
 3تعدادصفحات:                                باسمه تعالي                                                             1شماره ي صفحه:

 نام:

 نام خانوادگي:

 :شعبه

 يريت آموزش وپرورش دشتیاريمد

 پسرانه ي شهید بهشتي نگور دبیرستان

 )دوره اول متوسطه(

 69-69سال تحصیلي  اول نوبت الات ارزشیابي ئوس

 علوم تجربي نام درس:

 هشتم پايه:

 11/69/  تاريخ ارزشیابي:

 دقیقه91 مدت ارزشیابي:

 تاريخ وامضاي دبیر:       دبیر:                نام       احروف:                   نمره ب              با عدد:              نمره 

 تاريخ وامضاي دبیر:   :                    نام دبیر         نمره باحروف:                          دنظر با عدد:     تجدي نمره

 نمره «، لذت تلاش و پیروزي بیشتر است. هرچه موانع جدي تر و سخت تر باشد»  رديف

 (خوراکي نمک-ژن –باز  -اسید -تارعصبي -کاتالیزگر -گلوکاگون–انسولین ) در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسید.  1

 شوند  .باشد ................. نامیده مي  7آنها کمتراز  phالف( موادي که 

 گويند.شوند .............. ميب( به موادي که باعث افزايش سرعت واکنش مي

 خون را افزايش مي دهد.ج( هورمون  ...................... در هنگام گرسنگي قند 

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

 ه( در اثر ترکیب دو عنصر سديم و کلر ماده اي به نام .................................. به وجود مي آيد.

59/1 

 .کنید)ص(وغلط رابا )غ ( مشخص جملات صحیح را با  5

 )     (       است.                     Hالف( سبک ترين عنصر جدول تناوبي يک پروتون دارد ونماد شیمیايي آن

 ب( مدت ماندگاري پیام هاي هورموني بیشتر از پیام هاي عصبي است.                                         )     (

 )     (      ج( اعصابي که پیام را به مراکز عصبي مي برند عصب حسي نام دارند.                                     

 د( تبديل ارتعاشات صوتي به پیام عصبي وارسال آن به  مخ وظیفه ي گوش میاني است.                    )     (

 کیل شده است.                                               )     (ه( بخش محیطي دستگاه عصبي از مغز و نخاع تش
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 .مشخص کنید× پاسخ صحیح را باعلامت  3

 الف( کدام مفصل تفاوت بشتري با بقیه دارد؟

a            مفصل آرنج)                                              bبین استخوانهاي جمجمه ( مفصل     

c       مفصل بین انگشتان)                                         d) مفصل بین بازو وشانه 

 ب( در محلول نوشابه کدام ماده حلال است؟

aگاز کربن دي اکسید )           b       آب )                     c        رنگ هاي محلول )        d) شکر 

 ج( نوک بیني و لاله ي گوش از چه ماده اي ساخته شده اند؟

aغضروف )                         b            رباط )               c                         استخوان )d تاندون ) 

 د( براي جداسازي اجزاي خون از هم از چه وسیله اي استفاده مي کنند.

a تقطیر ( دستگاه                b     دستگاه سانتريفیوژ )     c     کاغذ صافي )                 dقیف جدا کننده ) 

1 

 سوالات تشريحي:

 79/1 برا ي سوختن را نام ببريد؟ ضروريسه عامل  4

وقتي میخ آهني را درون محلول کات کبود بیاندازيم بعداز مدتي روي میخ ذرات نارنجي رنگ مس مي نشیند به نظر  9

 ؟چرا؟تغییر شیمیاييرخ داده يا  تغییر فیزيکيشما 

79/1 

 
 

 مهر آموزشگاه
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 5سوالات درس علوم تجربي پايه هشتم صفحه 

 يون چیست؟
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 مورد بنويسید. 3 الف( از وظايف اسکلت 7

 دارد؟نقش  افزايش کلسیم خونمورد آن را نام ببريد. و بنويسید کدام غده در 5ب(  کلسیم نقش زيادي در بدن دارد 
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   ارتباط دهید. برا به موارد ستون  الفهر يک از موارد ستون  8

 

 

 

 

 
 

 ب الف

 ساقه مغز فعالیت ارادي بدن را کنترل میکند

 مخ گره حیات در آن قرار دارد

 نخاع اين قسمت توسط افراد بند باز تقويت شده است

 مخچه رساند ميغز و فرمانهاي مغز را به اندامها ماطلاعات محیط را به 

1 

 به موارد زير پاسخ دهید.میتوز در مورد تقسیم  6

 الف(چند سلول در اين تقسیم ايجاد میشود؟

 ب( هدف از انجام اين تقسیم در بدن چیست؟

 کروموزومها در اين تقسیم چه تغییري میکند؟ج(تعداد 

1 

He5اتمي را به صورت  11
 .کنید کاملنمايش مي دهند جدول زير را براي آن  9

 تعداد مدارهاي اين اتم عددجرمي عدداتمي تعداد نوترون تعداد الکترون تعداد پروتون نام عنصر
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يک ذره را براساس مدل بور نشان مي دهد.اين ساختاربه يک اتم خنثي ،يون مثبت يامنفي  شکل روبه رو ساختار اتمي 11

 تعلق دارد؟چرا؟
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 9/1 هاي واکنش سوختن شمع را بنويسید .فرآورده  15

 نوع تولید مثل غیر جنسي را در هر کدام از جانداران زير مشخص کنید. 13

 ...........................................................ب( کپک ها : ..........            .......   ...................................................... الف ( مخمرها :
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 جدول روبه رو را کامل کنید .   14
     

 

 
 

 ماهیچه اسکلتي ..............................

 ................ غیرارادي

 کنار استخوان ها گوارشديواره دستگاه 
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 79/1 چیست؟ صفات ثانويه جنسي منظور از 19
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 3سوالات درس علوم تجربي پايه هشتم صفحه 

 چه فرقي با برنج معمولي دارد؟ برنج طلايي
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 کنید نامگذاريشکل مقابل قسمت هاي مختلف يک نورون را نشان میدهد ، آن را  17

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

 
 

 ...................ب......                                                      
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 «آرامش هنر نپرداختن به انبوه مشکلاتي است که حل کردنش سهم خداوند بزرگ است.» 

 اشرفزاده - موفق باشید

 جمع
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