
کتاب شب امتحان علوم هشتم از 4 قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:
1- آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارءه 1 تا 4 این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 1 و 2 را فصل به فصل طبقه بندی کرده ایم؛ بنابراین شما به راحتی می توانید پس از خواندن 
هر فصل از درس نامه, تعدادی سؤال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها هم، 15 نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند.

ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 3 و 4 را طبقه بندی نکرده ایم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی باشد که معلمتان از شما خواهد گرفت. 
2- آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارءه 5 تا 12 از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده اند. این قسمت هم، خودش به 2 بخش 

تقسیم می شود:
الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 5 تا 8 را که برای نوبت دوم طرح شده اند هم طبقه بندی کرده ایم. با این کار باز هم می توانید 
پس از خواندن هر فصل, تعدادی سؤال مرتبط با آن فصل را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون ها هم، 15 نمره دارند؛ در واقع در این بخش، شما 

4 آزمون کامل را می بینید. 
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 9 تا 12 را طبقه بندی نکرده ایم؛ پس، در این بخش با 4 آزمون نوبت دوم، مشابه آزمون پایان 

سال معلمتان مواجه خواهید شد. 
3- پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها, همءه آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرءه کامل کسب کنید، 

برایتان نوشته ایم. 
4- درس نامءه کامل شب امتحانی: این قسمت, برگ برندءه شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی خوانند  در این قسمت, همءه آن چه را 

که شما برای گرفتن نمرءه عالی در امتحان علوم نیاز دارید, تنها در 22 صفحه آورده ایم، بخوانید و لذتش را ببرید!
یک راهکار: موقع امتحان های نوبت اول می توانید از سؤال های فصل های 1 تا 6 آزمون های 5 تا 8 هم استفاده کنید!

شمارءه صفحات   
پاسخ نامه آزمون  نوبت    

30  3 اول  آزمون شمارءه 1 )طبقه بندی شده( 

30  5 اول  آزمون شمارءه 2 )طبقه بندی شده( 

31  7 اول  آزمون شمارءه 3 )طبقه بندی نشده( 

32  9 اول  آزمون شمارءه 4 )طبقه بندی نشده( 

32  11 دوم  آزمون شمارءه 5 )طبقه بندی شده( 

33  14 دوم  آزمون شمارءه 6 )طبقه بندی شده( 

33  17 دوم  آزمون شمارءه 7 )طبقه بندی شده( 

34  19 دوم  آزمون شمارءه 8 )طبقه بندی شده( 

35  21 دوم  آزمون شمارءه 9 )طبقه بندی نشده( 

36  24 دوم  آزمون شمارءه 10 )طبقه بندی نشده( 

36  26 دوم  آزمون شمارءه 11 )طبقه بندی نشده(  

37  28 دوم  آزمون شمارءه 12 )طبقه بندی نشده( 

38 درس نامءه توپ برای شب امتحان   

نوبت دومنوبت اولشمارءه فصل

1/50/5فصل اول

2/50/5فصل دوم

20/5فصل سوم

1/50/5فصل چهارم

20/5فصل پنجم

20/5فصل ششم

1/50/5فصل هفتم

20/5فصل هشتم

2ـفصل نهم

1/5ـفصل دهم

1/25ـفصل یازدهم

1/5ـفصل دوازدهم

1ـفصل سیزدهم

2/25ـفصل چهاردهم

1/5ـفصل پانزدهم

15 نمره15 نمرهجمع
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جاهای żالی را با کلمه های مناسب پر کنید�1
الف( مŽلو¶ ناهمĵنی که در آن ¯رات یک جامد به صورت مơلƫ در مایع �آب( پراکنده  هƉتند را ............... می Ĵویند� 

ب( با استفاده از ............... می توان یک اسید را از یک باز شناسایی نمود� 

å�ê

نمودار رو به رو را تفƉیر کنید�2
 

1

جاهای żالی را با کلمه های مناسب پر کنید� 3
الف( پŽتƁƤ ƻا یک تƥییر ............... است� 

ب( اĴر فلزهای مƇ و آهƻ در شرایƗ مناسب به طور ............... به هم متصل شوند� انرÞی الکتریکی تولید می کنند�

å�ê

Ĵزینءه صحیŷ را انتŽاب کنید�4
در اŰر سوżتƻ شمع چه ماده ای تولید نمی شود�

 1( بŽار آب   2( اکƉیĭن  3( کربƻ  دی اکƉید  Ĵ )4رما 

å�2ê

êپاسخ کوتاه دهید�
دو تƥییر شیمیایی که در زندĴی ما Ƥیرمفید هƉتند� نام ببرید� 

1

ë ونه می توان آن  را شناسایی نمود�ĵچ Ƌت� با طر¬ یک آزمایƉجوشان در آب� آزاد می شود� چی ́ Ĵ1ازی که در اŰر انداżتƬ ƻر

ì تند�Ɖت و کدام ایزوتوپ ها ناپایدار هƉ1ایزوتوپ چی

Ĵ1ونه ای دارای 1å الکترون� î پروتون و 11 نوترون است� بار ایƻ ¯ره را تơییƻ کنید و عدد اتمی و عدد جرمی آن را نیز مشƏŽ نمایید� 8

îالی را با کلمءه مناسب پر کنید�ż جای
به بŽشی از مƥز که مخ و مīŽه را به نŽا¸ وصل می کند� ............... می Ĵویند� 

å�2ê

1åاب کنید�Žرا انت ŷزینءه صحیĴ
Ƭشر مخ چند بƋŽ دارد�

ë )4  3 )3  ê )2  4 )1 

å�2ê

در شکل رو به رو آسه� دارینه و جƉم یاżته ای را مشƏŽ کنید�11
  

å�ìê

å�2êکنترل و تنƝیم عمل روبه رو� جز  کدام ƉƬمت از دستĵاه عصبی می باشد� فکرکردن و Ÿل سśال: ...............12
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å�2êجای żالی را با کلمءه مناسب پر کنید� مرکز ƇŸ بویایی در ............... Ƭرار دارد� 13

Ĵزینءه صحیŷ را انتŽاب کنید� 14
الف( ماهیīه های اسکلتی بدن توسƗ ............... به استŽوان ها متصل می باشند�

 1( مفصل  ƕƤ )2رو«   3( تاندون   4( ربا¶ 
ب( رنƬ ĳرمز و عمل Ƥیرارادی� żصوصیات چه نو¸ ماهیīه ای است�

 1( اسکلتی   2( صا«   Ƭ )3لبی 	 4( لولءه Ĵوارشی 

å�ê

1ê تم�Ɖچی ƻم
الف( ƉƬمتی از Ĵو³ که دارای یاżته های Ĵیرنده است: ............... 

ب( یکی از یاżته های Ĵیرندءه نور در شبکیءه چشم هƉتم که باعů دیدن رنĳ های مŽتلف می شوم: ............... 

å�ê

1ëوان ها در بدن را نام ببرید�Žایف استƜسه مورد از وå�ìê

1ìکنید� ƏŽدرستی یا نادرستی عبارت زیر را مش
وƜیفءه بیƕه ها بơد از بلو�¹ ترشŷ هورمون جنƉی مردانه به żون است�	   درست	  نادرست

å�2ê

جای żالی را با کلمءه مناسب پر کنید�18
هورمون ............... در بزرƉĴالی باعů افزایƋ هوشیاری می شود� 

å�2ê

1îاب کنید�Žرا انت ŷزینءه صحیĴ
کدام یک از Ƥدد زیر در تنƝیم Ƭند żون نقشی ندارد�

 1( پاراتیروŠید  2( زیر مƥزی  3( فو¼ کلیه  4( لوزالمơده

å�2ê

2åت�Ɖهورمون چیå�ê

å�êچرا ƬرارĴرفتƻ طوǐنی مدت در شرایƗ فشار روŸی و ناراŸتی های عصبی برای بدن ƙżرناà است� 21

å�2êبŽشی از مولکول دنا که عامل تơییƻ کنندءه صفات مŽتلف است� چه نام دارد� 22

1سرطان چĵونه ایجاد می شود�23

å�2êجای żالی را با کلمءه مناسب پر کنید� تقƉیم ............... با کاهƋ تơداد فام تƻ همراه است� 24

2êاب کنید�Žرا انت ŷزینءه صحیĴ
نƉبت تơداد فام تƻ های یاżتءه جنƉی جانوران به تơداد فام تƻ  های یاżته  های بدن آن ها� کدام است� 

 1( یک برابر  2( دو برابر   3( نصف   4( مƉاوی 

å�2ê

2ë دهید� ŷیƔل را در شکل رو به رو توűرو³ تولید م
 

å�ìê

2ì ال بزنید�űی چند نو¸ است� نام برده و از هر کدام یک مƉیرجنƤ لű1تولید م

جمع نمرات موفƫ باشید   1ê
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درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشƏŽ کنید� 1

å�2êالف( برای ŸفاƜت ساżتمان های بلند از ƙżر برżورد آ¯ر�Ƌż از وسیله ای به نام ~بر¼ Ĵیرn استفاده می شود�   درست   نادرست

å�2êب( هورمون های Ƥدءه پاراتیروŠید برای افزایƋ میزان کلƉیم żون� بر کبد تŰřیر نمی ƁĴارند�   درست   نادرست

å�2êپ( بارهای الکتریکی را می توان  از هم جدا کرد� ولی ƙƬب های مƥناطیƉی را نمی توان از هم جدا کرد�   درست   نادرست

å�2êت( بارتاب نور از سŷƙ چوب به صورت منƝم است�      درست   نادرست

جاهای żالی را با کلمه های مناسب پر کنید� 2

å�2êالف( تصاویر Ÿقیقی در آینه ها� همیشه ............... هƉتند� 

å�2êب( دنا درون هƉته همراه با پروتšیƻ ها رشته هایی به نام ............... را می سازند� 

å�2êپ( بم شدن صدا در مردان ناشی از ترشŷ هورمون ............... است� 

å�êت( در مدار اول و دوم به ترتیب� Ÿداکűر ............... و ............... الکترون جای می Ĵیرد� 

Ĵزینءه صحیŷ را انتŽاب کنید� 3

الف( کدام یک از کانی های زیر جز  کانی های Ƥیرسیلیکاتی نیƉت� 
 1( فیروزه  2( هالیت  3( کوارتز  4( هماتیت

å�2ê

ب( در کدام یک از موارد زیر مقدار زیادی الکترون آزاد وجود دارد� 
 1( شیشه  2( مƇ  3( چوب żشک  4( پǑستیک

å�2ê

پ( کدام یک از صفات زیر ارŰی نیƉت�
 1( توانایی لوله کردن زبان   2( رنĳ پوست

 3( رنĳ چشم   4( زردشدن برá شمơدانی در تاریکی

å�2ê

å�êمواد ناżالƏ را با ¯کر مűال توƔیŷ دهید� 4

êریف کنید�ơر را تĴکاتالیزå�ê

ë ریف کنید�ơتءه  عصبی را تżیاå�ê

ì ت�Ɖ1فر¼ ربا¶ و تاندون در چی

å�êاĴر یک یاżتءه 8 فام تنی داشته باشیم� در پایان تقƉیم کاستمان� چند یاżته ایجاد می شود� تơداد فام تƻ  های هر کدام چند تا است� 8

î چه روشی باردار شده است� Ɨصورت کرءه فلزی توس ƻیک کرءه فلزی را بدون تماس با میلءه شیشه ای� باردار کرده ایم� در ایå�2ê

1å کنیم� ƻییơبل به آن بار الکتریکی منفی داده ایم� تƬ را به کمک بر¼ نما زیر که از A ونه می توانیم نو¸ بار میلءه باردارĵدهید چ ŷیƔتو

                                             

å�ê

11 »Ǒتżچه ا ųرد� ولت سنƁĴ همی میÉر از مقاومت الکتریکی 484 اģ0 آم 25/ در مدار رو به رو� جریان
پتانƉیلی را نشان می دهد� �نوشتƻ فرمول الزامی است�(

å�ê
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الف( شکل روبه رو� کدام یک از رو³ های ساżت آهƻ ربا را نشان می دهد�12
(?) مشƏŽ شده است را نام ƁĴاری کنید� ب( ƙƬبی که با عǑمت

å�ê

å�2êشکل روبه رو چه وسیله ای را نشان می دهد�  13

جدول رو به رو را کامل کنید�14
کاربرد کانینام کانی

الف( ...............فلوŠوریت
ب( ...............تالک

å�ê

1ê  ید�Ɖتلفی تشکیل می شوند� دو راه تشکیل کانی ها را بنویŽکانی ها به رو³ های م
 ............... )1
............... )2

å�ê

1ë ریف کنید�ơءه زیر را تÞوا
ماĴما: 

å�ê

1ì ارها می شود�Ƥ تشکیل ůونه باعĵآهکی چ ĳسنå�ê

å�êدو عامل مهم دĴرĴونی سنĳ ها را نام ببرید� 18

1îروبه رو را کامل کنید� ĳءه سنż1چر

2å ود را در آن کوچک تر می بیند�ż یک نو¸ آینه  در دست دارد که تصویر ƻیƉŸ
الف( نام آینه چیƉت�

ب( دو کاربرد آن را بنویƉید� 

1

å�êسایه چĵونه تشکیل می شود� 21
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الف( پاشندĴی نور چیƉت�22
ب( کدام یک از رنĳ های نور� بیشتر و کدام یک� کم تر شکƉته می شود�

1

å�êپرتوهای شکƉت را در شکل رسم کنید�                23

å�êشکل روبه رو چه موƔوعی را نشان می دهد�24

جمع نمرات موفƫ باشید   1ê



Ð0

2å - و وارد ŷاه هورمونی ترشĵهورمون ها ترکیبات شیمیایی بدن هستند که از دست
خون می شوند. 

فو¼ کلیه - 21 ترشŷ هورمون های Ƥدءه  واسطءه  به  و روحی  در شرایط فشار عصبی 
تƥییراتی در بدن ر می دهد؛ مثÅǑ فشار خون، Ɣربان قلب و تنفس زیاد می شود و 

رنĳ چهره تƥییر می کند. باǐ رفتن این موارد در مدت طوǐنی خطرناà است. 
Þن- 22
بعƕی از یاخته ها مثل یاخته های پوست داŠماÅ تقسیم می شوند، اما گاهی بدون - 23

این که به یاخته های بیشتری در بدن نیاز باشد، یاخته ها به سرعت تقسیم می شوند 
و توده های سرطانی تشکیل می دهند. 

عوامل سرطان زا: کودهای شیمیایی و آǐینده های حاصل از سوخت های فسیلی
کاستمان- 24
2ê - این آمده اند.  وجود  به  کاستمان  تقسیم  اŰر  بر  یاخته های جنسی   n3~ گƅینءه 

تقسیم همراه با نصƧ شدن تعداد فام تن ها می باشد؛ در نتیŵه تعداد فام تن  های کامءه 
جانوران نصƧ تعداد فام تن های یاخته های بدن آن ها است.

2ë - در هاگ ها  می شوند.  زیاد   nهاگ~ نام  به  یاخته هایی  تولید  با  جانداران  این 
هاگدان تشکیل می شوند. هاگ یاختءه کوچک، سبک و مقاومی است که همراه با هوا 
و آب پخش می شود. هاگ در صورتی  که در جای مناسب قرار گیرد، رشد می کند و 
جانداری مانند والد خود به وجود می آورد. )ģǗک نان نمونه ای از این جانداران است.(

2ì -:4 نو¸ است
 مخمر

2å- و وارد ŷاه هورمونی ترشĵهورمونها ترکیبات شیمیایی بدن هستند که از دست
خون میشوند. 

ترشŷ هورمونهای Ƥدءه فو¼- 21 واسطءه  به  و روحی  در شرایط فشار عصبی 
تƥییراتی در بدن ر میدهد؛ مثÅǑ فشار خون، Ɣربان قلب و تنفس زیاد می

رنĳ چهره تƥییر میکند. باǐرفتن این موارد در مدت طوǐنی خطرناà است. 
Þن- 22
- بعƕی از یاخته- بعƕی از یاختهها مثل یاختههای پوست داŠماÅ تقسیم میشوند، اما گاهی بدون - 23

اینکه به یاختههای بیشتری در بدن نیاز باشد، یاختهها به سرعت تقسیم می
و تودههای سرطانی تشکیل میدهند. 

عوامل سرطانزا: کودهای شیمیایی و آǐیندههای حاصل از سوخت
- کاستمان- کاستمان- 24
2ê -آمده وجود  به  کاستمان  تقسیم  اŰر  بر  یاختههای جنسی   n3~ یاخته- گƅینءه   n3~ - گƅینءه 

تقسیم همراه با نصƧشدن تعداد فامتنها میباشد؛ در نتیŵه تعداد فام
جانوران نصƧ تعداد فامتنهای یاختههای بدن آنها است.

2ë -می زیاد   nهاگ~ نام  به  یاختههایی  تولید  با  جانداران  این 
هاگدان تشکیل میشوند. هاگ یاختءه کوچک، سبک و مقاومی است که همراه با هوا 

که در جای مناسب قرار گیرد، رشد میشود. هاگ در صورتی که در جای مناسب قرار گیرد، رشد میشود. هاگ در صورتی که در جای مناسب قرار گیرد، رشد می و آب پخش می
جانداری مانند والد خود به وجود میآورد. )ģǗک نان نمونهای از این جانداران است.(

2ì -:4 نو¸ است
 دو نیم شدن  باکتری  جوانه زدن 

 قطعه قطعه شدن  گیاه خƅه  هاگ زایی  کģک نان

 

  
   

 
 

   

 

   

1 -pH ذƤب( کا الƧ( تعلیقه  
مقدار حل شدن برخی از مواد در آب، با افƅایش دما افƅایش می یابد. - 2
ب( Ƥیرمستقیم- 3 الƧ( شیمیایی  
گƅینءه ~n2 اکسیĭن مصر« می شود و موارد دیĵر، تولید می شوند.- 4
ê -ذƤپوسیدن کا º زدن آهن ĳزن
ë -جوش شیرین + ¾JA اسیدهای موجود ®¾ گاز کربن دی اکسید � نمک   

                                                           در قر´ جوشان
 Ƨس یک قر´ جوشان را نصģیک قوطی خالی فیلم را تا نیمه از آب پر می کنیم، س
کرده و درون آب می اندازیم و در آن را محکم می بندیم، قوطی را وارونه روی زمین قرار 
می دهیم. بعد از چند Űانیه گاز کربن دی اکسید تولید شده باعث پرتاب شدن قوطی می شود. 

ì -.های آن عنصر می گویند Üوتوƅبه اتم های یک عنصر که تعداد نوترون متفاوت  دارند، ای
بار ¯ره از جمع بار کل پروتون ها و بار کل الکترون ها به دست می آید:- 8

= بار ¯ره + بار پروتون ها بار الکترون ها  
= بار ¯ره + + - = -( ) ( )9 10 1  
9 = = تعداد پروتون ها عدد اتمی  

عدد جرمی  = + تعداد نوترون تعداد پروتون  
  Þ = عدد جرمی + =11 9 20  

î -ƅƥساقءه م
1å -)اهیĵŵ4 بخش )پس سری، آهیانه، پشیانی و گی n1~ ینءهƅگ
11 -

نیم کره های مخ- 12
جلوی نیم کره های مخ- 13
14 -n3~ ینءهƅب( گ   n3~ ینءهƅگ )Ƨال
1ê -ب( گیرنده های مخروطی الƧ( گوش خارجی 
1ë - .ت می کنندƝو شش ها محاف ƅƥاز اندام های مهم مثل قلب، م  -

 به بدن ما شکل و فرم می دهند.
 در حرکت بدن، به ماهیīه ها کمک می کنند. 

1ì - وه بر هورمون جنسی مردانه، تعداد زیادیǑه ها بعد از بلو¹ عƕبی º نادرست
یاختءه جنسی نر نیƅ تولید می کنند.

Ƥدءه تیروŠید- 18
1î -:ینه هاƅبررسی گ n1~ ینءهƅگ

گƅینءه )1(: هورمون ترشŷ شده از Ƥدءه پاراتیروŠید باعث افƅایش یون کلسیم در خون می شود.
متابولیسم  روی  بر  ترشŷ می شود،  زیرمƅƥی  Ƥدءه  از  که  رشد  هورمون   :)2( گƅینءه 

یاخته ای گلوکƅ اŰر دارد. در نتیŵه باعث تنƝیم قند خون می شود. 
گƅینءه )3(: هورمونی که از Ƥدءه فو¼ کلیه ترشŷ می شود، باعث افƅایش قند خون می شود.
گƅینءه )4(: لوزالمعده با ترشŷ انسولین و گلوکاگون باعث کاهش و افƅایش قند خون می شود.
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الƧ( درست - 1
Ü( درست ب( درست  

ت( نادرست º بازتاب نور از سطŷ چوب نامنƝم است. 
ب( فام تن- 2 الƧ( وارونه  

 8 º 2 )ت Ü( جنسی مردانه  
الƧ( گƅینءه ~n3 کوارتƅ دارای عنصر سیلیسیم است.- 3

ب( گƅینءه ~n2 رساناها )مانند مس( دارای مقدار زیادی الکترون آزاد هستند. 
Ü( گƅینءه ~n4 زردشدن برگ شمعدانی در تاریکی، تŰřیر محیط بر روی این صفت است.

موادی که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند را  ~مواد ناخالnƏ یا ~مخلوطn می نامند، - 4
مانند شربت آبلیمو.

ê - باعث و  می کنند  کمک  شیمیایی  واکنش های   Êسرعت به  که  هستند  موادی 
می شوند که واکنش آسان تر انŵام شود. 

ë - این دارد.  وجود  Ɣعیفی  الکتریکی  جریان  آن ها  در  که  هستند  یاخته هایی 
یاخته  ها،  یاخته  های اصلی تشکیل دهندءه مراکƅ عصبی و اعصا ب  می باشند.

ì - هم به   àمتحر مفصل های  در محل  را  استخوان ها  که  محکمی  پیوندی  بافت 
وصل می کند، ~رباطn نام دارد. 

طناب  و  می یابد  ادامه  آن  سر  دو  تا  ماهیīه ها  روی  و  رشته ها  بین  پیوندی  بافت 
سفید رنĵی به نام ~تاندونn را می سازد. 

4 فام تن؛ بعد از تقسیم کاستمان، از هر یاخته، 4 یاخته به وجود - 8 º 4 یاخته
می آید و تعداد فام تن  ها نصƧ می شود.

î -القای الکتریکی
1å - دیک می کنیم؛ اگر صفحات جمع شدند،  بار میلءهƅهک بر¼ گیر نǑرا به ک A میلءه

A مثبت است، اما اگر صفحات بر¼ نما بازتر شدند، بار میله منفی است. 
11 -

شدت جریان = rIT²»
S¶»I£¶  

 Þ 0 آمģر 25
484

/ = ÞrIT²»
´ÀH

Þولتا = ´ =0 25 484 121/ ولت  

الƧ( القای مƥناطیسی- 12
ب( º S سر میخ باǐیی که نƅیک آهن ربا است، S می شود که توسط قطب 
S را  N باید àمی شود؛ نو N آن ƅتی àآهن ربا جذب شود؛ پس نو N

(?) مشخƏ شده است،  قطب S است.  جذب کند،  پس قطبی که با

فنر مƥناطیسی- 13
ب( در پودر بīه- 14 الƧ( در تهیءه خمیردندان 
1ê - .ام سرد شدن هستندĵحاصل تبلور مواد مذاب هن  -

 حاصل تبخیر محلول های فراسیرشده هستند. 
1ë - ایش می یابد. این گرما باعثƅزمین به داخل زمین برویم، دما اف ŷهر چه از سط

می شود که سنĳ ها به ماگما )مواد مذاب( تبدیل شوند. 
1ì - آب باران که دارای کربن دی اکسید است، در زمین های آهکی نفو¯ می کند و با

انحǑل سنĳ های آهکی، Ƥارها را به وجود می آورد. 
گرما، فشار و محلول های دا¹ )نوشتن دو مورد کافی است.(- 18
1î -

2å -Þکو )Ƨال
ب(  آینءه اتومبیل  در پیĩ های تند جاده ها

بĵیرد، در پشت جسم فƕای - 21 قرار  نور  هرگاه جسم کدری مقابل یک چشمءه 
تاریکی ایŵاد می شود که به آن ~سایهn می گوییم.

الƧ( نور سفید پس از عبور از منشور، به رنĳ های مختلفی تƅŵیه می شود. این - 22
پدیده را ~پاشندگی نورn می نامند. 

ƅشکسته شدن کم تر: قرم º ب( شکسته شدن بیشتر: بنفش
یک عدسی همĵرا داریم؛ پس نورهای - 23

موازی فرودی در یک نقطه جمع می شوند.

قطب های آهن ربا از هم جدا نمی شود.- 24
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مواد 

ماده تشکیل شده اند  آب مقطر، نمک خوراکی،  نو¸  از یک   �Əخال
شکر و مس

� موادی که از دو یا چند ماده تشکیل شده اند  آجیل، �Əمخلو¶ �ناخال
شربت آبلیمو، سکه و دو¹

انواع مخلو¶ ها 
جامد  آجیل
مایع  آبلیمو

گاز  بادکنک پر از هوا
 اجƅای تشکیل دهندءه مخلوط خوا´ اولیءه خود را حفƛ می کنند و بعد 

از مخلوط شدن تƥییر نمی کنند.
خاصیت  دارد  شوری  جاری شدن  خاصیت  و  است  شور  آب نمک   

نمک و جاری شدن خاصیت آب است که هر دو در مخلوط حفƛ شده اند.

مخلو¶ 
هم  در  یکنواخت  طور  به  تشکیل دهنده  مواد  ¯ره  های   ��مŹلول� همĵن 

پراکنده اند  آب و نمک
ناهمĵن� به طور یکنواخت با هم ترکیب نشده اند  آب و ماسه

تعلیقه �سوسģانسیون�� مخلوطی ناهمĵن است که در آن ¯رات جامد به صورت 
معلق در مایع پراکنده اند  مانند: دو¹، آبلیمو، شربت خاکشیر، شربت معده 

و شربت پادزیست )آنتی بیوتیک(
 

اŴزای مŹلول 
و  می دهد  تشکیل  را  محلول  از  بیشتری    ƅج  Åǐمعمو  �ǑŸل

حل شونده را در خود حل می کند.
Ÿل شونده� در حǑل حل می شود.

 می توان نسبت های مختلفی از حǑل و حل شونده را با هم مخلوط کرد.

انواع مŹلول ها 
جامد  آلیاÞها

مایع  آب و نمک
àگاز  هوای پا

 حǑل و حل شونده هم 3 حالت جامد، مایع و گاز دارند.
در 100  نمک  گرم   38 حدود   20 C دمای در  میزان Ÿل شدن:  بر  دما  اŰر 
با  آب،  در  نمک  مثل  مواد  برخی  مقدار حل شدن  می شود.  آب حل  میلی لیتر 
افƅایش دما افƅایش می یابد. مقدار حل شدن برخی مواد مثل گاز اکسیĭن در آب، 

با افƅایش دما کاهش می یابد. 
 هر روز در زندگی از مخلو های مختلفی استفاده می کنیم.

مانند: قهوه، روƤن زیتون، شامģو، صابون و گǑب
 Ýپی ا کاƤذ  با  می رود.  کار  به  اسیدها  شناسایی  برای   )pH(  Ýپی ا کاƤذ   

می توان میƅان اسیدی بودن مواد را نیƅ تشخیƏ داد.

ماده تشکیل شده نو¸  از یک   �Əخال
شکر و مس

��Əمخلو¶ �ناخال
شربت آبلیمو، سکه و دو¹

انواع مخلو¶ها
جامد  آجیل
مایع  آبلیمو

گاز  بادکنک پر از هوا
 اجƅای تشکیل

از مخلوطشدن تƥییر نمی
جاری خاصیت  و  است  شور  آبنمک   

نمک و جاریشدن خاصیت آب است که هر دو در مخلوط حفƛ شده

مخلو¶
��مŹلول� همĵن 

پراکندهاند 
�ناهمĵن

�تعلیقه �سوسģانسیون�
معلق در مایع پراکنده

و شربت پادزیست )آنتی

اŴزای مŹلول
�ǑŸل

حل
Ÿل

 میتوان نسبت

انواع مŹلولها
جامد  آلیاÞها

مایع  آب و نمک
àگاز  هوای پا

7   مƅءه تلخ دارند. < pH مواد بازی
7  ترش مƅه هستند. > pH مواد اسیدی

 7 = pH مواد خنثی
اجƅای  متفاوت  روش های  با  مواقع  از  برخی  در   

مخلوط را از هم جدا می کنیم:
کمباین  برای جداسازی ساقه ها و برگ های زاŠد از دانه ها

قیƧ جدا کننده  جداسازی دو مایع که مرز بین آن ها مشخƏ است.
کاƤذ صافی  جداسازی و فیلترکردن )بر اساس سایƅ مواد(

گریƅانه )سانتریفیوÞ(  جداسازی چربی از شیر و خوناب از یاخته های خونی
دستĵاه تقطیر  جداسازی دو مایع با دمای تبخیر متفاوت

دستĵاه دیالیƅ  جداسازی مواد سمی مانند اوره و آمونیاà از خون
دستĵاه تصفیءه آب  حذ« یا کاهش مواد زاŠد آب

می دانید که مواد انرÞی شیمیایی دارند. وقتی یک ماده، دچار تƥییر شیمیایی یا 
فیƅیکی می شود، انرÞی شیمیایی آن تƥییر می کند.

 تغییرهای شیمیایی� در سطŷ مولکولی ر می دهند. در تƥییر شیمیایی، مادءه 
جدید تولید می شود.

تغییرهای شیمیایی 
مفید� مانند  پختن  Ƥذا

مƕر� مانند  ترش شدن شیر، پیرشدن، زنĳ زدن آهن، 
آتش سوزی در جنĵل، فاسدشدن سیب، پوسیدن کاƤذ

به مادءه  تƥییر رنĳ می دهد و  �1 میخ آهنی در محلول کات کبود  میخ 
دیĵری تبدیل می شود.

�2 آزمایش کوه آتشفشان  آمونیوم دی کرومات تƅŵیه می شود.
�3 تخم مر¹ در سرکه  پوستءه تخم مر¹ در سرکه حل می شود.

 تغییرهای فیزیکی� به حالت و انرÞی ماده مربوط هستند؛ در این تƥییرها مادءه 
جدید تولید نمی شود، مانند جوشیدن آب.

 واکنƋ های گرماده� واکنش هایی هستند که در آن ها گرما تولید می شود.
 واکنƋ های گرماگیر� واکنش هایی هستند که برای انŵام آن ها گرما جذب می شود.

 وقتی قر´ جوشان در آب حل می شود، دمای محلول کاهش می یابد؛ 
پس واکنش گرماگیر است. 

¸ÄoÃ{ x¼] j¼]¼¶ ÁIÀïkÃwH
·I{¼]|o¤ nj

JA ¦µº kÃv¨HïÁj ¸Mo¨ pI¬+ ¾ ®¾¾ +∙  

واکنش باǐ تƥییر شیمیایی است.
باکتری های مفیدی که تƥییر شیمیایی مفید ایŵاد می کنند:

 استوباکتری  تبدیل انĵور به سرکه

�مفید
�مƕر
آتش



3î

 تبدیل شیر به ماست

3î

 ǐکتوباسیل  تبدیل شیر به ماست
 باکتری هایی که ماست های زیست یار )پروبیوتیک( توسط آن ها تهیه می شود.

سوختن 
تƥییری شیمیایی است.

روشی برای استفاده از انرÞی شیمیایی مواد است.
با تولید نور و گرما همراه است.

موارد استفاده از سوختن مواد 
گرم کردن خانه

پختن Ƥذا
به حرکت درآوردن خودروها

سوخت های مورد استفادءه انسان 

چوب

ĳال سنƤز

نفت

گازوŠیل

گاز طبیعی
 سوختن باید مهار شود؛ زیرا در Ƥیر این صورت نمی توانیم از انرÞی 

آزادشدءه آن ها به درستی استفاده کنیم.
 واکنش سوختن به اکسیĭن نیاز دارد؛ هر چه قدر هوای بیشتری در اختیار 
مادءه سوختنی باشد، مدت زمان بیشتری می سوزد. مثÅǑ وقتی یک Ɯر« را وارونه 
روی یک شمع در حال سوختن می گذارید، شمع مدت زمان کم تری روشن می ماند.

�گازهای تƍکیل  دهندءه هوا
 %21 اکسیĭن  
 %78 نیتروÞن  

 %0/03 کربن دی اکسید  

مواد مورد نیاز برای 
واکنƋ سوختن

مادءه سوختنی

اکسیĭن

گرما

= پارافین(: واکنƋ سوختن شمƟ )جنس شمع
(¸Mo¨»nkÃÀ)   Íµ{ ·sÃv¨ H  pI¬

½k¹Àjy¹¨H»

+� ����� �����  

I¶o¬

½jn»HoÎ

kÃv¨ HïÁjï ¸Mo¨  pI¬ JA  nIhM n¼º  » I¶o¬¾ ®¾¾ + +� �������� �������  

�سوختن Īو§ در فƕای بسته
J¼a ·sÃv¨ H pI¬

½k¹Àjy¹¨H»

+� ��� ���  

 I¶o¬

½jn»HoÎ

kÃv¨ HïÁj ï¸Mo¨ JA nIhM kÃv¨ H¼º¼¶ ¸Mo¨¾ ®¾¾ + +� �������� �������  

کربن  مونواکسید  گازی بی رنĳ، بی بو و بسیار سمی و کشنده است.
فراهم آوردن گرمای مورد نیاز سوختن از چند راه امکان پذیر است:

 شعلءه کبربت
 جرقه

) باتری به مادءه سوختنی )- ) و )+  وصل کردن قطب

سوختن 
تƥییری شیمیایی است.

روشی برای استفاده از انرÞی شیمیایی مواد است.
با تولید نور و گرما همراه است.

موارد استفاده از سوختن مواد 
گرم

پختن Ƥذا
به حرکت درآوردن خودروها

های مورد استفادءه انسان 

چوب

زƤال

نفت

گازوŠیل

گاز طبیعی
 سوختن باید مهار شود؛ زیرا در Ƥیر این صورت نمی

آزادشدءه آنها به درستی استفاده کنیم.
 واکنش سوختن به اکسیĭن نیاز دارد؛ هر چه

مادءه سوختنی باشد، مدتزمان بیشتری می
روی یک شمع در حال سوختن میگذارید، شمع مدت

�گازهای تƍکیلدهندءه هوا�  دهندءه هوا�  دهندءه هوا
%21 اکسیĭن 
%78 نیتروÞن 

%0/03 کربن دیاکسید 

مواد مورد نیاز برای 
واکنƋ سوختن

مادءه سوختنی

اکسیĭن

گرما

انرÞی  Ƥذایی  مواد   
شیمیایی دارند  هنĵام  سوختن گرما تولید می کنند. انسان و بقیءه جانداران 

انرÞی مورد نیاز خود را با سوزاندن مواد Ƥذایی به دست می آورند.

ماده ای است که سرعت واکنش شیمیایی را افƅایش می دهد. 
آنƅیم ها کاتالیƅگرهای بدن موجودات زنده هستند.

 خاà باīƤه  کاتالیƅگر حبه قند آƤشته به خاà باīƤه سریع تر 
می سوزد.

  ·kM  nj  q¨¼±¬ H¼À  ·sÃv¨H kÃv¨ HïÁjï ¸Mo¨ JA nIhM´ÄqºA+ ¾ ®¾¾ + ++ ÁroºH
½kºp  RHj¼]¼¶

 

اگر فلƅ مس و آهن را در شرایط مناسب به طور Ƥیرمستقیم به هم وصل کنیم، 
باتری می سازیم  انرÞی شیمیایی به انرÞی الکتریکی تبدیل می شود.

 اگر تƥییر شیمیایی در شرایط مناسبی انŵام شود، می تواند کار انŵام 
دهد و جسمی را جابه جا کند.

همءه مواد از اتم ساخته شده اند.
ذره های سازندءه اتم� الکترون، پروتون و نوترون

نوترونپروتونالکتروننام ذره

10+1-بار الکتریکی نسبی

11بسیار کم )تقریباÅ برابر با صفر(جرم نسبی

= تعداد پروتون های اتم هر عنصر  عدد اتمی
تعداد پروتون های اتم هر عنصر، معین و ثابت است.

 بار الکتریکی هر اتم از مŵمو¸ بارهای الکتریکی مثبت و منفی ¯ره های 
سازندءه آن به دست می آید.

 هر عنصر از یک نو¸ اتم تشکیل شده است.
 تاکنون 118 عنصر شناخته شده اند.

 90 عنصر در طبیعت به شکل عنصر و ترکیب وجود دارند.
 هر عنصر نشانءه شیمیایی مشخصی دارد.

Ne = = H و نšون  هیدروÞن
 تƥییر تعداد پروتون ها در اتم بسیار سخت و تقریباƤ Åیرممکن است؛ از این رو 

نمی توان یک عنصر را به آسانی به عنصر دیĵر تبدیل کرد.
 عدد اتمی عنصرها در سمت چġ و پایین نشانءه  شیمیایی نوشته می شود. 
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و  آوردند  به دست  اتم  از درون  اطǑعاتی  با روش های Ƥیرمستقیم  دانشمندان 
براساس این اطǑعات مدل های گوناگونی را اراŠه دادند.

 مدل بور �مدل منظومũ شمسی�� در این مدل الکترون ها مانند سیارات که به 
دور خورشید می چرخند، در یک مدار دایره ای به دور هسته می چرخند. در مدار 

اول، دو الکترون و در مدارهای بعدی هشت الکترون جای می گیرد.

 حŵم هستءه اتم بسیار کوچک است. )به اندازءه یک توÜ فوتبال در یک 
استادیوم ورزشی(

اتم های سازندءه یک عنصر که تعداد پروتون یکسان )عدد اتمی یکسان( و تعداد 
نوترون متفاوت )عدد جرمی متفاوت( دارند، ایƅوتوÜ های آن عنصر هستند.

+ تعداد نوترون ها )در باǐ و سمت چġ نماد شیمیایی( = تعداد پروتون ها عدد جرمی
 ایزوتوÜ های عنصر کربن )3 ایƅوتوÜ دارد.(

ایزوتوÜ های عنصر هیدروÞن )3 ایƅوتوÜ دارد.(

1  ناپایدار است و خاصیت پرتوزایی دارد.

3

1

2

1

1H H H
1

3H H
 مادءه پرتوزا� موادی هستند که ایƅوتوÜ پرتوزا دارند و خطرناà هستند، اما 

کاربردهای مفیدی هم دارند.

کاربردهای مواد پرتوزا 
تولید انرÞی

شناسایی و درمان بیماری ها
تشخیƏ آتش سوزی

تعریƧ یون� به اتم یا مولکول هایی گفته می شود که بار الکتریکی اƔافه داشته 
باشند؛ این بار می تواند منفی یا مثبت باشد.

نمį خوراکی �سدیم کلرید� 
�1 از دو عنصر سدیم و کلر تشکیل شده است.

�2 مادءه جامد و سفیدرنĳ است.
�3 ترکیبی یونی است.

کاربردهای مواد پرتوزا 
تولید انرÞی

شناسایی و درمان بیماری
تشخیƏ آتش

 به اتم یا مولکولهایی گفته می
تواند منفی یا مثبت باشد.

نمį خوراکی �سدیم کلرید�
�1 از دو عنصر سدیم و کلر تشکیل شده است.

�2 مادءه جامد و سفیدرنĳ است.
�3 ترکیبی یونی است.

-Cl و اتم سدیم  اتم کلر به علت گرفتن یک الکترون از اتم سدیم، به یون کلر با عǑمت
+Na تبدیل می شود. به علت دادن یک الکترون به اتم کلر، به یون سدیم با عǑمت

دستĵاه عصبی 
بخش مرکƅی
بخش محیطی

است  نخا¸  و   ƅƥم شامل   �مرکزی  Ƌبخ
فعالیت های  )Ǘنترل(  واپایش   ƅمرک  

ارادی و Ƥیرارادی بدن به شمار می رود.
بخƋ مŹیƙی� اعصابی که تمام قسمت های 
عصبی  دستĵاه  مرکƅی  بخش  به  را  بدن 

مرتبط می کند.
این اعصاب پیام های حسی را از دستĵاه های 
مختلƧ و محیط به بخش مرکƅی می رسانند 
به  مرکƅی  بخش  از  را  حرکتی  پیام های  و 
اندام های  ویĭه  به  بدن  دیĵر  دستĵاه های 

حرکتی منتقل می کنند.

از  را  اطǑعاتی  محیطی  و  مرکƅی  بخش   
محیط بیرون بدن و درون بدن دریافت می کنند. این پیام ها در بخش مرکƅی 

تفسیر می شود و توسط بخش محیطی به آن پاسخ داده می شود.

 Żارادیانواع پاس
Ƥیرارادی

 فعالیت های ارادی� مداد روی زمین می افتد  صدای آن شنیده می شود  پیام 
به دستĵاه عصبی مرکƅی می رود  مƅƥ پیام را دریافت می کند  تصمیم می گیریم 
مداد را برداریم  مƅƥ به بعƕی از ماهیīه ها پیام می دهد که منقبƓ شوند  به 
سمت مداد خم می شویم و آن را برمی داریم )این تصمیم با اراده و خواست ما انŵام می شود(.
 فعالیت های غیرارادی بازتابی �انعکاسی�� دستمان به اتو یا کتری دا¹ برخورد 
می کند  پیام به مƅƥ می رود  مƅƥ پاسخ می دهد  دست خود را سریع 

می کشیم )بدون اراده صورت می گیرد(.

ویĭگی های پاسŻ های انعکاسی 
بسیار سریع هستند.

بدون اراده و تفکر اتفا¼ می افتند.
اƤلب برای حفاƜت از بدن انŵام می شوند.

 پلک زدن، عطسه، سرفه، ریƅش اشک و پاسخ بازتابی زانو به Ɣربه
 باǐرفتن Ɣربان قلب و تعداد تنفس بر اŰر فعالیت زیاد، Ƥیرارادی است.

مƅƥ  درون جمŵمه قرار دارد.

مغز شامل è بخƋ است 
نیم کره های مخ

مخīه
ƅƥساقءه م

نخا¸  درون کانال ستون مهره قرار دارد.

دستĵاه عصبی 
بخش مرکƅی
بخش محیطی

است  نخا¸  و   ƅƥم شامل   �مرکزی  Ƌبخ
فعالیت )Ǘنترل(  واپایش   ƅمرک  

ارادی و Ƥیرارادی بدن به شمار می
بخƋ مŹیƙی� اعصابی که تمام قسمت

عصبی  دستĵاه  مرکƅی  بخش  به  را  بدن 
کند.

این اعصاب پیامهای حسی را از دستĵاه
مختلƧ و محیط به بخش مرکƅی می

به  مرکƅی  بخش  از  را  حرکتی  های 
اندام ویĭه  به  بدن  دیĵر  های 

حرکتی منتقل میکنند.

محیط بیرون بدن و درون بدن دریافت می
شود و توسط بخش محیطی به آن پاسخ داده می

 Żارادیانواع پاس
Ƥیرارادی

های ارادی� مداد روی زمین می
به دستĵاه عصبی مرکƅی میرود  مƅƥ پیام را دریافت می

مداد را برداریم  مƅƥ به بعƕی از ماهیīه
سمت مداد خم میشویم و آن را برمی

�های غیرارادی بازتابی �انعکاسی�
کند  پیام به مƅƥ میرود  مƅƥ پاسخ می

کشیم )بدون اراده صورت میگیرد(.

های پاسŻهای انعکاسی 
بسیار سریع هستند.

بدون اراده و تفکر اتفا¼ می
اƤلب برای حفاƜت از بدن انŵام می

 پلکزدن، عطسه، سرفه، ریƅش اشک و پاسخ بازتابی زانو به Ɣربه
 باǐرفتن Ɣربان قلب و تعداد تنفس بر اŰر فعالیت زیاد، Ƥیرارادی است.

مƅƥ  درون جمŵمه قرار دارد.

مغز شامل è بخƋ است
نیمکره
مخīه

ƅƥساقءه م




