تاریخ:

نام:
نام خانوادگی:

وزارت آهوزش وپرورش
سازهاى آهوزش و پرورش استاى لرستاى

نام پدر:

اداره آهوزش و پرورش هنطقه کوهنانی

کالس:

دبیرستاى ................ :

شواره دانش آهوزی:

آزهوى علوم تجربی نوبت دوم  ،پایه هشتن

ردیف

هحل ههر آهوزشگاه

ساعت:
نام دبیر :کونانی
تعداد سوال 11 :سوال
تعداد صفحه2 :ص

سواالت

بارم

جاهای خالی راکامل کنید.

1

الف -بىذبازان ي افرادی کٍ ژیمىاستیک کار می کىىذ ،با تمریه بیطتر ....................... ،خًد را تقًیت کردٌ اوذ.
ب – حرکات دستگاٌ گًارش ي باز ي بستٍ ضذن مردمک را ماَیچٍ َای  .......................اوجام می دَىذ.
پ  .................... -بخص مادٌ ي  ....................بخص ور گل را تطکیل می دَىذ

3

ت – َر چٍ  ....................................را بیطتر کىیم ،جریان الکتریکی در مذار کمتر می ضًد
ث – کاوی گرافیت است کٍ از دگرگًوی وًعی  ..............................تطکیل ضذٌ است..
د – تصًیر در آیىٍ َای کًژَ ،مًارٌ ……………………

2

،

… ………….است.

به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف :کريمًزيم از چٍ مًادی ساختٍ ضذٌ است؟
ب :تفايت سىگ آرریه دريوی يبیريوی را بىًیسیذ؟

4

پ :تخمذاوُا چٍ ًَرمًوُایی را ترضح می کىىذ؟
ت :عًامل مًثر بر ًَازدگی ضیمیایی را وام ببریذ؟
ث – کذامیک مىیر يکذام غیر مىیر است؟ الف) چطم  .................ب) ماٌ  .....................پ) ستارگان  ....................ت ) سیارات
واژه های زیر راتعریف کنید.

3
الف :سًسپاوسیًن ............... :

3

بًَ :رمًن رضذ ................. :
پ :کاوی ...................... :
ت :ماٌ گرفتگی ......................... :
ث :بسامذ (فرکاوس) ................... :
د :ضکست وًر .................. :

الف  -در ضکل روبزو چه وسیله ای را هی بینیذ؟

1/5

4
هیله پالستیکی باردار را با کالهک آى تواس دهیذ و سپس هیله باردار
ضیطه ای و پالستیکی را به آى نشدیک کنیذ .اکنوى چه چیشی هطاهذه هی کنیذ؟
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5

در ضکل سیز چه غذه ای را هطاهذه هی کنیذ؟

1

وظیفه آى چیست؟
6

اگز یک نوسانگز در  4ثانیه  36نوساى انجام دهذ دوره وبساهذ آنزا هطخص کنیذ؟

1

7

اگر ولتاژ د شکل زیر؛ عدد  144را نشاى هی دهد .هجاسبه کنید آهپرسنج چه

1

عددی را نشاى هی دهد؟

8

در ضکل دو نوع سنگ را هطاهذه هی کنیذ.

1

الف – آنها جشء کذام نوع سنگ هستنذ؟
ب :چه تفاوتی با هن دارنذ؟

الف (سنگ کنگلومرا

9

ب (ماسه سنگ

در ضکل روبزو چه پذیذه ای را هطاهذه هی کنیذ؟

1

به طور کاهل توضیح دهیذ؟

10

نور هنگام عبور اس هحیط غلیظ به هحیط رقیق هسیزش چگونه هنحزف هی ضود؟

11

 -القای بار الکتزیکی به چه هعناست؟

1

2.5

در ضکل هقابل بخص های عالهت گذاری ضذه را هطخص کنیذ؟
طول هوج را تعزیف کنیذ؟
20نمره

موفق باشید

-2-

