
 نام و نام خانوادگی : 

 در:نام پ

 نام دبیر :

 اصفهان 2اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 دبیرستان رحمت یک

 59-59سال تحصیلی 

 95/91/59 تاریخ امتحان:

 علوم تجربی پایه هشتم نام درس :

 دقیقه 01 زمان امتحان :

 بارم سؤاالت ردیف

 عبارات صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( مشخص کنید؟ 1

 غ         ص   الف( اساس جداسازی اجزای محلول های مایع در مایع )نفت خام( اختالف نقطه

                                            جوش است.                                                      

 غ         ص                        ب( سیاه شدن فیلم عکاسی مقابل نور، یک تغییر شیمیایی است.     

 غ         ص                        ج( عصب حسی پیام را از مراکز عصبی به اندام ها می برد.             

 غ         ص                             عدد می باشد                       90د( تعداد کروموزوم های انسان 
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 مشخص کنید؟ گزینه صحیح را انتخاب و با عالمت  2

 محیط بازی را نشان می دهد؟ PHالف( کدام 

a 7( عدد         b 7( بیشتر از         c 7( کمتر از        d 7( بین صفر و  

 ب( در اثر ناقص سوختن گاز شهری در اتاقی که هوا در آن جریان ندارد چه فرآورده هایی تولید میشود

a    کربن دی اکسید )bبخار آب )      c کربن مونوکسید )       d هر سه مورد ) 

 ؟نیست ج( کدام یک جزو خصوصیات اعمال انعکاسی

a ارادی )      b بدون تفکر )      c خیلی سریع )     d اغلب برای حفاظت بدن ) 

 ژن وابسته است؟ دود( کدام یک از صفات زیر به 

a رنگ چشم )                                     b شکستگی استخوان در حین تولد )   

c داشتن انگشت اضافی )                         d همه موارد ) 

9 

3 

 

 

 

 

 .اضافی است(  Bوصل کنید )یک عبارت در ستون  Bرا به مثالش در ستون  Aهر یک از محلول های ستون 

 Bستون                                           Aستون                   

 آجیل                 مخلوط همگن جامد در جامد                          

 چای شیرین              مخلوط همگن جامد در مایع                          

 آلیاژ                             مخلوط ناهمگن جامد در جامد                   

 نوشابه گازدار            مخلوط ناهمگن جامد در مایع                         

 شربت انتی بیوتیک                                                                             

9 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید؟ 4

 الف( با توجه به مثلث آتش برای سوختن، عالوه بر ماده سوختنی و گرما نیاز به......................باشد.

 نوترون( -آن اتم را مشخص می کنند. )پروتونب( از روی تعداد....................هر اتم نوع 

 ج( محل اتصال استخوان ها به هم را......................می گویند

 تولید می کنند گامت د( سلولهایی که در اندام های تولید مثلی قرار دارند با تقسیم...................
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 بارم دومصفحه  –ادامه سؤاالت  ردیف

 الف( افراد بند باز با تمرین بیشتر کدام قسمت از مغز خود را تقویت کرده اند؟  5

 

 ب( رابط بین مخ و مخچه با نخاع چه نام دارد؟

 

 را میدهند؟ مسئله، و حل و حرف زدن ج( کدام قسمت مغز به ما توانایی فکر کردن

 

 د( تار عصبی شامل چه قسمتهایی از یک نورون می باشد؟
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 اکسیژن + گاز متان         گرما+ بخار آب + کربن دی اکسید      :   در معادله نوشتاری روبرو  6

 .الف( واکنش دهنده ها و فرآورده ها را مشخص کنید

 

 ب( این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟ چرا؟ 
 

9 

 با هم مقایسه کنید؟ نوع سوختنو  سرعت انجام واکنشسوختن چوب و زنگ زدن آهن را از لحاظ  7
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−𝑂2با توجه به  8
8

 سواالت زیر پاسخ دهید؟ 90

 ................... : الف( تعداد پروتونها

 ..................... : ب( تعداد نوترونها

 .................... : ج( تعداد الکترونها
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 با توجه به مدل اتمی عنصر روبرو: 9

 چرا؟ یک یون را نشان می دهد؟الف( آیا این مدل 

 ؟بنویسیدایزوتوپ سنگین تر این عنصر را  شیمیایی نمادب( 

 

 

9/1 
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 ؟الف( عامل تعیین کننده صفات ارثی در سلول چه نام دارد 11

 

 ب( عوامل موثر بر ایجاد سرطان را نام ببرید؟ )دو مورد(

 

 نمی کند؟ج( در چه نوع تقسیم سلولی، تعداد کروموزوم ها تغییر 
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9/1 

 
29/1 

www.ngo82.irwww.ngo82.ir

http://www.ngo82.ir


 بارم صفحه سوم –ادامه سؤاالت  ردیف

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟ 11

 الف( مرکز حس شنوایی در کجا قرار دارد؟

 

 ب( دو مورد از وظایف استخوان ها را بنویسید؟

 

 با هم مقایسه کنید؟ عملو  رنگج( ماهیچه های صاف و اسکلتی را از لحاظ 

 

 مفصل ثابت نام ببرید؟ د( یک نوع
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12                                                  

 .................... موثرم تیروئید ی غده کارکرد در که هستم عنصری( الف                                    

 .................... شوم می ترشح پانکراس از که هستم خون قند کاهنده هورمون نوعی( ب                                      

 .................... دارم دخالت بدن های ماهیچه و اعصاب صحیح عملکرد در که هستم عنصری( ج                                      

 .................... دارم قرار کلیه باالی در که هستم ای غده( د                                       
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 الف( دو اندام هدف برای هورمونهایی که از غده پاراتیروئیدترشح می شوند نام ببرید؟ 13

 

 ب( یک صفت ثانویه جنسی در دختران ذکر کنید؟

 

 تحت نظارت غده ی هیپوفیز باشد؟ج( یک غده نام ببریدکه 
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 نوع لقاح در جانوران زیر را مشخص کنید : 14

 قورباغه : –گاو:                                 ب  -الف 
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 در هر کدام از جانوران زیر نوع تولید مثل غیر جنسی را مشخص کنید : 11

 ب: باکتری :                                                مخمر نانوایی :                              -الف
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 شکل مقابل را نامگذاری کنید؟ 16
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 11 موفق باشید

 چیستم؟ من         
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