
  دقیقه       60:          مدت امتحان   93-94سال تحصیلی  پایه هشتم علوم تجربی: سؤاالت درس 
  94/   03   /  20:        تاریخ امتحان   استان کرمانشاه 3ثابت صبح            ناحیه : گروه   )ع(غیر دولتی باقرالعلوم دبیرستان 

  دوم: نوبت    :شماره آمار       :             نام کالس   :نام ونام خانوادگی 
  بارم  سؤاالت  ردیف

  .مناسب کامل کنید کلماتجاهاي خالی را با   1
  .می گویند........................ به مجموع تعدادپروتون ها و نوترون ها  -الف

  .نقش دارند.......................... ي داغ در شکل گیري سنگ هاي حرارت، فشار و محلول ها -ب
  .تبدیل می شود.......................... در موتور الکتریکی، انرژي الکتریکی به انرژي  -پ
ــاي      -ت ــن رب ــی آه ــیت مغناطیس ــود، خاص ــتر ش ــیچ بیش ــیم پ ــی از س ــان الکتریک ــه جری هرچ

  .می شود................ الکتریکی 

1  

  .مشخص کنید) غ(و جمالت غلط را با ) ص(جمالت صحیح را با   2
  . (            )قطب هاي مغناطیسی را همانند بارهاي الکتریکی می توان از هم جدا کرد -الف

  . (            )از معایب هوازدگی می توان به تخریب آثار باستانی اشاره کرد -ب
   . (           )حل شونده نام دارد، هر جز از محلول که مقدار بیشتري را تشکیل می دهد  -ج
  . (          )نوعی محلول همگن است سوسپانسیون -د

1  

  .مشخص کنید) ×( گرینه مناسب را با عالمت   3
  براي تشخیص وجود بار الکتریکی در اجسام از کدام وسیله استفاده می شود؟ -1

  )  (      برق نما  - د(       )      آمپرسنج -ج           (        ) ولت سنج -ب(       )         برق گیر -الف
  ؟تصویر بزرگتر از جسم در کدام وسایل نوري زیر تشکیل می شود -2

  (        ) آینه ي مقعر -د(       )   آینه ي تخت  -ج   (        ) عدسی واگرا - ب (      )   آینه ي کوژ  -الف
  .می گویند ................... مجموع تعداد پروتون هاي هر اتم را  -3

  (           )مولکول  -د(        )       عدد اتمی -ج(       )      ایزوتوپ -ب(       )       عدد جرمی -الف
  . نام دارد.................... بخش نر گل در گیاهان گلدار -4

  (         )مادگی -د(          )  میوه -ج    (        )  کالله -ب(        )   پرچم-الف

1  

   .زیر پاسخ کوتاه دهیدبه سؤاالت   4
  .   وایی را بنویسیدمخمر نانغیر جنسی در نوع تولید مثل  -1
   

  .دو مورد از عوامل محیطی که در ایجاد سرطان نقش دارند، را ذکر کنید -2
  
  .از خصوصیات پاسخ هاي انعکاسی را بنویسید مورددو  - 3
  
  .آنها را نام ببرید. می کنندکانی ها را بر اساس ترکیب شیمیایی به دو دسته تقسیم  -4
  
  
  

75/1  



  ورده را در معادله ي شیمیاییآواکنش دهنده و فر  5
  .مشخص کنید مقابل 

  ................................................. .: واکنش دهنده  -الف
  

  ............... .........: ........................ورد ه آفر -ب
 

 
  

75./  
  

  /.5  .هاي آذرین درونی و بیرونی را بر اساس اندازه ي بلورهاي سازنده ي آنها مقایسه کنیدسنگ   6

  .یک تفاوت بین امواج الکترومغناطیسی و امواج مکانیکی را بنویسید  7
  

5./  

8  
  

  .شما دو مورد دیگر را بنویسید. یکی از نقش هاي کلسیم در بدن استحکام استخوان ها است
  

5 ./  

  /. 5   .بازتاب نور را در یک خط توضیح دهیدقانون   9

  :جمله ي زیر تفسیر کنید  10
  ». گیاهان موجب هوازدگی فیزیکی در سنگ ها می شوند« 
  
  

5./  

  .جدول زیر را کامل کنید  11
  رنگ  نوع عمل  نام ماهیچه

  قرمز  .....................  اسکلتی
    .........................  غیر ارادي  صاف

5./  

  .کاربرد هر کدام از کانی هاي زیر را بنویسید  12
  (                        )آزبست  -پ(                            )        تالک  -ب(                              )     ژیپس  -الف

75./  

  سنگ هاي رسوبی آواري چگونه تشکیل می شوند؟  13
  
  
  
  
  

75./  

  .به موارد زیر پاسخ دهیدبا توجه به شکل   14
  به چه روشی  ABدر شکل مقابل تیغه ي آهنی  -الف

  آهن ربا می شود؟
  

  چه قطبی پیدا می کنند؟ Bو  Aهر یک از دو سر  -ب
  

  
  
  
  
  

 

 
  

75./  



  

به نظر شما چه . دو میله ي پالستیکی را که قبال با پارچه پشمی مالش داده ایم ، به هم نزدیک می کنیم  15
  اتفاقی می افتد ؟ چرا؟ 

  
  

75./  

  .با توجه به شکل به موارد زیر پاسخ دهید  16
کدام یک از دو محیط رقیق و کدام یک غلیظ  -الف

  است؟
  : ...................   Aمحیط  -
  : .................... Bمحیط  -

  چه پدیده اي در شکل می بینید؟ -ب
  

  Aمحیط                   
 

                 
 Bمحیط                  

75 ./  

  .با توجه به شکل به سؤاالت زیر پاسخ دهید  17
  نام این عدسی را بنویسید؟ -الف

  

عدسی را با ذکر دلیل همگرا و واگرا بودن این  -ب
  .مشخص کنید

  

 
 
 

  

75./  

  » .ذکر فرمول ، واحد و جایگزینی صحیح الزامی است« . مسائل زیر را حل کنید  18
اهم    10اگر مقاومت الکتریکی  این وسیله . ولت برقرار است 20برقی اختالف پتانسیل  وسیلهدر یک  -1

  .    مقدار شدت الکتریکی  که در این وسیله جاري ا ست ، را محاسبه کنید. باشد
  
  
  

1  
  

این نوسانگر را ) فرکانس(بسامد . ثانیه یک نوسان کامل انجام می دهد 4نوسانگري در مدت  -2
  .کنیدمحاسبه 

  
  

1   

  عالمه محمد تقی جعفري»    . بخندیم ، اما سرمایه خنده ما گریه دیگران نباشد« 
  

  محمدي: نمره کتبی                      نمره عملی                    نمره کل                         نام و نام خانوادگی طراح 
  
  


