
االغ ماده به همراه کره اش هر روز باکشاورز به مزرعه در يک روستا يک 

ميرفتند و بار جو مي آوردن.کشاورز کاه جو را به االغ ها مي داد و مقداري 

 از جوها را به گوسفند داخل طويله مي داد وبقيه را انبار مي کرد.

چرا به ما که اينقدر  :روزي کره االغ با حالتي ناراضي از مادرش پرسيد

جو دسترنج ما را مي ٬مي کشيم کاه مي دهند و به آن گوسفند تنبل زحمت 

 دهند؟ مادر با آرامش گفت :اگرچند روزي صبر کني پاسخت را مي گيري.

با سرعت خود ٬چند روز بعد کره االغ صداي ناله ي دلخراش گوسفند را شنيد 

دارند  که گوسفند را سر بريده اند و ديد ٬را به در طويله رساندواز سوراخ در

پوست مي کنند. در اين هنگام مادرش گفت: نترس عزيزم گوسفند دارد حساب 

 جوهايي را  که خورده پس  مي دهد.

از آن روز به بعد کره االغ دايم زير سم هايش را نگاه مي کرد وقتي مادر 

گفت :مي ترسم دانه اي جو به سم هايم چسبيده باشد و من ٬علت را جويا شد

.........متوجه نباشم.....  

دخترم هنگام تحويل سال دعا کن که خداوند توفيق خدمت خالصانه و علم با 

عمل را به همه ي ما عطا کند و در سال جديد به احسن الحال برسيم 

وحواسمان باشد که لحظه اي از ياد خدا غافل نشويم و در مدرسه با وقت تلف 

 کردن و درس نخواندن فرداها گرفتار حساب جوها نشويم.

 دعا براي فرج امام زمان )عج( فراموش نشود.

 التماس دعا

 گروه علوم تجربي

 شهرابي

 

 

 

 



 

             بسمه تعالي                      هشتم      علوم نمونه سواالت تستی 

کدام يک از ذرات زير در همه ی اتم ها وجودندارد؟  -1  

    درست می باشد 3و  2( موارد 4             ( نوترون3               ( الکترون2           تون( پرو1

  Na -2   و +Naدر کدام مورد تفاوت ندارد؟                                          

  ( تعداد مدار های الکترونی4        ( حجم اتم3       ( تعداد الکترون ها2      ها پروتونتعداد 

3 هم مکان می باشد ؟                      
7A  3 کدام يک از عناصر زير با عنصر 

 14
7E)4                        7

4D)3                   8
3C)2                      37B)1 

ميباشد؟ 4تعداد يک پروتون ها و نوترون ها در کدام اتم برابر تفاوت  -4  

7
14N)4                    8

17O)3                                
56

26Fe)2                          3
7Li)1 

تعداد کدام يک از ذرات زير تعيين کننده ی نوع اتم ميباشد؟ -5  

( پوزيتون4( نوترون            3               ( پروتون2( الکترون              1  

کدام گزينه مفهوم عدد اتمی را درست بيان ميکند؟ -6  

  ( تعداد پروتون های موجود در هسته3      ( تعداد نوترون ها و پروتون های موجود در هسته1

  پروتون ( مجموع الکترون و  4           (تعداد الکترون هايی که اطراف هسته می چرخند2

تفاوت ايزوتوپ های يک اتم در چيست ؟ -7  

(تعداد نوترون ها4( تعداد پروتون ها      3      ( تعداد مدار الکترونی2      ( تعداد الکترون ها 1  

 8- در اتم -17CI 35به ترتيب تعداد پروتون٬الکترون٬نوترون کدام يک می باشد؟ 

 1 )17 ٬17 ٬18     2 )17 ٬18  ٬18        3 )18٬18٬18      4)17٬16٬18           

به مجموع پروتون ها و نوترون های يک اتم چه ميگويند؟ -9  

( نماد شيميايی4(ايزوتوپ         3( عدد جرمی          2( عدد اتمی         1  

روشی برای آزاد کردن انرژی هسته ای که هسته عناصر سنگين را بمباران نوترونی می کنند -11

( راکتور4     ( فيسيون   3      ( فوزيون  2جوش هسته ای      ( 1   نام دارد؟چه   

 



 

 11- با توجه به نمودار های زير کدام يک مربوط به عنصر+11Naمی باشد؟

الکترون و پروتون در کدام يک اختالف ندارند؟ -21  

( جای ذره در اتم4      (نوع بار        3             جرم( 2( مقدار بار الکتريکی          1  

است کدام يک از ذرات زير را دارد؟ 127و عدد جرمی آن  53اتم عنصری که عدد اتمی آن  -31  

پروتون53نوترون74٬الکترون53٬( 2                 پروتون   74نوترون53٬الکترون ٬ 53( 1  

پروتون127وترون٬ن74الکترون127٬(4                   پوروتون 74نوترون74٬الکترون53٬(3  

15 به ترتيب کدام يک می باشد ؟
31X3-14- تعداد الکترون ها و نوترون های يون 

31و15(4           31و18(3               16و18( 2            16و15(1  

در واکنش های هسته ای به روش هم جوشی کدام مطلب نادرست است؟-51  

های سبک صورت می گيرد (در اثر فشار و حرارت زياد روی هسته اتم1  

(اتمی با تعداد پروتون های کم تر به اتمی با تعداد پروتون های بيش تر تبديل ميشود2  

(دربمب اتمی و نبروگاه های هسته ای )راکتور( از آن استفاده می شود 3  

( در بمب های هيدروژنی خورشيد و ستارگان از اين روش استفاده ميشود4  

ا منظومه ی شمسی توسط کدام يک از دانشمندان ارائه شده است ؟مدل اتمی سياره ای ي -61  

( تامسون4بور                 (3    (رادرفورد           2   (چادويک        1  

نيروی الکتريکی به کدام يک از اين نيرو ها شباهت بيشتری  دارد ؟-71  

کاک       د(نيروی تکيه گاهاصطج(نيروی الف (نيرو ی جاذبه     ب (نيروی مغناطيسی            

   اگر به کالهک يک الکتروسکوب باردار ميله آهنی نزديک کنيم چه می شود؟ -18   

ب(زاويه تيغه ها کمتر می شود                        الف (زاويه تيغه ها بيشتر می شود.   

يری نمی کنديد(هيچ تغ                              ج (الکتروسکوپ خنثی می شود  



    

دوبادکنک که هر و توسط پارچه پشمی مالش پيدا کرده اند بادکنک ها نسبت بهم چه نيرويی وارد -1

ی و رانشی       د(ربايشیالف (دافعه         ب  (جاذبه         ج( ربايش می کنند؟  

       الکتروسکوپی دارای بار مثبت است جسم فلزی را به آن تماس می دهيم چه اتفاقی می افتد ؟-2

ب(زاويه تيغه ها کمتر ميشود                     الف (زاويه تيغه ها باز تر می شود     

د(هيچ اتفاقی نمی افتد                  ج (الکترويسکوپ خنثی می شود                     

اگر به کالهک يک الکتروسکوپ خنثی جسم دارای بار منفی نزديک کنيم  بار کالهک و ورقه ها -3

منفی -مثبت     د(مثبت -مثبت     ج (منفی –منفی    ب (مثبت  –الف (منفی  به ترتيب چگونه است؟  

ری وورقه های کناری به ترتيب چگونه است ؟دررسوب دهنده الکتريکی بار تو-4  

مثبت -مثبت      د(مثبت -منفی       ج (منفی –منفی      ب(مثبت –الف (منفی     

(جاد شده دربرق نماچگونه است ؟)پس ازآزمايشينوع بار الکتريکی ا  5-  

مثبتتيغه ها –الف (خنثی           ب (منفی      ج (مثبت      د (کالهک منفی    

اگر يک ميله شيشه ای را با پارچه ابريشمی مالش دهيم سپس ميله شيشه ای باردار رابه جسمی -6

  تماس دهيم نوع بار جسم چيست ؟

 الف (منفی         ب(مثبت    ج (سطح آن ومنفی و زير آن مثبت   د(سطح آن مثبت و زير آن منفی

چيست ؟با توجه به آزمايش نوع بار برق نما -7    

 الف (منفی        ب(مثبت       ج (کالهک منفی وتيغه ها مثبت        د(خنثی

 

بسته است در حاليکه ميله شيشه ای بار دار را در مجاورت کره نگه می  درشکل روبروابتداکليد-8

:دور می بريم اکنون کره اداريم سپس ابتداکليد را باز می کنيم سپس ميله باردار ر  

                                                                       ب (مثبت            الف ( باردار نيست  

د(شايد باردار يا بدون بار باشد       ج ( منفی   

                        می باشد هر دو -8و بار کره دوم  -2دو کره فلزی مشابه داريم بار کره اول-9

       پايه عايق قرار دادند اگر آنها را با يکديگر تماس داده و سپس از هم جدا کنيم آنگاه :   کره روی

                     می شود -5ب (بار هر دو                            الف (هر دو خنثی می شوند    

د(کره اول خنثی است                                     + می شود    5ج (بار هر دو   
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لکتروسکوپی دارای بار مثبت است کالهک الکتروسکوپ را بارسانايی به زمين متصل می کنيم ا-11

روند ها ازبرق نما به زمین می نو(پروتبها از زمین به برق نما می روند  الکترون (الف ؟چه پيش می آيد   

هاازالکتروسکوپ به زمین می روند (الکترون د                            روند برق نما می(پروتون ها از زمین به ج     

کداميک از موارد زير برای اجسام رسانا و نارسانا درست است؟-11  

ب (در اثر مالش باردار می شوند                    الف (الکترون آزاد دارند                   

د (بار منفی در هر دو جاری است                     ج(بار مثبت در هر دو جاری است       

به زمين  خشک الکترسکوپی دارای بار منفی است کالهک برق نما را بوسيله نخ ابريشمی -12

                                                                           آيد؟ متصل می کنيم چه پيش می

دهد (هيچ پديدهای رخ نمیب                  (الکترونها از زمين به برق نما می روند   الف   

روند هاازبرق نمابه زمين می (پرتوند                   روند  (الکترونها از برق نمابه زمين میج  

بار ايجاد شده در صورت  در آن اگردوجسم رابايکديگرمالش دهيم که يکی آوديگری ب باشد -13

   (الکترون دوست است ب با : ) وب برابر استآ

   a=-ne, b=+ ne  )ب                    b=-ne   و a=+n     الف 

       b=-neو a=+n e )د                            b=+eو a=-ne   ج     

:يک ميله ی مسی رابا يک پارچه ی پشمی مالش می دهيم در نتيجه -14  

   نام می شوند  پارچه ومس دارای بار هم (ب     پارچه باردار می شود ومس بدون بار می ماند (الف

کدام باردار نمی شوند پارچه و مس هيچ (پارچه بدون بار و مس باردار می شود                د (ج  

:وقتی گفته می شود دو جسم در اثرمالش باردار شده اند منظور اين است که -15  

مقداری بار در دوجسم بوجود آمده است   (ب مقداری بار در يکی از دوجسم به وجود آمده است (الف

جسم ديگر منتقل شده مقداری بار مثبت از يک جسم به (ج  

مقداری بار منفی از يک جسم به جسم ديگر منتقل شده (د   

؟تفاوت آذرخش و صاعقه چيست -16  

اذرخش تخليه الکتريکی بين ابرها و صاعقه تخليه الکتريکی بين ابر وزمين (الف   

اذرخش تخليه الکتريکی بين ابر و زمين و صاعقه تخليه الکتريکی بين ابرها (ب  

هر دو تخليه الکتريکی بين ابرها هستند (د              هردو تخليه الکتريکی بين ابروزمين هستند (ج  

 



 

شناسايی نوع بار  (الف ؟نما کداميک از موارد زير را نمی توان تعيين کردبه وسيله برق  -1

   شناسايی ترکيب های يونی (د    شناسايی جسم رسانا  (ج      شناسايی جسم باردار (بالکتريکی   

ماااواد زيااار را باااه ph(محااادوده ی 1-14مخلاااوطی از چناااد شناسااااگر اسااات کاااه از )ph. شناسااااگر2

 نمايش دهيد 7يا  7و يا کمتراز  7صورت يا بيشتر از 

 Ph=7       𝑝ℎ > 7         𝑝ℎ < 7 

 ----------------آب مقطر:   -------------اسيدکلريدريک)جوهرنمک(:

 --------------سود)هيدروکسيد سديم(:      ---------------اب و نمک :

 -------------------سرکه:      --------------جوش شيرين:

قلياااايی است.شاااما بااارای برطااارف کاااردن .نااايش زنبورعسااال اسااايدی اسااات و نااايش زنباااور قرماااز 3

   کنياااااااد :      گزيااااااادگی هرکااااااادام از ايااااااان زنبورهاااااااا کااااااادام مااااااااده خنثااااااای کنناااااااده را پيشااااااانهادمی

       -------------زنبورقرمز: -------------زنبورعسل:

.از ميان ذرات زير کدام يون مثبت کدام يون ها منفی کدام ايزوتوپ 4

 

      -----يون مثبت :  ج            د                         ه             الف         ب             

 ------------------ايزوتوپ :        -------- -----يون منفی :

5 

کدام عنصر می تواند به عنوان مولد انرژی به کار رود؟-71  

25
9X)25                 د

25X)25                        ج
21X)111                   ب

51X)الف 

فراوان ترين ايزوتوپ آن.............می باشد.سبک ترين ايزوتوپ اکسيژن...........و -18  

 16
7O¸    16

8O)18        د
8O¸    16

8O)18           ج
8O¸   17

8O)17           ب
8O¸  16

8O)الف 

عنصردرکدام مورد زير ممکن است باهم تفاوت داشته باشند؟ايزوتوپ های يک -1  

د(الف و ب    ب(خواص فيزيکی وابسته به جرم    ج(تمام خواص فيزيکی  الف(خواص شيميايی      

-Ph=8 کاالمين

9 

-Ph=5 سرکه

6 



 

عدد جرمی برابر با کدام مورد زير است؟-2  

2×ون هاد(نوتر   وتون ها   ب(عدد اتمی+نوترون ها   ج(الکترون ها+پروتون هاالف(عدد اتمی+پر  

))دالتون((اتم را شبيه چه چيز تصور می کرد؟-3  

 الف(منظومه شمسی         ب(کيک کشمشی         ج(ساچمه فلزی        د( کندوی زنبور عسل

نماد شيميايی عنصر می باشد(.  xدرکدام گزينه ايزوتوپ های يک عنصر وجود دارد؟)-4  

15
13X¸   13

14X¸  14
15X)15    د

5X¸  14
4X¸   13

3X)15    ج
3X¸  14

3X¸   13
3X)13     ب

5X¸   13
4X¸  13

3X)الف 

نوترون کدام است؟)اتم خنثی است( 12پروتون و 11نماد عنصری با-5  

11
22X )22                     د

11X )11                     ج
12X )12                ب

11X )الف 

31      به ترتيب از راست به چپ کدام 
15A 6-تعداد پروتون ها و الکترون ها و نوترون ها در اتم

1١-31-31د(        1١-1١-1١ج(          31-1١-1١ب(          1١-1١-1١الف( است؟  

نرژی هسته ای از کدام يک از موارد زير منشاء می گيرد؟ا-7  

و ج صحيح است. الف(نوترون               ب(پروتون                ج(الکترون                 د(ب  

کدام يک از عناصر زير در دمای اتاق به صورت مايع می باشند؟-8  

 الف(HH                 ب(H2                    ج(rB2                   د(الف و ج صحيح است.

 11-تعداد ذرات باردار عنصر r  ٤ برابر تعداد ذرات 94X  است. عدد اتمی عنصرr  کدام است؟

18د(                  3١ج(                   1١ب(                2١الف(  

کدام دو عنصر زير در دو خانه ی مجاور جدول تناوبی قرار می گيرند؟-12  

24
12X¸    23

11Y)17     د
8X¸    16

8Y)21          جX¸   11Y)236          ب
92X¸      235

92Y)الف 

نوترون درخانه ی شماره ی چند جدول تناوبی قرار دارد؟ 12و23جرمیاتمی با عدد -13  

د(                  11ج(                   12ب(                23الف(  

 



 

 14-کدام يک از عناصرزير راديواکتيو نيست؟

133
55sC)223                         د

87rB)226          ج
88aR)238                   ب

92U)الف 

يک اتم از ايزوتوپ های هيدروژن حد اکثر چندذره باردار می تواند داشته باشد؟-15  

٤د(                  3ج(                       2ب(                1الف(  

است؟ ٤اختالف تعداد پروتون ها و نوترون ها در کدام اتم برابر-61  

14
7N)31                       دH)56                      ج

26rF)73                بiL)الف 

ميله پالستيکی بارداری را به الکتروسکوپ بدون بار نزديک ميکنيم٬تيغه ها از هم دور -17

 الف(بارمنفی خواهد داشت.                          ميشوند.اگر ميله را دور کنيم....

 ج(خنثی خواهد شد.      د(بسته به نوع بار ميله هر سه حالت ممکن است.  خواهد داشت.ب(بار مثبت 

 اجسام زير همگی باردار شده اند به نظر شما کدام جسم  نارسانا است؟-18

 ج(                    د(     ب(                    الف(                         

 علت کدام پديده وجود نيروهای الکتريکی نيست؟-19

 ( انحراف ورقه های برق نماب        الف(چسبيدن پرزهای پارچه به شيشه تلويزيون.

 (جذب يک پيچ توسط ميله پالستيکی مالش داده شده به پارچهج

 د(جذب باريکه ی آب توسط ميله ی پالستيکی مالش داده شده به پارچه

ی با پايه عايق که از روش القا با ميله پالستيکی باردار شده است را به اگر يک کره ی فلز-21

 الکتروسکوپ با بار منفی نزديک کنيم چه روی ميدهد ؟

 الف(ورقه ها از هم دور تر ميشوند  ب(بدون تغيير می ماند

 ج(ورقه ها به هم نزديک می شوند   د(بستگی به بار الکتريکی دارد

بار مثبت می شود  2ش با جسم ديگری دارای لالکترون دارد پس از ما11اتمی در حالت عادی -1

 حاال دارای چند الکترون و پروتون است؟

e:10,p:8   -             p:8,e:12  -                p:10,e:8   -          p:10,e:10     

 

 



 

اگر به کالهک التروسکوپی که بار منفی دارد.جسم بارداری را نزديک کنيم ورقه های آن به هم -2

  –ج(خنثی       د(هم + و هم       ب(  +     -الف(   نزديک شوند ٬اين جسم چه نوع باری دارد؟

الکترونها و نوع بار ايجاد شده در برق نما پس از جدا کردن رسانا در شکل مقابل جهت حرکت -3

 چيست؟

 منفی   -منفی                  ب(پايين-الف(باال

 مثبت-مثبت                    د(پايين-ج(باال

                  دهيم.آهن و پارچه به ترتيب چه نوع  يک ميله آهنی را با پارچه ابريشمی مالش می-4

 مثبت-منفی      د(منفی-منفی     ج(مثبت-منفی     ب(خنثی-باری پيدا می کنند؟الف(منفی

 الکتروسکوپی دارای بار منفی است.يک ميله شيشه ای را به آرامی به کالهک آن تماس می-5

                              ب( زاويه ورقه ها کمتر ميشود.                    دهيم.....   الف(ورقه ها بازترميشوند.  

 د(هيچ تغييری نميکند.                                ج( ورقه ها خنثی ميشود.  

 جسمی با بار مثبت رابه کالهک برق نمای بدون بار نزديک کرديم.....-6

 ب(ورقه ها بابار منفی باز ميشوند.             الف(ورقه ها بابار مثبت باز ميشوند. 

 د(ورقه باز تر ميشوند.                        نثی ميشوند.    ج(ورقه ها خ

 دو ميله شيشه ای بار دار نسبت به چه نيرويی وارد می کنند؟-7

 د(هم جاذبه هم  دافعه           ج(هيچ نيرويی         ب(دافعه                الف(جاذبه  

           به هم چه نيرويی وارد می کنند؟ الف(جاذبه يک ميله شيشه ای بار دار وپارچه پشمی باردار نسبت -8

 د(الف و ب         ج(هيچ کدام از نيروها                ب(دافعه 

 درروش القا بار ....در دو جسم ايجاد ميشود و در روش تماس بار .....در دو جسم ايجاد می شود.-9

همنام-د(ناهمنام          ناهمنام   -ج(ناهمنام           ناهمنام -ب(همنام           همنام   -الف(همنام

  

2a+2 يون داده شده داراي چند الکترون است ؟
5X3- 

 5د(   8ج(   2ب(     3الف( 

 الکترون می باشد. کدام نماد اين ذره می باشد. 14نوترون٬  13پروتون٬  12عنصری دارای  -14

X13الف(  2
X25ب(    12 2

Xج(  12 25 2
X26د(    12 2

12 

 يک ترکيب يونی بدست نمی آيد.از ترکيب کدام عنصر با کلر  -15

 



 Mgد(   Naج(           Feب(   Pالف( 

 Fr د(  Fج(  Fe ب(   Pالف(  نماد شيميايی فسفر کدام است. -16

 عبارتست از: 2Ca(oH)نسبت تعداد اتم به عنصر در مولکول  -17
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