
 

 

 

  علوم تجربی امتحان درس:

  1398/ 5/ 7تاریخ امتحان:   

  دقیقه 50  مدت امتحان:

   رحمتی : آقايطراح سوالنام 

  تعالی باسمه

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  دبیرستان حاج حسین نوایی

  98 مرداد

  نام و نام خانوادگی:

  نام پدر:

  شماره دانش آموزي:

  نمره             هشتم کالس:

  1  صفحه                      صفحه   2سواالت در                                                            است، قیمتش بیشتر است.   پیامبر اعظم (ص)هرکس به دانش پیشتر 

 
  جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 1

  حفظ تعادل بدن می باشد . ................ي .......... الف) وظیفه

  ......... قشر مخ قرار دارد........ب) مرکز حس بینایی در قسمت ..........

  بزرگتر) –(کوچکتر  .باشد از جسم می ..........................ي کوژ همواره  در آینه تصویرج) 

  .......... نام دارد.......ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک جسم آهنی حتی بدون تماس با آهنربا .......... د) 

  

2  

  صحیح          غلط                                      ؟ باشد کدام یک از جمالت زیر صحیح و کدام یک غلط می  2

  . باشند شوند  گرد و بدون زاویه می هایی که توسط یخچال حمل می ) سنگ الف

  . شود هاي خون از پالسما استفاده می ) از دستگاه دیالیز براي جداسازي سلول ب

  شود. تولید می ) در اثر واکنش قرص جوشان و جوش شیرین گاز هیدروژن ج

  .باشد ) نوع عمل ماهیچه ي اسکلتی ارادي می د
  

1  

  کدام یک از تغییرات زیر گرماده و کدام یک گرماگیر است؟  3

  ............    ..........سوختن شمع : .......                           ............      ................. پختن غذا :

  ......................یخ زدن آب : .......                      ............     ................. بخار شدن آب :
  

1  

  .رسم کنید Liمدل اتمی بور را براي   4

  

  

1  

  .هاي اعمال انعکاسی را بنویسید هار مورد از ویژگیچ  5

  

1  

  . هاي زیر یک مثال بنویسید براي هر یک از انواع مفصل  6

  ) مفصل ثابت: الف

  ) مفصل داراي حرکت محدود: ب

  :کند ) مفصلی که در یک جهت حرکت می ج
   

5/1  

  ي هر یک از غده هاي زیر را بنویسید. وظیفه  7

  الف) هیپوفیز:

  :ب) پاراتیروئید
   

1  



  .تقسیم میوز را با رسم شکل نشان دهید  8
  

  

  

  

  

  

5/1  

  . نام یک جاندار را بنویسید هاي تولید مثلی زیر براي هر مورد از روش  9

  .......................... :.......                                  جوانه زدن................... نیم شدن: دو

  .......................... :هاگزایی       .......                    ................... قطعه قطعه شدن:
  

1  

  .هاي زیر را بنویسید هر یک از کانیکاربرد   10

  .................مسکوویت: ........      ..............  ........... ژیپس:    ..............   ........... هالیت:   ..............    ...........  : تالک
  

1  

  براي هر یک از موارد زیر نام یک سنگ را بنویسید.  11

  ...............................  ..............                   سنگ رسوبی تبخیري:................. درونی:سنگ آذرین 

  ............................... ..............                   سنگ دگرگونی:......سنگ رسوبی آواري: ...........

  

1  

  شود ؟ می یفیزیکیخ زدن آب چگونه باعث هوازدگی   12

  

  

5/0  

باشد مقاومت الکتریکی  آمپر روشن می 55ولت یک المپ با شدت جریان  220در یک مدار با اختالف پتانسیل   13

  ؟ المپ را به دست آورید

  

  

5/0  

  .ادامه مسیر نور را در هر مورد رسم کنید  14

  

  
  

  

1  

  15  جمع نمرات

 

   




