
 

2فصل  -نمونه سواالت پیشنهادی پایه هشتم بارم  ردیف 

 1   نقشه مفهومی زیر را کامل کنید.نمودار  1

 جمالت زیر را با توجه به کلمات درون پرانتز کامل کنید.  1

 شیمیایی(- )الکتریکی  کند.  یم رییآن تغ  ... ............  ی شود، انرژ  یم  یکیزیف ای  یی ایمیش  رییماده، دچار تغ کی  ی وقت  - الف

 ( زنگ زدن- )سوختن  نور و گرما همراه اسـت.  دیاسـت که با تول ییایمیشـ  رییتغ نوعی، ........ ......واکنش....  - ب

 .................، مـاده  ـنیانجام شـود. ا ، آسـان تر   ، کند سـوختن قند  یهسـت کـه کمک م   یمـاده ا  ، در خـاک باغچـه  - پ

 آنزیم(-)کاتالیزگرنام دارد.

ـ  ـایبسـته    یدر اثرسـوختن چـوب و گاز در فضـا  - ت                       نـدارد، عالوه  بـر گاز    ـانیکـه هـوا در آن جر  یاتاق

 مونواکسید کربن( - )نیتروژنشـود.  یم   دیتول  ز ین  ... ..........سمی......و بخـار آب، گاز    دیاکسـ یکربـن د

2 

 سانتی متر است.(   12  ،)طول همه شمع هادیرتر خاموش می شود؟چرا؟  ، در شکل زیر،کدام شمع  75/0
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 فیزیکی

 انواع تغییر در مواد

............. 

 گرماگیر

.......... 
............ 

 .......... سوختن

 ذوب یخ 

1                              2                                3  



 با توجه به تصویر ،به سواالت پاسخ دهید. 1

 

 کدام تغییر فیزیکی است؟- الف

 

 گاز کربن دی اکسید،تولید می شود؟  ،یک  در کدام- ب

 

 را اثبات می کنید؟  ، )کربن دی اکسید(چگونه وجود این گاز- پ
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 با بقیه ،متفاوت است؟چرا؟ ،علت تولید گاز در کدام تغییر  1

 تکان دادن نوشابه - ت             قرص جوشان در آب      - پ         تخم مرغ در سرکه     - ب          سوختن چوب   - الف
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متصل  ، ها را با یک سیم به یکدیگر  در آزمایشی،چند تیغه مسی و آهنی را مطابق شکل در لیمو ترش قرار دادیم  و آن 25/0

 چرا؟ است؟المپ موجود در مسیر سیم،روشن شد.کدام نتیجه گیری زیر درباره ای این آزمایش صحیح  نمودیم.

 

در این آزمایش ،یک تغییر فیزیکی رخ داده نتیجه گیری اول:

 یکیالکتر یمواد به انرژ  ییای میش  یانرژاست که طی آن،  

 شود.  یم   لیتبد

 ط یمس و آهن را در شـرا  ی اگر فلزها نتیجه گیری دوم:

                      ،یممتصل کن گریکدیبه    م یمسـتق ریمناسـب به طور غ

 رد.ک  دی تول  یکیالکتر  ی توان انرژ  یم 
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می دهد.فروارده  .واکنش زیر،سوختن  پارافین را نشاناز آن ساخته شده استماده ای سوختنی است که شمع    ،پارافین 5/0

 را مشخص کنید.های این واکنش  
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  ،               مثلث آتش را نشان می دهد.برای مهارآتش سوزی ،در هر کدام از اقدامات زیر،کدام ضلع این مثلث  ، شکل روبرو 75/0

 می شود؟    حذف

 ............................ :ریختن آب روی آتش- الف

 ............................ :بستن شیر گاز در هنگام آتش سوزی- ب

 ........................ :ش گرفتهانداختن پتو بر روی شخص آت- پ
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 جوشاندن آب تخم مرغ در سرکه 



 کدام یک از تغییرات داده شده، یک تغییر فیزیکی است؟ با ذکر دلیل  1

  ( ترش شدن شیرت( جوشیدن آب                    پالف(سوختن شمع                  ب( زنگ زدن آهن                   
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   یک تغییر فیزیکی و یک تغییر شیمیایی ،مشخص کنید؟  ،در متن زیر 5/0

 ((نان درست می کنند. ، روستا،گندم را آسیاب کرده،آرد تهیه می کنند وسپس با افروختن آتش در تنور  در  زنان  ))

 تغییر فیزیکی: ............................  تغییر شیمیایی: ...................................      
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در یک گردش علمی دسته جمعی،بچه ها با جمع آوری شاخ و برگ خشک گیاهان و چوب،آتشی افروختند. هنگام  75/0

 بازگشت برای جلوگیری از آتش سوزی ، چگونه باید آتش را خاموش کنند؟ چرا؟ 
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 است؟ با ذکر دلیل کدام یک از تغییرات زیر، یک تغییر شیمیایی و مربوط به نمودار داده شده ،   75/0

 الف(سوختن شمع                  ب( حل شدن قرص جوشان در آب                

  ( انجماد آبت( جوشیدن آب                   پ   
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 برای هر نوع تغییر شیمیایی داده شده، یک مثال بزنید؟  5/0

 ............................ :الف( تغییر شیمیایی که با گرفتن گرما انجام می شود

 ................................ :ب( تغییر شیمیایی که با تولید گرما انجام می شود
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 روش جداسازی هریک از مخلوط های زیر را بنویسید؟  75/0

 روغن:...........................     پ( اجزای نفت خام:................. الف( چربی از شیر:.........................              ب( آب و  
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 مواد تولید شده 

 مواد اولیه 

 پیشرفت 

ی 
رژ

 ان
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