
باسمه تعالی 

  مدارس سالم آزمون تشریحی پیش
 متوسطه) اول ةدور(  نام و نام خانوادگی:

 1397اسفند آزمون:  تاریخ دقیقه 60مدت آزمون:  کالس: مدرسه:
 2از  1صفحه   هشتم: پایه فیزیک و شیمی: نام درس

 بارم سؤالردیف
 جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل نمایید. 1

 شود. الف) در دستگاه سانتریفیوژ از اختالف اجزاي مخلوط در ......... براي جداسازي آنها استفاده می
 شروع یک واکنش، ......... گویند.ب) به حداقل انرژي الزم براي 

 پیچ بستگی دارد. ، آهنرباي الکتریکی به ......... در سیمSو  Nج) قطب 
 آید. وجود می د) در روش ......... بار مشابه، بار جسم باردار در رسانا به

 

1 

 مشخص کنید.» غ«و غلط را با » ص«عبارات صحیح را با  2
 روژن پرتوزا است.هاي هید الف) فقط یکی از ایزوتوپ

 آید. وجود می مقاومت الکتریکی به  ب) اگر بین دو نقطه از یک مدار اختالف پتانسیل به وجود بیاید،
 رباي الکتریکی به جهت جریان بستگی ندارد.هاي آهن ج) قطب

 شد. شد، سایه هم تشکیل نمی د) اگر نور به خط راست منتشر نمی
 

1 

 صحیح را انتخاب کنید.زینه گ 3
Fe56الف) در یون 2

 است؟ نادرستکدام مطلب  26
 است. 56) عدد جرمی آن 4 پروتون دارد. 26) 3 نوترون دارد. 30) 2 الکترون دارد. 28) 1

نام این عنصـر چیسـت و عـدد     .الکترون است 7، داراي باشد ب) اتمی در مدار سوم خودش که آخرین مدارش نیز می
 اتمی آن چند است؟

 15) کلر ـ 4 17) سدیم ـ 3 17) کلر ـ 2 15) سدیم ـ 1
 کند؟ برابر نماییم، مقاومت الکتریکی مدار چه تغییري می 2ج) اگر اختالف پتانسیل مداري را 

 کند. ) تغییري نمی4 شود. برابر می 4) 3 شود. برابر می 2) 2 شود. ) نصف می1
 است؟ متفاوتیک با بقیه  د) علت تشکیل کدام

 ) خسوف4 ) کسوف3 ) فلق2 ) سایه1
 

1 

 سوزي حاصل از بنزین، چیست؟ دلیل استفاده نکردن از آب براي خاموش کردن آتش 4
 

5/0 

 اند. ها از سه ذره تشکیل شده اتم 5
 ها وجود دارند؟ اتمهمۀ یک از این ذرات در  الف) کدام

 ب) جرم اتم به دلیل کدام ذرات است؟
 دارند؟ج) کدام ذرات در هسته قرار 

75/0

هـا را بـا    کنیم، نوع بار کالهک و ورقـه  کش پالستیکی باردار را به کالهک الکتروسکوپ بدون باري نزدیک می یک خط 6
 رسم شکل مشخص کنید.

 
 

5/0 

صحیح را انتخاب کنید.
Fe56ر یون 2Fe26 است؟نادرستکدام مطلب

است56) عدد جرمی آن 4پروتون دارد.26) 3نوترون دارد.30) 2لکترون دارد.
نام این عنصـر چیسـت و.الکترون است7، داراي باشدی در مدار سوم خودش که آخرین مدارش نیز می

ن چند است؟
15) کلر ـ 174) سدیم ـ 173) کلر ـ 152م ـ 

کند؟برابر نماییم، مقاومت الکتریکی مدار چه تغییري می2 اختالف پتانسیل مداري را 
کند.) تغییري نمی4شود.برابر می4) 3شود.برابر می2) 2شود.ف می

است؟متفاوتیک با بقیه ت تشکیل کدام
) خسوف4) کسوف3) فلق2

آید.وجود میوش ......... بار مشابه، بار جسم باردار در رسانا به

مشخص کنید.»غ«و غلط را با » ص«ت صحیح را با 
روژن پرتوزا است.هاي هیدط یکی از ایزوتوپ

به بین دو نقطه از یک مدار اختالف پتانسیل به وجود بیاید، آید.وجود میمقاومت الکتریکی
نرباي الکتریکی به جهت جریان بستگی ندارد.هاي آهنب

شد.شد، سایه هم تشکیل نمیور به خط راست منتشر نمی



باسمه تعالی 

  مدارس سالم آزمون تشریحی پیش
 متوسطه) اول ةدور(  نام و نام خانوادگی:

 1397اسفند آزمون:  تاریخ دقیقه 60مدت آزمون:  کالس: مدرسه:
 2از  2صفحه   هشتم: پایه فیزیک و شیمی: نام درس

 بارم سؤالردیف
 سنج و آمپرسنج رسم کنید. کننده، باتري، ولت یک مدار الکتریکی ساده با کلید، مصرف 7

 
75/0

کنـیم. شـدت جریـان عبـوري را      وصـل مـی   V110اختالف پتانسیل  100به دو سر یک رسانا به مقاومت الکتریکی  8
 دست آورید. به
 

1 

 ؟نداریمقطبی مغناطیسی  چرا تک 9
 

5/0 

 نام ببرید. را ربابه آهنهاي تبدیل یک قطعه فوالد  راه 10
 

75/0

 سازد؟ (با رسم شکل) اي می سازد. این پرتو با بازتاب خود چه زاویه می 60زاویۀ یک پرتو نور با سطح آینه  11
 

75/0

 بین جسم و تصویر را تعیین کنید و سپس تصویر جسم را رسم کنید. زاویۀ در شکل زیر  12

70
B

A

 

75/0

دهیم. با رسـم شـکل سـایه و     نور گسترده است، در مقابل آن قرار میچشمۀ تر از ابعاد  جسم کدري که ابعاد آن بزرگ 13
 جسم را بر روي پرده نشان دهید. سایۀ  نیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75/0

 10جمع بارم 
 

دهیم. با رسـم شـکل سنور گسترده است، در مقابل آن قرار میچشمۀ تر از ابعاد کدري که ابعاد آن بزرگ
ۀ 

بین جسم و تصویر را تعیین کنید و سپس تصویر جسم را رسم کنید. زاویۀ ل زیر 

70

؟نداریمقطبی مغناطیسی ک

نام ببرید.راننربابه آهن تبدیل یک قطعه فوالد 

سازد؟ (با رسم شکل)اي میسازد. این پرتو با بازتاب خود چه زاویهمی60زاویۀ تو نور با سطح آینه 

B

A

جسم را بر روي پرده نشان دهید. 


