
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 بخش اول: سواالت جای خالی

 شود. .............................. استفاده میروش  ازی مخلوط آب و الکل از یکدیگر ازبرای جداس .1

 .گوییم می شوند ..............................می شیمیایی تغییر دچار واکنش، معادله چپ سمت در که موادی به .2

 .میکند ایفا بدن ساز و سوخت در را کاتالیزگر نقش................................  هاانسان بدن در .3

صورت .................... در این وسیله به واست ............................. الکتریکی جریان شدت گیری اندازه وسیله .4

 شود.مدار نصب می

 .شود می استفاده ................................. از مغناطیسی های جرثغیل و ها زنگ انواع در .5

3 
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 ایبخش دوم: سواالت چهرگزینه

 هستند. .…………………اسیدها مزه ی ................. دارند و دارای -1

 PH<7 –. ترش PH<7                    4 –. تلخ PH>7                 3 –. تلخ PH>7                   2 –ترش  .1

 شود؟ای استفاده میگیری مقاومت یک مدار از چه وسیلهبرای اندازه -2

 . آمپر سنج4. ولت متر                       3. ولت سنج                        2        اهم سنج              .1

 با بقیه متفاوت است؟  PHکدام ماده زیر از نظر نوع  -3

 شیر. 4. آب پرتقال                                3. مایع ظرفشویی                             2لیمو                       .1

 ............................. . تیغه ها ،بدون بار الکتروسکوپ یک کالهک به مثبتبا بار  میله یک کردن با نزدیک -4

 شوندسپس نزدیک می. ابتدا دور،4مانند          ثابت می. 3 شوند     . به هم نزدیک می2شوند      از هم دور می .1
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 پایه: هشتم

 .شماره داوطلب: ..............................

 ..... صفحه تعداد صفحه سؤال:

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد دبیرستان غیردولتی پسرانه 

 1401 -1402سال تحصيلی  نوبت اولآزمون 

 فیزیک و شیمی هشتمنام درس: 

 کریم دادبخش  نام دبیر:

 10/1401 /7امتحان:   تاریخ

 عصر /صبح 10:  30  ساعت امتحان:

 دقیقه75مدت امتحان : 
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ای دارای بار .. و میله شیشه..ه پالستیکی دارای بار ...........ای، کیسمیله شیشهدر اثر مالش کیسه پالستیکی با  - 5

 .شود....... می.......

 منفی-. مثبت4مثبت                        -. مثبت3منفی                      –. منفی 2مثبت                     -منفی .1

 .... و جریان گذرنده از آن ................ شود، خاصیت...سیم پیچ .......در آهنربای الکتریکی، هر چه تعداد دور  -6

 شود. می بیشتر الکتریکی ربای آهن مغناطیسی

 کمتر-کمتر -4بیشتر                         -بیشتر -3بیشتر                  -. کمتر2کمتر                   -بیشتر .1

3 

 .عبارات زیر را مشخص کنیدبخش سوم: درستی یا نادرستی 

 شود.  )        ( می الکتریکی انرژی به تبدیل حرکتی انرژی الکتریکی، های موتور در .1

 )         ( .دارد بستگی الکتریکی جریان جهت به الکتریکی آهنربای Sو  Nقطب  .2

 )         ( .کرد جدا هم از توان می الکتریکی های بار همانند را مغناطیسی های قطب .3

 )       (  .هستند اکسیژن و هیدروژن هوا، یدهنده تشکیل اصلی گازهای .4

2 
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 بخش چهارم: پاسخ کوتاه دهید.

 دهد؟چند درصد هوا را گاز اکسیژن تشکیل می .1

 جنس شمع از چیست؟ .2

 گویند؟چه میشوند، می تولید شیمیایی تغییر اثر در کهدر یک واکنش شیمیایی به موادی که  .3

 شونده را مشخص کنید.درصد جوهرنمک است، حالل و حل 60که شامل  جوهرنمکدر مخلوط آب و  .4

 شونده:حالل:                                                     حل

 ویژگی مهم گاز کربن مونواکسید را بنویسید. 2 .5

 شود؟ای استفاده میچه وسیله از آن بار نوع تعیین و جسم یک بودن باردار تشخیص برای .6

 هسته اتم از چه ذراتی ساخته شده است؟ .7

 نامیم؟تری دارند را چه میهایی از آهنربا که خاصیت مغناطیسی قویقسمت .8

 گوییم؟شوند چه میبه موادی که جذب آهنربا می .9

 گویند؟چه می آن با تماس بدون آهنربا وسیله به آهن قطعه یک در مغناطیسی خاصیت ایجادبه پدیده  .10
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 چهارم: سواالت تشریحی و مسائلبخش 

 مثلث آتش را به طور کامل رسم کنید.

 

1 
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 ها را مشخص کنید.ها و فراوردهدهندهواکنش زیر را کامل کنید و در آن واکنش

 + شمع گاز اکسیژناکسید                    دی............... + گاز کربن................... + ...............           

 

1 
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 دهد.( در آب را نشان میK2Cr2O7کرومات )نمودار مقابل انحالل پذیری پتاسیم دی

 

 

 شود؟گرم آب حل می 100گرم از این ماده در  20ب( در چه دمایی 

 شود؟گرم آب حل می 100ج( در صفر درجه سلسیوس تقریبا چند گرم از این ماده در 

 کند؟تغییر می الل این ماده با افزایش دما چگونهد( انح

1 
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 مفهوم شکل زیر را بنویسید.

 

 

1 

9 

 است؟ خنثی عادی حالت در اتم چرا دهید توضیح

 
1 

10  

 چگونگی تولید برق در مولدها را به طور خالصه توضیح دهید.

 

 

1 
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 چقدر مدار الکتریکی مقاومت. دهدمی نشان را ولت 5 عدد سنج ولت و آمپر 2 عدد آمپرسنج الکتریکی مدار یک در

 .(است الزامی واحدها و فرمول نوشتن) است؟

 

 

1 

 1401زمستان  –کریم دادبخش                                       سازان مملکت               موفق باشید آینده

 گرما

 

گرم  100درجه سلسیوس چند گرم از این ماده در  80الف( در دمای 

 شود؟                                                                                                                   آب حل می

 

 

همیار
https://hamyar.in/



 

همیار
https://hamyar.in/



CamScannerهمیار
https://hamyar.in/

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

