
 2تعداد صفحات:  باسمه تعالي 1شماره صفحه: 

 نام: 

 نام خانوادگي: 

 نام پدر :

 كالس: 

 شهرستان برخوارمديريت آموزش و پرورش 

 حاج حسين نواييدبيرستان 

 (دوره اول متوسطه)

 97-98سواالت ارزشيابي نوبت اول سال تحصيلي 

 علوم تجربي درس:

 هشتمپايه: 

 22/10/97تاريخ ارزشيابي: 

  دقيقه 60 ارزشيابي:مدت 

 

 نمره  .»هرچه موانع جدي تر و سخت تر باشد، لذت تالش و پيروزي بيشتر است«  رديف 

1 

 )، ژن باز ، ،اسيديروئيد، فوق كليه، كاتاليزگر، تارعصبيت (     در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد.

 .  ندشومي ناميده  ................. باشد 7آنها كمتراز  phموادي كه  الف)

 گويند.مي .............. شوندبه موادي كه باعث افزايش سرعت واكنش ميب) 

 كند.كنترل ميدر هنگام گرسنگي قند خون را................ ...... هورمون ج) 

 اند.سازماندهي شده در(دي ان اي) اطالعات در واحدهايي به نام ...................... د)

 

1 

2 

  نماييد. را تصحيحو جمالت غلط با (غ ) مشخص كنيد غلط را (ص)وجمالت صحيح را با 

 است.                            (     ) Hميايي آنسبك ترين عنصر جدول تناوبي يك پروتون دارد ونماد شي )الف

 (     )   شوند.                به وسيله خون به اندام هدف برده مي ورمون ها به مقدار زياد ترشح مي شوندوب) ه

 اعصابي كه پيام را به مراكز عصبي مي برند عصب حسي نام دارند.                                          (     )ج) 

 (     )   ارسال آن به  مخ وظيفه ي گوش مياني است.                  بديل ارتعاشات صوتي به پيام عصبي ود) ت
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 . آنرا ذكر نماييد دليلمشخص كنيدو× پاسخ صحيح را باعالمت 

 كدام مفصل تفاوت بشتري با بقيه دارد؟الف) 

a   مفصل آرنج(O                                               b مفصل بين استخوانهاي جمجمه (O         

c مفصل بين انگشتان(O                                       d( مفصل بين بازو وشانهO 

 چيست؟ درصد حالل 80در محلول الكل ب) 

a( الكل O           b( آب O             c( آب والكل O             d( الكل در آب حل مي شود O 

 

1 

  سواالت تشريحي:  

4 
 برا ي سوختن را نام ببريد؟ ضروريسه عامل 

 
75/0 
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رخ داده يا  تغيير فيزيكيوقتي ميخ آهني را درون محلول كات كبود بياندازيم بعداز مدتي روي ميخ ذرات نارنجي رنگ مس مي نشيند به نظر شما 

 ؟چرا؟شيمياييتغيير 

 

75/0 

6 
 راه بنويسيد. 2 آزاد شدن انرژي شيميايي مواد روش هاياز
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 مورد بنويسيد. 3 از وظايف اسكلتالف) 

 

 نقش دارد؟ افزايش كلسيم خونمورد آن را نام ببريد. و بنويسيد كدام غده در 2كلسيم نقش زيادي در بدن دارد ب)  
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 2پايه هشتم صفحه سواالت درس علوم تجربي 

 هر يك از موارد ستون الف را به موارد ستون ب ارتباط دهيد.

   

 ___ب___ _________________الف_________________

 ساقه مغز فعاليت ارادي بدن را كنترل ميكند

 مخ گره حيات در آن قرار دارد

 نخاع اين قسمت توسط افراد بند باز تقويت شده است

 مخچه ميرسانداطالعات محيط را به مغز و فرمانهاي مغز را به اندامها 
 

1 
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 .به موارد زير پاسخ دهيدميتوز در مورد تقسيم 

 شود؟ چند سلول در اين تقسيم ايجاد مي الف)

 دو كاربرد مهم اين تقسيم در بدن چيست؟ ب)

 تعداد كروموزومها در اين تقسيم چه تغييري ميكند؟ ج)

1 

10 

��2اتمي را به صورت 
 .كنيد كاملنمايش مي دهند جدول زير را براي آن  5

 

 ايزوتوپ اتم عددجرمي عدداتمي تعداد نوترون تعداد الكترون تعداد پروتون نام عنصر
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 براساس مدل بور نشان مي دهد.اين ساختاربه يك اتم خنثي ،يون مثبت يامنفي تعلق دارد؟چرا؟ شكل روبه رو ساختار اتمي يك ذره را

 

 
75/0 

 5/0 ي واكنش سوختن شمع را بنويسيد .ها فرآورده 12

13 
 شود؟ اي استفاده مي وسيله هاي زير از چه روش يا هر كدام از مخلوط جداسازيبراي 

 5/0 اوره از خون.....................................آب مقطر از آب شور............................

14 

 جدول روبه رو را كامل كنيد .      

 ماهيچه اسكلتي ..............................

 ................ غيرارادي

 ها كنار استخوان ديواره دستگاه گوارش

 

5/0 

15 
 چيست؟ صفات ثانويه جنسي منظور از
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16 
 ؟چه فرقي با برنج معمولي دارد برنج طاليي

75/0 

17 

 كنيد نامگذاريشكل مقابل قسمت هاي مختلف يك نورون را نشان ميدهد ، آن را 

الف........................                                                  

 

 

 

 ب..................
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