           

                  :تعداد صفحه        

           

 .نمره ) 5/0( هر مورد  جاي خالی را با واژه ي مناسب پرکنید 

 می یابد............................  با افزایش دما میزان حاللیت نمک در آب  -1

 تبدیل می شود.                ................................برنج طالیی ماده اي دارد که در بدن ما به . -2

 می شود.                       .....................................اثر فشار و حرارت تبدیل به سنگسنگ آهک در  -3

 مرکز شنوایی در قسمت ................... قشر مخ قرار دارد.    -4

  

 .نمره ) 5/0( هر مورد  گزینه ي مناسب را انتخاب کنید 

 کدام یک از تغییرات زیر با بقیه فرق دارد؟  -1

  ب) آزمایش کوه آتشفشان         الف) میخ آهنی در محلول کات کبود

  د) تخم مرغ در سرکه            ج) جوشیدن آب در کتري 

 تبدیل دائمی سنگ هاي کره ي زمین به یک دیگر چه نامیده می شود؟ -2

  د) فرسایش           ج) چرخه ي سنگ ها                      ب) دگرگونی     الف) هوازدگی

 براي اندازه گیري اختالف پتانسیل در یک مدار الکتریکی از کدام وسیله استفاده می شود؟ -3

    د) ولت سنج           آمپرسنج  ج)        ب) برقنما    الف) برقگیر

 ؟در یک راستا قرار بگیرند کدام پدیده ي زیر رخ می دهد  زمین) –ماه  –( خورشید چنانچه   -4

     فلق ( کسوف لحظه اي) ب)                                  خسوف(ماه گرفتگی) الف) 

   خسوف ( خورشید گرفتگی )د)                             کسوف ( خورشید گرفتگی )ج) 

 .نمره ) 25/0(هر مورد  جمالت درست و نادرست را مشخص کنید 

 غ      ص                                                    دارند.زیادي به هسته  "در مواد نارسانا الکترون ها وابستگی نسبتا -1

 غ      ص           بارهاي الکتریکی را می توان از هم جدا کرد ، اما قطب هاي مغناطیسی را نمی توان از هم جدا کرد. -2

 غ      ص                                      کانی هاي فیروزه ، هماتیت و کوارتز در گروه کانی هاي سیلیکاتی قرار دارند. -3

 غ      ص                                                    بیشترین ارتفاعی موج نسبت به وضع تعادل ، دامنه موج نام دارد. -4

  

  

 دقیقه   60      مدت پاسخگویی:

 03/94 /    تاریخ امتحان :  

 رئیسیان-نیکومنش آقاي نام دبیر:

 .....................................:نمره 

 

 : امضاء دبیر
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 به پرسش هاي زیر پاسخ دهید؟  

  شده در شکل ، به نظر شما:عات داده اتم کربن داراي سه ایزوتوپ می باشد.. با توجه به اطال -1

 نمره ) 25/0( الف) این عنصر در خانه ي شماره ي چند جدول تناوبی عناصر قرار دارد؟ 

  نمره ) 25/0( ب) سنگین ترین ایزوتوپ کربن چند نوترون دارد؟

  

  

ساق پا به طور ،     به زیر زانو وقتی روي یک صندلی می نشینید و یک پاي خود را روي پاي دیگر می اندازید با زدن یک ضربه -2

  ناگهانی باال می آید:

  نمره ) 25/0( الف) به چنین اعمالی چه می گویند؟ 

 نمره ) 25/0( ب) یکی از ویژگی هاي این گونه اعمال را بیان کنید؟

 

  

  شکل مقابل یکی از غدد مهم بدن را نشان می دهد که در تنظیم قند خون موثر است.  -3

  نمره ) 25/0( الف) نام این غده چیست؟ 

 نمره ) 25/0( ب) این غده با ترشح چه هورمونی  در افزایش قند خون موثر است؟ 

 
 

  

  تولید مثل غیر جنسی در جانداران تک سلولی ، نوع رایج و معمول تولید مثل است. البته در جانداران پرسلولی نیز   -4

  کنند؟ می تولید مثل،  دارد.، که به روش هاي مختلف انجام می شود. هر کدام از موارد زیر به کدام روش غیر جنسی وجود       

  نمره ) 25/0(  کپک نان .................................    نمره ) 25/0(  مخمر نانوایی ......................................         

  

 ده و چندین بار به موي سرمان می کشیم .بادکنکی را باد کر -5

  نمره ) 25/0( الف) دراین عمل بادکنک چه نوع باري می گیرد؟

  نمره ) 25/0( ب) موي سر الکترون گرفته یا از دست داده؟

  

  

 اُهمی می گذرد. 484آمپر از مقاومت الکتریکی  25/0در مدار مقابل جریان  - 6

  نمره ) 75/0(  )نوشتن فرمول الزامیستبه نظر شما ولت سنج چه اختالف پتانسیلی را نشان می دهد؟ ( 

  

  

  

 با توجه به شکل مقابل پاسخ دهید: -7

  نمره ) 5/0( الف) در این شکل به چه روشی آهن ربا ساخت ایم؟

  نمره )5/0( ب) اگر جهت جریان را در این آهن ربا عوض کنیم ، چه اتفاقی می افتد؟

  نمره ) 25/0( ج) یکی از کاربردهاي این نوع آهن ربا را در زندگی روزمره بنویسید؟
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 نمره ) 1(   با توجه به عبارت هاي زیر ، در هر مورد به چه نوع کانی اشاره شده است؟ -8

  ...............الف) در تهیه خمیر دندان از آن استفاده می شود.  ...............................

  ب) کاربرد آن در تهیه لباس هاي ضد حریق، لنت ترمز و سقف هاي کاذب می باشد. .........................................

  

  نمره ) 1(    جدول زیر مربوط به سنگ هاي آذرین می باشد. آن را کامل کنید.  -9

  

 

  

  

  

  قطعه سنگ زیر زاویه دار می باشد. با توجه به شکل ظاهري این سنگ، به   – 10

  /نمره )5( نظر شما این سنگ توسط رودخانه حمل شده یا یخچال ؟ چــــــــــــــــرا؟ 

  

  

  

  نمره )75/0(  در مورد آینه تخت به سواالت زیر پاسخ دهید.  -11

  مجازي ) –الف) نوع تصویر در آینه تخت چگونه است؟ ( حقیقی        

 ب) با توجه به قانون بازتاب نور پرتو بازتابش را رسم  و اندازه ي زاویه تابش را مشخص کنید؟       

 
 

  نمره ) 1(  با توجه به شکل مقابل پاسخ دهید:  -12

  الف) نام وسیله ي نوري مقابل چیست؟       

         

  رین میزان شکست نور در این وسیله مربوط به چه رنگی است؟ش تج) بی       

  

  

  نمره ) 5/0( به چه امواجی می گویند؟ امواج مکانیکی -13

  

  

  نمره )75/0(  نوسان انجام می دهد. دوره و فرکانس این نوسانگر را حساب کنید؟ 270در مدت یک دقیقه ي  گرنوسان -14

  ( راه حل )
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 .جاي خالی را با واژي مناسب پر کنید  

  افزایش  -1

   Aویتامین -2

  مرمر -3

 گیجگاهی -3

 .گزینه مناسب را انتخاب کنید  

  ج -4      د -3    ج -2      ج – 1

  کنید.جمالت درست و نادرست را مشخص 

 ص -4      غ -3    ص -2    ص -1

  به پرسش ها پاسخ دهید.

 نوترون 8ب)       6الف) شماره  -1

 غیر ارادي  –بسیار سریع  –ب) بدون تفکر     الف) اعمال انعکاسی -2

 ب)گلوکاگون    الف) پانکراس ( لوزالمعده ) -3

 کپک نان  (هاگ زایی)    مخمر نانوایی  ( جوانه زدن) -4

 دادهب) الکترون از دست       الف) بار منفی -5

6 -   

V=R0I 

V=484×0/5 

V= 242v 

 جرثقیل –ج) زنگ اخبار   ب) قطب هاي آهن ربا عوض می شود.     الف) الکتریکی -7

 ب) آزبست    الف) فلویوریت -8

 خارج از پوسته زمین) –درون پوسته زمین)  و ریولیت ( ریز بلور  –گرانیت ( درشت بلور  -9

رسوبات یخچالی مثل کشمش هایی هستند که درون کیک به هم برخورد نمی کنند وفقط روي زمین کشیده  –یخچال  -10

 می شوند و معموال زاویه دارند.

 درجه 15ب) اندازه ي زاویه     الف) مجازي    -11

 ب) بنفش    الف) منشور   -12

 به موج هایی می گویند که براي انتشار نیاز به محیط ماده دارند. مثل صدا و امواج دریا  -13

14-     

           t=٦٠s 

n=٢٧٠ 

� =
�

�
→

٦٠
٢٧٠

→
٢
٩
� 

� =
١
�
→ � =

٩
٢
�� 




