
 

 سواالت ومره

57/0 جَاب هشبَط بِ ّش تَضیح سا اص پشاًتض سٍبشٍی آى پیذا کٌیذ ٍ دس جای خالی بٌَیسیذ. - 1   

 خٌثی ( -باص  -است ، ایي هادُ .............. است. ) اسیذ  3هادُ ای  PHالف : 

 بَس ( -تاهسَى  -هذل هٌظَهِ ضوسی تَسظ .............. اسائِ ضذ. ) سادس فَسد ب : 

 تاًذٍى ( -هفصل  -پ : هحل اتصال استخَاًْا سا بِ یکذیگش .............. هی گَیٌذ. ) سباط 
 57/0 الف : سَسپاًسیَى سا تؼشیف کٌیذ. -2   

 

ًطاى هی دّذ ؟ب : ضکل هقابل کذام ٍیژگی سَسپاًسیَى سا   

  

7/0 دس یک لیَاى آب ٍ سٍغي سا سٍی ّن سیختِ این. -3   

............. الف : ایي هخلَط ّوگي است یا ًاّوگي ؟  

 ............... ب : سٍش جذاساصی اجضای ایي هخلَط سا بیاى کٌیذ.

الف : ٍاکٌص صیش سا کاهل کٌیذ.  -4 1  

 

 

 ب : ٍاکٌص دٌّذُ )ّا( ٍ فشاٍسدُ )ّا( سا هطخص کٌیذ.

 
7/0  ⃝ تبخیش آب                 ⃝ کپک صدى ًاى               ⃝کذام تغییش یک تغییش ضیویایی است ؟ با رکش دلیل.   خشد کشدى کاغز   -5 

  

 

 
7/0  جولِ صیش یک غلظ ػلوی ٍجَد داسد. آى سا بیابیذ ٍ تصحیح ًواییذ.دس   -6 

   "بذٍى تغییش هی هاًذ فشاٍسدُ ًام داسد . دس پایاى ٍاکٌص هادُ ای کِ سشػت ٍاکٌطْای ضیویایی سا صیاد کشدُ ٍ خَد"     

 با تَجِ بِ اتن هقابل بِ سَاالت پاسخ دّیذ: -7 1

  اتوی سا بذست آٍسیذ.الف : ػذد جشهی ٍ ػذد 

 ػذد جشهی : ......... ػذد اتوی : .........

     .با رکش دلیل ............... ب : خٌثی است یا یَى ؟

57/0      اتن -8 
 دّیذ. ضشحبا کذام یک اص اتن ّای صیش ایضٍتَپ است ؟ دلیل خَد سا    

  ⃝    
                       ⃝    

                     ⃝    
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

57/0 پاسخ دسست سا بٌَیسیذ. سا ًطاى هی دّذ.دس هقابل ّش جولِضکل هقابل اجضای دستگاُ ػصبی  -9    

 : هشکض حفظ تؼادل بذى ............... 

  : ِتَاًایی حشف صدى ٍ حل هسال............... 

 : هشکض بشخی اص اًؼکاسْای بذى ................ 

 
 
 

 انواع پلیمر
 ...... طبیعی

 پالستیک ......

  / ضْشستاى ساهطیش آهَصش ٍ پشٍسش استاى خَصستاى

ام البىیهآهَصضگاُ هتَسطِ اٍل   

  هشتم پایِاهتحاًات ًَبت اٍل / 

95 - 96سال تحصیلی   

علوم تجربی وام درس :  

  11/10/95 تاریخ امتحان :

  صبح 9 ساعت امتحان :

  دقیقه 70 مذت پاسخگویی :

 وام :

 وام خاووادگی :

 وام پذر : 

 شماره داوش آموزی : 

 

 ًوشُ کتبی :                                  ًوشُ آصهایطگاُ :                                    ًوشُ کل :     

    ًاسیخ ٍ اهضا :                                                                                    بهبهاویًام دبیش :                                                     
 هْش آهَصضگاُ

 

ضوغ + ................  ................... +  بخاسآب  ًَس ٍ گشها  +

p 

e 

n 
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57/0  دس ضکل هقابل یک ًَسٍى سا هی بیٌیذ.اجضای اصلی آى سا ًام ببشیذ. - 10 

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

57/0 با تَجِ بِ ساختاس چطن اًساى پاسخ دّیذ: -11   

 الف : اًَاع گیشًذُ ّای ًَسی چطن سا ًام ببشیذ.  .................          ...................            

 ................. قشاس داسد ؟ ب : هشکض حس بیٌایی دس کذام بخص هغض

57/0 سِ ٍظیفِ استخَاًْا سا دس بذى بٌَیسیذ. -12       

57/0   ًوَداس ًقطِ هفَْهی سا کاهل کٌیذ. -13 

 

57/0  ضکل هقابل غذُ تٌظین کٌٌذُ قٌذ خَى سا ًطاى هی دّذ. -14 

 ............  الف : ًام ایي غذُ سا بٌَیسیذ.

 ...............      ................  چِ َّسهًَْایی قٌذ خَى سا تٌظین هی کٌذ؟ب : ایي غذُ با تٌظین 
  

 
   جذٍل سا کاهل کٌیذ. -15 1

 هاّیت سشػت ًَع تٌظین

   ػصبی

   َّسهًَی

57/0 ..................       ..................           ػاهل تؼییي کٌٌذُ صفات سا ًام ببشیذ الف : دٍ -16   

..................    "سًگ یک گل دس خاکْای هختلف هتفاٍت است."ػاهل سا بیاى هی کٌذ؟ جولِ هقابل ًقص کذام ب :   

57/0 الف : ًام تقسین سٍبشٍ سا بٌَیسیذ. -17  .............    

سا بٌَیسیذ.تقسین دس بذى دٍ کاسکشد ایي ب :   

57/0  

 

 

 

 

 

 

 

 

27/1  

 جاًذاس سا بِ سٍضی کِ با آى تَلیذ هثل هی کٌذ ٍصل کٌیذ.)یک جاًذاس اضافِ است(ّش  -18

سٍش تَلیذ هثل                                                                جاًذاس                                     

       
 

 

 

 

 

 

7/0  خاسجی ( سا دس ّش جاًَس هطخص کٌیذ. -ًَع لقاح )داخلی  -19 

  

 
  ضکل گل سا هطاّذُ هی ًواییذ .قسوت ّای خَاستِ ضذُ سا سٍی ضکل ًاهگزاسی کٌیذ. -20 1
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 اسادی ........

 ........ صاف

 غیش اسادی .......

 

دٍ ًین ضذى 

قطؼِ قطؼِ ضذى 

جَاًِ صدى 

ُخض 

هخوش 

کپک 

باکتشی 
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........ ...... 

 خاهِ

.......
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 هادگی

بلند باشید                           بهبهانیموفق و سر   
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