
وقت : 20   دقیقهتاریخ : 1397/07/30

تعداد سواالت: 20نام و نام خانوادگی :

دبیرستان ادیبموضوع پیام هاي آسمان (پایه هشتم)( * فصل اول : مخلوط و جدا سازي مواد * فصل دوم : تغییرهاي شیمیایی در خدمت زندگی :تغییر هاي شیمیایی در همه جا مشاهده می شوند، * فصل 1-خداشناسی)

1.گزینه 4 وقتی پیامبر خدا این  موضوع را از خداوند پرسید خداوند جواب داد: (اي پیامبر ما، او دیگر گناهکار نیست، بنده ي ما
توبه کرد و به سوي ما بازگشت.)

کد سوال: 234260-منتا-1396-متوسط

 
2.گزینه 4

کد سوال: 235041-منتا-1396-آسان
این که ساعت را می بینیم ولی اگر کسی بپرسد ساعت چند است، دوباره به آن نگاه می کنیم، یعنی ساعت را درست نگاه 3.گزینه 3

نکرده ایم و صرفًا گذرا و سطحی به آن نگاه کرده ایم، یعنی پدیده هاي اطراف را دقیق و عمیق ندیده ایم.
کد سوال: 258164-قلم چی-1397-آسان

پیامبر اکرم (ص): «اهل گذشت باشید، بی تردید عفو و گذشت، بنده را عزیز و سرافراز می گرداند، پس از یکدیگر 4.گزینه 3
بگذرید تا خداوند شما را عزیز و سرافراز گرداند.»

کد سوال: 271532-گزینه 2-1397-آسان

 
معناي گزینه ها: 5.گزینه 2

) بسیار آمرزنده در نتیجه فقط گزینه ي  با مفهوم ) و باید عفو و گذشت پیشه کنند /  ) مهربان /  ) و [از یکدیگر] درگذرند / 
«آمرزنده بودن خدا» هم خوانی ندارد.

کد سوال: 271565-گزینه 2-1397-سخت
خداوند مهربان به ما چشم داده تا با دقت به نشانه هاي علم و قدرتش نگاه کنیم. بنابراین جمله ي (فقط دنیاي خود را آباد 6.گزینه 3

کنیم) نادرست است. بقیه ي گزینه ها کامًال صحیح می باشند.
کد سوال: 279216-گزینه 2-1395-سخت

 
7.گزینه 1

کد سوال: 279218-گزینه 2-1395-متوسط
در ماجراي غدیر، انتخاب حضرت علی(ع) براي جانشینی پیامبر اکرم(ص) را خود خداوند انجام داد و پیامبر(ص) آن را 8.گزینه 3

 
ابالغ نمودند.

 
واقعه ي غدیر امري قطعی است که شیعه و سنی در اصل ماجرا تردیدي ندارند.

کد سوال: 279805-قلم چی-1396-متوسط
اگر انسان با دقت به نظم شگفت  انگیز جهان و مخلوقات بنگرد فقط به یک نتیجه خواهد رسید و آن این  که این نظم  هاي 9.گزینه 4

شگفت  انگیز و بی  نظیر قطعًا ناظمی داشته است و این ناظم کسی نیست جز خداوند دانا و توانا.
کد سوال: 279818-قلم چی-1396-متوسط

ابتداي آیه ي «َولیعفوا َولیَصفَحوا...»  می باشد که به معناي «باید عفو و گذشت پیشه کنند و از یکدیگر درگذرند.» 10.گزینه 2
بنابراین گزینه ي  درست است.

کد سوال: 285798-گزینه 2-1396-آسان

 
سنگ آهن در اثر حرارت سرخ می  شود. ( تغییر فیزیکی ) 11.گزینه 1

آهن از رنگ سرخ به رنگ سفید ( تغییر رنگ می  دهد ). به این علت که اکسیژن موجود در آن از ترکیبات آهن خارج می شود. (تغییر

 
شیمیایی)

 
در نهایت آهن ذوب می  شود. ( تغییر فیزیکی )

کد سوال: 238017-منتا-1396-سخت
پوسته ِي آهکی تخم مرغ با سرکه واکنش می  دهد و گاز کربن دي اکسید تولید می کند و پس از چند ساعت پوسته ي 12.گزینه 2

آهکی تخم مرغ کامًال از بین می رود.
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کد سوال: 238059-منتا-1396-سخت

 
هواي پاك: مخلوط همگن                                         آب مقطر: ماده ي خالص 13.گزینه 2

 
برنز  مخلوط همگن (جامد - جامد)                   دوغ: مخلوط ناهمگن (جامد در مایع)

کد سوال: 238103-منتا-1396-متوسط
سوسپانسیون یا تعلیقه مخلوطی نا همگن است که در آن ذرات جامد به صورت معلق در مایع (آب) پراکنده اند و شربت  14.گزینه 4

خاکشیر یک نوع سوسپانسیون است.
کد سوال: 258072-قلم چی-1397-آسان

لیمو داراي خاصیت اسیدي است. 15.گزینه 4
کد سوال: 258078-قلم چی-1397-آسان

جوشیدن  آب یک تغییر فیزیکی بوده و انداختن تخم مرغ در سرکه منجر به یک تغییر شیمیایی می شود. 16.گزینه 3
کد سوال: 258129-قلم چی-1397-آسان

 
بررسی گزینه هاي نادرست: 17.گزینه 3

 
» : واکنش میخ آهنی در محلول کات کبود یک تغییر شیمیایی و جوشیدن آب یک تغییر فیزیکی است. گزینه ي «

 
» : الکتو باسیل سبب تبدیل شیر به ماست و استو باکتري سبب تبدیل انگور به سرکه می شود. گزینه ي «

» : مواد خالص از یک نوع ماده تشکیل شده اند. گزینه ي «
کد سوال: 258134-قلم چی-1397-آسان

شربت آنتی بیوتیک یک مخلوط ناهمگن جامد در مایع (سوسپانسیون) است. 18.گزینه 1
کد سوال: 289084-گزینه 2-1397-متوسط
اگر فقط به دست آوردن نمک مورد نظر باشد، تبخیر، تقطیر و تبلور هر سه مورد می تواند به کار رود، اما براي به دست 19.گزینه 2

آوردن نمک خالص و آب مقطر به طور جداگانه باید از روش تقطیر استفاده شود.
کد سوال: 348813-گزینه 2-1395-متوسط
مقدار حل شدن برخی مواد در آب، مانند گاز اکسیژن، با افزایش دما کاهش می یابد، پس هرچه دما پایین تر باشد مقدار 20.گزینه 1

گاز حل شده در نوشابه بیشتر است.
کد سوال: 348825-گزینه 2-1395-متوسط
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