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 سواالت آزمون علمی آزمایشگاهی 

 88-88علوم تجربی پایه دوم راهنمایی بهمن ماه  

 یک ازتغییر های زیر ،یک تغییر شیمیایی است؟ کدام.1

 جوشیدن آب.د        سوختن کاغذ.ج             ذوب شدن یخ.ب             پاره شدن کاغذ.الف

 کدام جسم،منیر است؟.2

 کتاب. د           سیاره زهره.ج              ستاره ی قطبی.ب               چشم گربه.الف

 ازکدام وسیله درزیردریایی هابرای دیدن سطح آب استفاده می شود؟.3

 آینه محدب.د                 عدسی محدب.ج                 آینه مقعر.ب                پیرابین.الف

 دست چپ وپای راست شما درآینه تخت به ترتیب به چه صورت دیده می شوند؟.4

 دست راست وپای چپ. د       دست چپ وپای چپ. ج      دست راست وپای راست. ب      دست چپ وپای راست. الف

 کدام یک از اجسام زیر باز تاب منظم دارند؟.5

 مقوا.د           پارچه سفید.ج               کاغذ سفید.ب               آینه تخت.الف

 قیه رنگ ها کمتر تغییرمسیر میدهد؟درهنگام شکست نور کدام نوراز ب.6

 نوربنفش. .د              نورسبز. .ج             نورآبی.ب                  نور سرخ.الف

 کدام یک از جمله های زیر درست است؟.8

به نور "زندگی انسان وسایرموجودات زنده اصوال.ب         .اجسام رافقط زمانی می بینیم که از خود نورتولیدکنند.الف

 .وابسته نیست

نوردرامتدادخط منحنی فقط دریک جهت معبن پراکنده می .د           .منظور از اجسام منیرهمان چشمه های نور است.ج

 .شود

 دام یک از وسایل زیر استفاده می شود؟از عدسی واگرا در ساخت ک.8

 عینک.د         دوربین شکاری.ج                   پروژکتور.ب           دوربین عکاسی.الف

 .برعت واکنش شیمیایی راافزایش می دهند.د                           کدام گزینه درمورد کاتالیزگرها نادرست است؟.9

 .در طی واکنش مصرف نمی شوند.ج        .دچار تغییرشیمیایی نمی شوند.ب        .یش می دهندمقدارفراورده هاراافزا.الف

 ...........گرمای نهان ذوب عبارت است از.11
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 .مقدار گرمایی که باید به ماده ی جامد بدهیم تااز حالت جامد به مایع تبدیل شود.الف

 .حالت مابع به گاز تبدیل شود مقدار گرمایی که باید به ماده ی مایع بدهیم تااز. ب

 .مقدار گرمایی که باید به ماده ی جامددرنقطه ی ذوب آن بدهیم تادرهمان دماازجامد به مایع تبدیل شود. ج

 .مقدار گرمایی که باید از ماده ی مایع در نقطه ی انجمادآن بگیریم تادرهمان دماازمایع به جامد تبدیل شود. د

آینه قرار می ........ودر فاصله ی ........متری از یک آینه تخت قرار می دهیم تصویر آن5یک شمع روشن رادر فاصله .11

 .گیرد

 متری5-کوچک تر.د            متری5-برابر.ج      متر5کمتراز-کوچک تر.ب         متر5بیش از-بزرگتر.الف

 چگونگی باز تاباندن نوریاعبور نوراز کانی راچه می گویند؟.12

 جال.د                  شکل بلور.ج                        سختی.ب                      رنگ.الف

 کدام گزینه ازکانی های اولیه می باشد؟.13

 گرافیت.د               هالیت.ج                   فلدسپات.ب                  کلسیت.الف

 بسامد کدام یک ازامواج زیر بیشتر است؟.14

 رادار.د                 xاشعه.ج                      نور.ب               ییرادیو.الف

 میزان رسانایی کدام ماده ی زیر بیشتر است؟.15

 چوب.د                      شیشه.ج                     مس.ب                  آهن.الف

 .ازنوسانات یک محیط کشسان به وجود می آید.الف                   کدام یک ازویژگیهای امواج مکانیکی نمی باشد؟.16

 .باخودانرژی رامنتقل می کند.ج                   .درخالمنتشرمی شود.ب         .برای انتقال نیاز به محیط مادی دارد.ب

 درکدام روش انتقال گرما نیازی به ماده نمی باشد؟.18

 هیچ کدام.د               تابشی.ج             رسانایی.ب                  همرفت.الف

 چند گرم می باشد؟Dگرم باشدجرمC،4گرم وجرمB،8گرم وجرمA2اگرجرم A+B             C+Dباتوجه به واکنش.18

 گرم12. د          گرم6. ج             گرم11. ب                گرم4.الف

 بزای تشخیص وجود مس در یک محلول از کدام آزمون زیر استفاده می شود؟.19

افزودن نمک به . د              افزودن ید به محلول.ج       قراردادن میخ آهنی درمحلول.ب          دمیدن در محلول.الف

 محلول
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 کدام یک از خواص فیزیکی یک ماده محسوب نمی شود؟.21

 حالت طبیعی.د             نقطه جوش.ج           میزان رسانایی.ب          تمایل به سوختن.الف

 علت تشکیل سایه کدام مورد است؟.21

 انعکاس نامنظم. د                   انعکاس منظم.ج        حرکت نور به خط راست.ب       سرعت زیاد نور.الف

 زاویه تابش کدام است؟پرتو نوری به طور عمود بر آینه تخت می تابداندازه .22

 درجه 1.د              درجه  31.ج                 درجه   61.ب                    درجه 91.الف

 رامقابل آینه تختی قرار داده ایم درآینه چه عددی را می بینیم؟8888عدد.23

 8888.د                         8888.ج                 8888.ب                     8888.الف

 با بستن دروپنجره ها هنگام آتش سوزی کدام شرط سوختن را حذف کرده ایم؟.24

 موردالف وب.د                     اکسیژن.ج                    سوخت.ب                گرما.الف

 دوره.د      چگالی.ج        وزن.ب      حجم.الف.می گویند........جرم یک سانتی مترمکعب ازیک ماده را.25

 


