
آزمون پایانی علوم تجربی 
٠۶/٠٣/١٣٩٣تاریخ آزمون:بسمھ تعالیدوره ی متوسطھ اول شتمپایھ ھ

اداره آموزش و  پرورش نام و نام خانوادگی:
شھرستان خواف

دقیقھ٧۵مدت آزمون: 

نمره آزمون:شھید قربانی مژن آبادآموزشگاه لطفیدبیر:نام 
بارمشرح سؤاالتردیف

١نید.ادرستی ھر یک از عبارتھای زیر را مشخص کدرستی یا ن*

□غ □ص .محل اتصال استخوان ھا بھ یکدیگر را مفصل می گویند١
□غ □ص .استحقیقیکانون آینھ محدب ٢
□غ □ص .، سلول ھای اصلی تشکیل دھنده ی مراکز عصبی و اعصاب ھستندنورون ھا٣
د اکنش ھای شیمیایی را افزایش می دھند و در پایان واکنش بدون تغییر می ماننموادی کھ سرعت و۴

□غ □ص .کاتالیزگر نامیده می شوند

٢جاھای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.*

.شودیم.........................پارچھ پشمی دارای بارالکتریکی ،پارچھ پشمی بھ بادکنکندر ھنگام کشید۵

.است........................دستگاه عصبی بھ طور کلی شامل دو بخش مرکزی و۶

نام دارد.........................خرد شدن سنگ بھ قطعات کوچکتر بدون اینکھ ترکیب شیمیایی آن تغییر کند،٧

.فاده از میکروسکوپ دیده می شوندو با است...........کروموزوم ھا فقط در سلول ھای ٨

گزینھ درست را مشخص کنید.*
۴

؟یک از کانی ھای زیر عنصر سیلیسیم را در خود داشتھ و بیشتر از انجماد مواد مذاب حاصل می شودکدام ٩
□مسکوویتد) □ھماتیتج) □ھالیت ب) □فیروزهالف) 

؟است٧بیشتر از یک از مواد زیر کدام)pHپی اچ (١٠
□مایع پوست پرتقال د) □جوھر نمکج) □آب پرتقالب) □اتانولالف) 

؟قرار گیردمحیطی بروز کدام یک از صفات ارثی زیر می تواند تحت تاثیر عوامل١١
□چال روی گونھد) □ھوشج) □نرمھ گوش ب) □رنگ عنبیھ چشمف) ال

؟استکدامدر ھوای پاک حالل و حل شونده بھ ترتیب ١٢
□نیتروژن-اکسیژن ب) □ھیدروژن -اکسیژن لف) ا

□ھیدروژن-اکسیژن د) □اکسیژن-نیتروژن ج) 
؟کدام یک از گزینھ ھای زیر فراورده واکنش سوختن است١٣

□الف و بھایگزینھد) □نمکج) □کربن دی اکسید)ب□بخارآبلف)ا
؟نیستموارد زیر جزء تفاوت ایزوتوپ ھا کدام یک از ١۴

□تعداد پروتوند) □چگالیج) □عدد جرمیب) □تعداد نوترونالف) 

١۵
؟اندام ھدف ھورمون رشد و ھورمون کاھنده قند خون(انسولین) بھ ترتیب کجاست

□لوزالمعده-ھیپوفیزد) □مغز-کلیھج)□کبد–استخوان ب)□استخوان–روده باریکالف)

١۶
سلول ھای مژه دار در کدام قسمت گوش ، پیام ھای صوتی را بھ پیام عصبی تبدیل می کنند؟

□گوش میانی د) □وش داخلیگج)□پرده گوشب)□گوش خارجی الف)

.ir
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بھ سؤاالت زیر بھ طور کامل پاسخ دھید.*
ھر یک از مفاھیم زیر را تعریف کنید.١٧

.......................................................................................................................................................:ماگما

.......................................................................................................................................:امواج فراصوت

...............................................................................................................................................:مثبتیون 

......................................................................................................................................:خورشید گرفتگی

٢

.دو مورد از راه ھای شناسایی کانی ھا را بنویسید١٨
...................................................................................................................................................................

۵/٠

؟ویژگی ھای تصویر در آینھ تخت را بنویسیددومورد از ١٩
...................................................................................................................................................................۵/٠

٢٠
اھم باشد، چند آمپر جریان ۴۴٠ولت وصل است. اگر مقاومت  المپ ٢٢٠دو سر یک المپ رشتھ ای بھ ولتاژ 

الکتریکی از المپ می گذرد؟
.............................................................................................................................................................

١

١ادامھ مسیر باریکھ نور را در اجسام شفاف زیر رسم کنید.٢١

١کلمھ مناسب بنویسید.ماره گذاری شده شھایفلشدر شکل روی ٢٢

.روش برای ساختن یک آھنربای الکتریکی قوی تر بنویسیددو٢٣
...................................................................................................................................................................

۵/٠

؟ھر یک از سنگ ھای زیر جزء کدام یک از سھ نوع سنگ (رسوبی، آذرین، دگرگونی) است٢۴
٧۵/٠)...........................، گرانیت ()...........................، مرمر()...........................زغال سنگ (

.و ھای گاما را با یکدیگر مقایسھ کنیدی و پرتیطول موج امواج رادیویی، نور مر٢۵
.................................................................................................................................................................

٧۵/٠

امام باقر(ع) می فرمایند:
شید، چھ در حال شوخی و چھ در حال جدی؛ زیرا شخصی کھ از دروغ کوچک باکی نداشتھ از دروغ ھای کوچک برحذر با

گفتن دروغ بزرگ را نیز پیدا می کند.جرأتباشد، 

٣

١

۴

٢

باشید.سربلند
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