
 (     هشتمامتحان درس: علوم )   

 1394/  1/  3  :تاریخ امتحان 

 دقیقه 07مدت امتحان : 

 سماوی طراح سواالت :نام 

 یتعالباسمه
 شهرستان برخوار وپرورشآموزش

   غیردولتی اندیشهدبیرستان 

  94 ترمیانم

 نام و نام خانوادگی: 

 نام پدر: 

 (            کالس:  )    

 نمره برگه :           
 

 ارمب                                                                                                       برابر هستند .       قرآن کریم دانندینمکه  یباکسان دانندیمآیا کسانی که             
        

 ( شه اییشی– فلزی– پالستیکی– پارچه پشمی-کیسه نایلونی ). کامل نمایید  شدهدادهجمالت زیر را با کلمات  1

 . کندیمپیدا  با مالش  میله ................. به یک ...................... میله بار منفی –الف 

  . کندیمبا مالش  میله ................. به یک ...................... میله بار مثبت پیدا  -ب 

2 

 مشخص نمایید . نو  داست با  نادرستو کدام  درستزیر  یاجملهکدام  2

 )         (. شودیم یانجرشدتافزایش مقاومت موجب کاهش  اگر ولتاژ ثابت باشد ،  – الف

 )         (مستقیم دارند.  یرابطهو ولتاژ  یانجرشدت  – ب

 )         (آینه یک جسم منیر است.   –ج 

 (        ) است.  ترکوچکتصویر در آینه کوژ همواره از جسم   –د 

2 

  زیر کامل کنید . یهاشکلیک از  در هرنور را  عبور یرمس 3

             

2 

 . بدهیدکوتاه زیر پاسخ  سؤاالتبه  4

 ؟فزایش قدرت یک آهنربای الکتریکی کدام اندبرای ا هدو را  –الف 

 ببرید.دو کانی سیلیکاتی نام   –ب 

2 

 یک کاربرد ) استفاده ( بنویسید . هرکدامبرای  5

 )کوژ (  محدبآینه  –آینه مقعر) کاو (                                                ب  –الف 

 کانی تالک –د                                                           عدسی واگرا  -ج 

2 

 است ؟ سنگزیر از جانب کدام  یهاگفته 6

 .امآمده به وجوداثر سرد شدن ماگما من بلورهای درشتی دارم و در  –الف 

  .شومیمآهکی یافت  یهاچشمه یدهانهمن در  –ب 

 .امآمده به وجود آهکسنگمن از دگرگون شدن  –ج 

 .امشدهساختههستم اما از قطعات بزرگ و کوچک  سنگماسهمن شبیه  –د 

2 



  نام ببرید؟ شوندیمچهار مورد از عواملی که موجب هوازدگی فیزیکی  0

 

2 

 چرا کانی آزبست برای سالمتی انسان مضر است ؟ دو مورد از کاربردهای این کانی بنویسید ؟ 8

 

2 

 2 نویسید. ب شوندیمکه توسط رودخانه حمل  ییهاسنگو  شوندیمحمل  هایخچالکه توسط  ییهاسنگدو تفاوت بین  9

 یانجرشدتولت باشد  227 یلپتانساختالفاهم است اگر مقدار  117دریک مدار ساده الکتریکی مقاومت المپ  17

 ) نوشتن فرمول و یکاها الزامی است ( الکتریکی چند آمپر است ؟

 

 

2 

 


