
 

 

 

 

 

 

   

 بارم سَاالت  ردیف

 جوالت طحیح ٍ غلظ را هشخض کٌیذ. 1

 ؽ          الف( َّرهَى ّا از عریك خَى ، تِ اًذام ّذف هی رًٍذ.                                          ص 

 ؽ            ب( شى تٌْا ػاهل تؼییي کٌٌذُ در شکل گیری تواهی طفات در جاًذاراى است.        ص 

5/0 

 جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة کاهل کٌیذ.  2

 الف( تِ هخلَط ًاّوگي جاهذ در هایغ ................................. گَیٌذ. 

 ................................... . هخ است . ب( هرکس شٌَایی در لسوت 

5/0 

 هشخض کٌیذ. جَاب  طحیح را تا ػالهت    3

 کذام غذُ کار سایر غذد را کٌترل هی کٌذ؟  -

 د( پاًکراض            ج( ّیپَفیس      ب( فَق کلیَی                الف( تیرٍئیذ 

 کذام یک از اػوال زیر جسء پاسخ اًؼکاسی ًیست؟  -

 د(  فکر کردى            ج( ػغسِ            ب( سرفِ                الف( خویازُ  

5/0 

 ػلی تا همذاری شکر ، آب ، آب لیوَ یک لیَاى شرتت آب لیوَ  درست کرد:  4

 الف:  حل شًَذُ کذام است ؟                            ب: حالل کذام است ؟ 

 ج: هخلَط شکر ٍ آب ٍ آب لیوَ چِ ًَع هخلَعی است؟ 

55/0 

 ترای جذاسازی ّر یک از اجسای هخلَط ّای زیر از چِ ٍسیلِ ای هی تَاى استفادُ کرد؟  5

 الف: آب ٍ رٍغي                                                ب: آب ٍ الکل 

5/0 

 تِ سَاالت زیر پاسخ کَتاُ دّیذ.  6

 ...............الف: هثالی از تغییر شیویایی هفیذ  ......................

 ب: گاز سوی ٍ کشٌذُ کِ در سَختي گاز شْری در فضای تستِ ایجاد هی شَد .....................

 ج: اتن ّایی کِ تؼذاد ًَترٍى ّا هتفاٍت ، پرٍتَى ّای  یکساى دارًذ  ....................

 درٍى ستَى هْرُ ّا هی تاشذ ...............د: لسوتی از دستگاُ ػظثی کِ تِ طَرت عٌاب سفیذ رًگی کِ در 

1 

 هؼادلِ ًَشتاری سَختي شوغ را ًَشتِ ٍ تِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ؟   7

 الف: ٍاکٌش دٌّذُ ّا را تٌَیسیذ.                      

 ب: فرآٍردُ را هشخض کٌیذ.  

2 

  اداهِ سَاالت در طفحِ تؼذ 

                                               بسوه تعالی                                     نام و نام خانوادگی : .......................................

 اداره آهوزش و پرورش هنطقه خلخال                                                             نام آهوزشگاه : فضیلت

 هاه                                            سواالت اهتحانی نوبت دی                                                                        پایه : هشتن

 94 -95سال تحصیلی                                                       تجربینام درس : علوم  
 

  94/ 10/    12  تاریخ اهتحاى:

 18تعذاد سوال : 

    دقیقه   70هذت اهتحاى :      

 2تعذاد صفحه : 



 

 

 بارم سَاالت                                                               طفحِ دٍم                                                                       ردیف

 تا تَجِ تِ هذل اتوی هماتل تِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ.  8

 الف: ػذداتوی                                        ب: ػذد جرهی 

 ج: آیا ایي اتن یًَی است یا خٌثی ؟

75/0 

 ًشاًِ ّای شیویایی را تا هثال تؼریف کٌیذ؟  9
 

1 

 تا تَجِ تِ شکل هماتل  تِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ. 10

 ( ..........................  1الف ( ًام ایي سلَل : ......................... ب: )

 ...........................(   3( ...........................................   د: )  2ج: )

1 

ًَع هفظل را در ّر یک از لسوت ّای زیر هشخض کٌیذ. الف: هفظل تیي ستَى هْرُ ّا :                                          11

 ب: هفظل زاًَ :                                                ج: هفظل تیي استخَاًْای جوجوِ : 

75/0 

 تا تَجِ تِ اًَاع هاّیچِ ّا جذٍل زیر را کاهل کٌیذ. 12

 

 

1 

 ًَع َّرهَى در تٌظین لٌذ خَى دخالت دارًذ تِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ.  5تا تَجِ تِ ایٌکِ  13

 الف( ًام َّرهًَی کِ تاػث کاّش لٌذ خَى هی شَد ؟ 

 ب( ًام َّرهًَی کِ تاػث افسایش لٌذ خَى هی شَد؟ 

 ج( ًام غذُ ای کِ تا ترشح َّرهَى کاٌّذُ لٌذ خَى تاػث تٌظین لٌذ خَى هی شَد؟  

75/0 

 چِ رٍشی تَلیذ هثل هی کٌٌذ ؟ تا تَجِ تِ تَلیذ هثل غیر جٌسی ّر یک از هَجَدات زیر تِ  14

 الف( هخور :                     ب( تاکتر ی :                              ج( خسُ : 
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 هٌظَر از تَلیذ هثل جٌسی چیست؟ تا هثال  15

 

75/0 

 هَرد را تٌَیسیذ؟  3از ٍیصگی ّای  تمسین هیتَز   16

 

75/0 

 َّرهَى رشذ چگًَِ تاػث رشذ استخَاًْا هی شَد ؟   17

 

75/0 

 آیا رًگ چشن یک طفت ارثی است ؟ چرا ؟ 18

 

1 

  سؼیذی  –ًورُ کتثی : ................ ًورُ ػولی : ..........................                                       هَفك تاشیذ  

  قلبی صاف   اسکلتی نوع 

   غیر ارادی  عول 

 قلب    هحل  

 

 

 


