
 علَم تدربی: ًام درض

 70/70/1071:تاریخ اهتحاى
  :ظاعت ؼرٍع

دلیمِ 07 :زهاى اهتحاى  

 بعوِ تعالی

 ادراُ آهَزغ ٍپرٍرغ اظتاى ورهاى 

 ادارُ آهَزغ ٍ پرٍغ ؼْرظتاى للعِ گٌح

 1071ًَبت دٍم  اٍلهتَظطِ 
پرٍیي اعتصاهی :ًام هذرظِ    

 :ًام

 :ًام خاًَادگی

  :پذرًام 

ّؽتن :پایِ  

 ردیف ظَاالت ًورُ

52/1  عثارت ُای زیر را کاهل کٌیذ ؟ 

است.................... ی طتعلیقَ هخلْ( الف   

ّجْد دارًذ .................. در تذى هْجْدات زًذٍ کاتالیس گر ُا گًْاگًْی تَ ًام ( ب  

آى عٌصر هی گْیٌذ ............ ِای یک عٌصر کَ تعذاد ًْترّى هتفاّت دارد وتَ ات( ج  

.تشکیل هی دُذ................... هغس را تیش تریي حجن ( د  

تْجْد هی آیذ ....... ...ُکی تا اًحالل سٌگِای آ آب تارى کَ دارای کرتي دی اکسیذ است در زهیي ُای آُگی ًفْر هیکٌذ ّ( ٍ   

1 

 صحیح یا غلط بَدى عبارات زیر را هؽخص وٌیذ  1

⃝     غلط          ⃝هروس ؼٌَایی در لعوت پط ظری لؽر هخ لرار دارد  صحیح (الف   

⃝     غلط          ⃝ٍظیفِ َّرهًَْای غذُ ی فَق ولیِ همابلِ با فؽار ّای رٍحی ٍ خعوی اظت صحیح ( ب  

⃝     غلط          ⃝صحیح صفات درّى ُستَ یاختَ قرار دارد عاهل تعییي کٌٌذٍ ( ج  

⃝     غلط          ⃝صحیح  ای هغٌاطیسی آُي رتا را هی تْاى از ُن جذا کردقطة ُ( د  

 

5 

 گسیٌِ صحیح را اًتخاب وٌیذ  1

رهَى باعث رؼذ هغس در دٍراى خٌیٌی ٍ وَدوی هی ؼَد َوذام ّ( الف   

⃝رؼذ( 0                   ⃝تیرٍئیذ ( 0                ⃝اًعَلیي ( 5                   ⃝ا گَى   گلَ و( 1  

ًَن هذاد از چِ ًَع واًی هی باؼذ ؟( ب  

        ⃝ّالیت(0                         ⃝تاله (       0                 ⃝آزبعت ( 5                ⃝گرافیت ( 1

اظتحىام ٍ هماٍهت زیاد اظتخَاًْا هربَط بِ وذام هَاد زیر اظت ؟( ج  

⃝ولعین ٍ آّي( 0                   ⃝فعفرٍ ظذین ( 0                         ⃝ولعین ٍ فعفر ( 5                     ⃝ولعین ٍ ظذین ( 1  

آیٌِ ای اظتفادُ هیىٌٌذ؟ عبرای دیذى لىِ ّای دًذاى ، دًذاًپصؼىاى از چِ ًَ( د  

⃝ایٌِ تخت ( 0                  ⃝آیٌِ همعر ( 0                  ⃝ذبآیٌِ هح                            ⃝  آیٌِ وَش(1  

0 

2/7 :هعادلِ ظَختي ؼوع زیر را تىویل وٌیذ    

گرها                                                                                                               

(ُیذرّکرتي )شوع + گاز اکشیژى  →→+.......... تخار آب + گرها ّ ًْر   

 

0 

2/7  در پاؼٌذگی ًَر تَظط هٌؽَر وذام رًگ بیػ تر ٍ وذام رًگ ووتر ؼىعتِ هی ؼَد ؟ 

 

 

 

2 

52/1 :هفاّین ظتَى اٍل را بِ ولوات ظتَى دٍم هرتبط ًواییذ    

آررخػ( الف    ٍظیلِ تؽخیص بار الىتریىی در اخعام                                           ( 1  

الىترٍظىَپ( تخلیِ الىتریىی بار بیي ابر ٍ زهیي                                                    ب( 5  

دافعِ ( ٍظیلِ ایداد اختالف پتاًعیل در هَاد                                                ج( 0  

باتری( د                                      ًیرٍ الىتریىی بیي دٍ هیلِ پالظتیىی بار دار(0  

خاربِ  ( ًیرٍی الىتریىی بیي بارّا الىتریىی ًاّوٌام                                   ط( 2  

0 
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 هفاّین زیر را تعریف وٌیذ  5

خَرؼیذ گرفتگی ( الف   

 

ؼىعت ًَر ( ب  

 

ظایِ ( ج  

 

یَى ( د  

 

0 

بخؽی ّایی تؽىیل ؼذُ اظت ؟یه ظلَل عصبی از چِ ( الف  1  

ّعتِ ظلَل در وذام بخػ لرار دارد ؟( ب  

 

8 

2/1  ظٌگْای رظَبی چِ واربردی دارًذ ؟ ظِ هَرد  

 

 
 

9 

2/7 ؟درخِ اظت   اًذازُ زاٍیِ تابػ چٌذ   

 

17 

 تَلیذ هثل هَخَدات زیر بِ چِ رٍؼی اظت ؟ 1

وپه ًاى ( خسُ                                                        ب( الف   

 
 

11 

گی فیسیىی را تعریف وٌیذ دَّاز( الف 5  

 

(یک هْرد )تر ُْازدگی فیسیکی یَ هْرد را تٌْسیذ  هَثر عَاهل( ب  

 

15 

2/1 همابل را بٌَظیذ یًام ٍظیلِ ًَر( الف   
تسرگتر است یا کْچکترصْیر تشکیل شذٍ اجسام در ایي ّسیلَ ت(ب  

اداهَ هسیر پرّتُْای ًْر را در آى رسن کٌیذ ( ج  

 
 

10 

 هَفك باؼیذ 57

                                                   :       نمره به حروف                             :               نمره به عدد 
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 1041خرداد  -هشتمپایه  -دبیرستان پروین اعتصامی علوم پاسخ نمونه سئوال

 شهرستان قلعه گنج -استان کرمان

 الف( ناهمگن -1

 ب( آنزیم

 ج( ایزوتوپ

 های مخ د( نیمکره

 ه( غار )آهکی(

 الف( غلط -2

 ب( صحیح

 ج( صحیح

 د( غلط

 «3»الف( گزینة  -3

 «1»ب( گزینة 

 «2»ج( گزینة 

 «3»د( گزینة 

 اکسید دی کربن -0

 را دارد. کمترین شکست بنفش بیشترین شکست و نور قرمزنور  -5

6- (1 )ب( الکتروسکوپ( 

(2 )الف( آذرخش( 

(3 ) باتری 

(0 ) دافعه 

(5 ) جاذبه 

حرکت بین خورشید و زمین باشد و هر سه در یک راستا قرار الف( خورشید گرفتگی: زمانی که ماه در  -7

 گوییم. افتد و به این حالت خورشید گرفتگی می بگیرند، سایة ماه روی زمین می

ز یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر، مسیر آن تغییر اب( شکست نور: هنگام حرکت مایل نور 

 شود. کند.این پدیده شکست نور نامیده می می

شود  هرگاه جسم کدری در مقابل یک چشمة نور قرار بگیرد در پشت جسم فضای تاریکی ایجاد می ج( سایه:

 گویند. که به آن سایه می
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هایش برابر  های آن با تعداد پروتون د( یون: هر گاه اتمی الکترون بگیرد یا از دست بدهد، )تعداد الکترون

 شود. نباشد( به یون تبدیل می

 ای و آسه )آکسون( جسم یاخته الف( دارینه )دندریت(، -8

 ای ب( در جسم یاخته

های آهکی و تراورتن در  شوند. از سنگ های رسوبی تشکیل می سنگ در سنگ ذخایر نفت، گاز و زغال -9

 کنند. سازی استفاده می سازی و جاده سنگ در پل شود. از ماسه سازی استفاده می ساختمان

 کنیم: سبه میبا توجه به قانون بازتاب زاویة تابش را محا -14

 90 30 60 

 الف( خزه: قطعه قطعه شدن -11

 زایی ب( کپک نان: هاگ

ها در طبیعت تحت تاثیر عوامل مختلف، بدون اینکه ترکیب شیمیایی سنگ  الف( خرد شدن سنگ -12

 تغییر کند هوازدگی فیزیکی نام دارد.

 های جاری، جاندارانی مانند درختان، باد ب( آب

 کاو یا واگراالف( عدسی  -13

 ب( کوچکتر

 ج( 
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