
 باسمه تعالي نام و نام خانوادگي :                                                          
 اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان

 مدیریت آموزش پرورش شهرستان شوش دانیال )ع( 
 دانش  شمیمدبیرستان دوره اول متوسطه مدرسه  

 محل مهر آموزشگاه
 هشتمعلوم :آزمون

  فاطمه یارمحمدی نام دبیر: 
 71/71/7017تاریخ امتحان:

 دقیقه51مدت: 

 نمره  ردیف

 .دیرا مشخص کنو نادرست جملات درست  1

 .محلول است کیموجود در کپسول هوا  گاز  (1

 با تغییر تعداد پروتون ها،نوع اتم تغییر می کند. (۲

 یک تغییر فیزیکی است . فاسد شدن غذا  (۳

  شود. سنج در مدار به صورت متوالی بسته میآمپر( ۴

7 

۲ 

 

  .است بیو ترک هقیتعل ،عنصر بیبه ترت نهیکدام گز  1) 

     ینمک خوراک،شربت معده ،طلا   ب(                                         شکر ،گلاب ،مس ( الف

  تروژنین ،شربت معده،طلا   د(                         ژنیاکس ،ریشربت خاکش ،مس  ج(

 ؟دهد یم یرییدر آب را چه تغ ژنیدر آب و گاز اکس تراتین میپتاس یریانحلال پذ بیدما به ترت شیافزا  ۲)

 کاهش-کاهش   د(           شیزااف-کاهش ج(               شیافزا -شیافزا  ب(             کاهش - شیافزا ( الف

 ؟دو نقطه از مدار به دست آورد نیب لیتوان اختلاف پتانس یم لهیبه کمک کدام وس ۳)

 اهم متر  د(                         ولت سنج ج(                    برق نما  ب(                       آمپرسنج   ( الف

 دیهوا وجود ندارد تول انیبسته که جر یاست که در اثر سوختن چوب و گاز در فضا یبو و سم یرنگ ب یب یگاز ۴)

 ؟ها مربوط به کدام گاز است یژگیو نیا .شودیم

 تروژنین د(                   دیاکس تروژنین ج(            دیکربن مونوکس (ب         دیاکس یکربن د (الف

 است.............................نوترون است.این ذره یک  9پروتون و  9الکترون ، 11دارای  A ذره5)

 یون مثبتد(                    یون منفیج(                        ایزوتوپب(                ذره خنثی(  الف

 است. ..................تعداد الکترون ها برابر با X 19 ۳9+( در یون  6

 11د(                         19 ج(                   ۳9ب(                       ۲1 ( الف

7/5 

۳ 

 پاسخ کوتاه بدهید:

 ..............................................                 بودن محلول یباز ای یدیاس زانیسنجش م یبرا یاریمع (1

 .............................................                 ریدر روش تقط یاساس جداساز (۲

 ...........................................                   ییایمیش یسرعت واکنش ها دهنده  شیافزا ماده (۳

 .............................................ی یک عنصر                 مجموع تعداد پروتون و نوترون ها به (۴ 

7 

۴ 

 در متن زیر سه غلط علمی وجود دارد.زیر آنها خط بکشید و درست آنها را بنویسید .

 

 سوختن چوب یک تغییر شیمیایی گرماگیر است.در این تغییر گاز اکسیژن و چوب که دچار تغییر می شوند فراورده 

 شود. چوب بخار آب و کربن مونوکسید تولید میمی باشند .در اثر سوختن کامل 
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 باسمه تعالي نام و نام خانوادگي :                                                          
 اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان

 دانیال )ع( مدیریت آموزش پرورش شهرستان شوش 
 دانش  شمیمدبیرستان دوره اول متوسطه مدرسه  

 محل مهر آموزشگاه
 شتمآزمون:علوم ه

 فاطمه یارمحمدینام دبیر: 
 71/71/7011تاریخ امتحان:

 دقیقه51مدت: 

 نمره  ردیف

5 

 کنید .کامل جاهای خالی را با کلمه مناسب 

 م ندارندهسته ی اتو وابستگی زیادی به  توانند از یک اتم به اتم دیگری بروند الکترون هایی که به راحتی می  (1

 نام دارند....................................................

 نام دارند.  ...........................................که عدد اتمی آنها یکسان و عدد جرمی آنها متفاوت است  ،(اتم های یک عنصرند۲

 است.....................................................عامل ایجاد انرژی در مدار .  ( ۳

  شود . مشابه هم میها بار جسم   .........................................(در روش  ۴

  شود تولید می........................................ و    ........................................(از سوختن  کامل هیدروکربن ها  5
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6 

 کامل کنید.اجزای مثلث آتش را 
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7 
 15/1 شوند؟ چرا در هنگام مالش دو جسم به یکدیگر پروتون ها جابه جا نمی

1 

 ونیکدام  ،یمنف ونیکدام  دیمشخص کن. دهد یچند ذره را بر اساس مدل بور نشان م یساختار اتم ریز یهاشکل 

 .است یمثبت و کدام اتم خنث

  

                            .................................                                                              .................................                                                 ................................ 
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9 

 را رسم کنید. Cl 17 -مدار بور 

 

 

5/1 

11 
 د زیر را مشخص کنید .و مخلوط بودن مواخالص  

 ......................................((                                                     آجیل ).............................................مس)
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 باسمه تعالي نام و نام خانوادگي :                                                          
 اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان

 دانیال )ع( مدیریت آموزش پرورش شهرستان شوش 
 دانش  شمیمدبیرستان دوره اول متوسطه مدرسه  

 محل مهر آموزشگاه
 هشتمآزمون:علوم 

 فاطمه یارمحمدینام دبیر: 
 71/71/7011تاریخ امتحان:

 دقیقه51مدت: 

 نمره  ردیف

11 

 روش های ایجاد بار الکتریکی را نام ببرید .
1-.........................................................................       ۲-.......................................................................           ۳-   ....................................................................... 
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1۲ 

  .دیسیباردار مقابل را بنو یجسم ها نیب یروهایبا توجه به شکل ن

   ............................................   Bو A  نیب یروین (الف

 ............................................       Cو  A نیب یروین ب(
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1۳ 

 دهد .جای خالی را تکمیل کنید. شکل زیر نمایش ساده ای از مدار را نشان می
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1۴ 

و بعد  میکن یم کیکه با هم در تماس هستند نزد یمالش داده و به دو کره فلز زریفر سهیرا با ک یا شهیش لهیک می

 .میکن یرا دور م یا شهیش لهیو م میکن یشدند کره ها را از هم جدا م یکیبار الکتر یدارا نکهیاز ا

      A                    B                                                                                                         
 .......................................دیرا مشخص کن یا شهیش لهیم یکینوع بار الکتر (الف 

 .دیرا مشخص کن کره ها از  کیهر یکیالکتربار  ب( 

 ....................................: Bکره     ....................................: Aکره 

 کره ها چیست؟ روش باردار شدن نینام ا ج(
...................................................................... 

 

 

7 

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

............................ ............................ 
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 نمره های خوب راه شما را به سمت یک دانشگاه خوب

 سپس یک شغل خوب می کشانندو  

 در نهایت زندگی بهتری خواهید داشت .و 

 .گرفتن تلاش کنید 02هر روز برای و راضی نشوید  91و  91به  پس

 

 باسمه تعالي نام و نام خانوادگي :                                                          
 اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان

 دانیال )ع( مدیریت آموزش پرورش شهرستان شوش 
 دانش  شمیمدبیرستان دوره اول متوسطه مدرسه  

 محل مهر آموزشگاه
 آزمون:علوم هفتم

 فاطمه یارمحمدینام دبیر: 
 71/71/7011تاریخ امتحان:

 دقیقه51مدت: 

 نمره  ردیف

15 

 جدول زیر را کامل کنید .

 آب و الکل آب و روغن اجزای خون آب و نمک مخلوط

     روش جداسازی
 

7 

16 

 تفسیر کنید.نمودار زیر را 
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17 

  .دیپاسخ ده ریبا توجه به نمودار به سوالات ز  

 ....................................؟باشدیم گرم 111حدوداً چند گرم در c 151 یدر دما ۳KNOنمک یریانحلال پذ (الف

 ( با محاسبه ؟)گرم آب داردچند گرم حل شونده و چند c 111 یدر دما KClشده  ریگرم محلول س611 ب(
   ............................................................................................................................... 

ب ماده رسو نیچند گرم از ا میکاهش دهc 1۴1 به c 171 را از  ۳KNOشده ریگرم محلول س ۲۴1 یاگر دما ج(

 ................................... ..... ...... .......... ....................................................................................................... (حیمحاسبه توض) ؟کرد خواهد
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 باسمه تعالي نام و نام خانوادگي :                                                          
 اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان

 مدیریت آموزش پرورش شهرستان شوش دانیال )ع( 
 دانش  شمیمدبیرستان دوره اول متوسطه مدرسه  

 محل مهر آموزشگاه
 هشتمعلوم :آزمونپاسخنامه 

  فاطمه یارمحمدی نام دبیر: 
 71/71/7017تاریخ امتحان:

 دقیقه01مدت: 

  درستنا ( 0نادرست                    (3درست                  (2درست                  (7 1

  (د6          (ج    5        ب  (4                      ج(3                   الف (2                ب(1 2

3 7)Ph       2     عدد جرمي0(کاتالیزگر       3(اختلاف نقطه جوش)  

  کربن دی اکسید-واکنش دهنده-گرماده 4

  بخار اب و کربن دی اکسید (5      تماس  (4     اختلاف پتانسیل الکتریکی(3   (ایزوتوپ 2الکترونهای آزاد     (1 5

  ناکسیژ-گرما  6

  پروتون ها نسبت به الکترون سنگین تر هستند.و در مرکز هسته قرار دارند . 7

  اتم خنثی-یون منفی-یون مثبتاز راست به چپ: 8

  مدار بور رسم شود و به مدار اخر یک الترون اضافه شود 9

  مخلوطب(   الصخالف( 11

  مالشی-تماس-القای الکتریکی 11

  الف(جاذبه    ب(دافعه 12

13 

 

 

 

 

 

 

  مثبت    ج(القا-الف(منفی   ب(منفی 14

 آب و الکل آب و روغن اجزای خون آب و نمک مخلوط 15

 تقطیر دکانتور سانتریفیوژ تبخیر روش جداسازی

 

 

 

  هر چه مقارمت بیشتر شدت جریان کمتر است و این دو رابطه عکس دارند. 16

17 
        x/011     x=701                  211-701=01=01/701   ب(    01الف(

               

 

18 W=mg             w=71*71=711 N                                                                                  
    

 

 باتری

 ولت سنج

 مقاومت امپر سنج

 کلید 
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