
 بسمه تعالي

 دقيقه  05: مدت امتحان                               : ..............آموزي ماره دانشش.........  ................................: ......نام خانوادگي...... ................: .......نام

       11/10:ساعت شروع          31/59/  31     تاريخ امتحان  ي   تجربسواالت امتحاني درس علوم    رستان شبانه روزی شهید رحمتیدبی

 نمره 10: بارم              1:صفحه      2 عداد صفحه ت    شهرستان بجستان         اول: نوبت     اول متوسطه: وره تحصيليد      هشتم : پايه

............................ي معلم مربوطهنام و نام خانوادگ   ....  : ......جمع...................: .....نمره پاياني.... .....: ....مره تكوينين   

 .مشخص نماييد هاي زير را با عالمت  درستي يا نادرستي عبارت -1

 نادرست                 درست                                  .به جزء بيشتر محلول حالل مي گويند( الف

 نادرست                  درست                      .                   ه تعداد پروتون ها عدد اتمي مي گويندب( ب

 نادرست                   درست                .                         در سيناپس، سلول ها به هم متصل اند( پ

 نادرست                 درست           .          شود هر محرکي در هر جايي از بدن احساس مي( ت

1 

 .هاي داخل پرانتز پر کنيد هاي زير را با کلمة مناسب يا يكي از کلمه جاي خالي عبارت -2

 .مي يابد( افزايش  -کاهش..................... ) مقدار حل شدن گاز اکسيژن در آب با افزايش دما (الف

 .معروف است.......................... مدل  مدل اتمي بور به( ب

 مي گويند( پشتيبان –نورون ......................... )به سلول هاي اصلي تشكيل دهندۀ بافت عصبي  ( پ

 .وجود دارد.................... درواحدهايي به نامDNAاطالعات موجود در ( ت

1 

 .مشخص نماييد پاسخ درست را با عالمت  -3
 کدام يک از مواد زير اسيد است ؟( فال

 ال   قمايع پوست پرت جوش شيرين    مايع ظرفشويي    سرکه   
 در هستة اتم چه ذراتي وجود دارد؟( ب

 ها    ها و نوترون پروتون ها    ها و الكترون پروتون ها    پروتون ها    الكترون
 گرۀ حيات در کجا قرار دارد؟( پ

 مخ    النخاع    بصل مخچه    ساقة مغز   
 کدام غده کنترل غدد ديگر بدن را بر عهده دارد ؟( ت

  غدد جنسي    فوق کليه    هيپوفيز   تيروئيد   

1 

 :مفاهيم زير را تعريف کنيد-4

 :ايزوتوپ ( الف

 (:تا ندون)زردپي( ب

1 

 .بنويسيدزخل پرانتشيميايي يا فيزيكي بودن هر کدام از تغييرهاي زير را دا -0

 )                        (سوختن شمع ( ب)                        (              آزمايش کوه آتشفشان ( الف

 )                        (قرص جوشان در آب ( ت)                        (                               جوشيدن آب ( پ

1 

Cدر مورد عنصر  -6
6

12
 . به سواالت زير پاسخ دهيد 

 اسم اين عنصر چيست؟( الف

 عدد جرمي و عدد اتمي آن چقدر است؟( ب 

 .آن را مشخص کنيد  تعداد پروتون و الكترون( پ  

1220 

ه مربوط به واکنش سوختن گلوکز در شود و معادل از سوختن گلوکز در بدن موجودات زنده انرژي مورد نياز بدن تأمين مي -7

 :بدن به صورت زير است

 گلوکز+ گاز کر بن دي اکسيد                             گاز اکسيژن +  آب 

 .هاي زير بنويسيد هاي اين واکنش را در جاخالي ها و فرآورده دهنده با توجه به معادلة فوق، واکنش

 ...................................: ها  دهنده واکنش       ........: ..........................ها فراورده
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        نمره                  10:جمع بارم                                                                     عطاريان                                       «موفق باشيد»
                                                                

 .جدول زير را تكميل نماييد -8

 تعريف (واژه)مفاهيم 

 .هاي حساس به يک هورمون است مجموعة خاصي از سلول .....................................

 ....................................................... صفات ارثي

 برند اند که سرعت تغييرات شيميايي را باال مي موادي .....................................
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 5270 ..................................... -3. ...................................... -2... ........................... -1. سه بخش گوش انسان را نام ببريد -9

 .سه نوع ماهيچة بدن را نام ببريد( الف -15

 عمل کدام ماهيچة بدن ارادي و کدام غيرارادي است؟( ب

 

120 

 .به سواالت زير پاسخ کوتاه دهيد -11

 در صنعت براي جداسازي چربي از شير از چه دستگاهي استفاده مي شود ؟( الف

 وظيفة مهم مخچه چيست ؟( ب

 حس بينايي در کدام قسمت قشر مخ قرار دارد ؟  مرکز( پ

 هورمون کاهندۀ قند خون چه نام دارد ؟( ت

2 

 .گذاري کنيد هاي مشخص شده را نام در شكل مقابل قسمت -12

1-................. 2-  ...................3 - ..................... 

 
 

5270 

حرف مربوط به هر پاسخ را . باشد ت نوشته شده تحت تأثير کدام غده در بدن ميهايي که در سمت راس هر يک از فعاليت -13

 .داخل پرانتز بنويسيد

 ها تنظيم سوخت و ساز مواد در سلول -1)                (  

 تنظيم مقدار قند خون -2)                ( 

 هاي بدن تنظيم رشد و فعاليت ساير غده -3)                ( 

 (استرس)مقابله با فشارهاي روحي و جسمي  -4(           )       

 

 هيپوفيز( الف

 لوزالمعده( ب

 فوق کليه( پ

 ها تخمدان( ت

 تيروئيد( ث
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