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 بایاد خداوند دل ها آرام می گیردهمانا 

 نمره 5/1  جا های خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.-1

 .   کند یم حل خود در را شونده حل و دهد یم لیتشک را محلول از یشتریب جزء معموالً که است یا ماده.........................    -*

 .   کنند یم ادیز را ییایمیش راتییتغ سرعت که دارند وجود..............  نام به یگوناگون یزگرهایکاتال ، زنده موجودات بدن در  -*

 .   ندیگو یم................  را عنصر هر اتم یها پروتون تعداد  -*

 .دارد قرار..............  درون  نخاع و...............  درون مغز  - *

 .  شود یم خون در میکلس ونی شیافزا باعث....................   غده هورمون   -*

 .   دارد نام............... ، است صفات کننده نییتع عامل که DNA از یبخش -ج*

            نمره5/0  ؟ ستیچ ونیسوسپانس   -2

 

 

 نمره5/2 .دیکن لیتکم را ریز جدول -3 

 
 نمره 1  ؟ کنند یم استفاده ریز یها ط مخلو یجداساز یبرا ،  دستگاه ای لهیوس چهاز   -4

 (    آب از روغن  مانند)   ینشدن حل عیما دو کردن جدا-الف

   یخون یها سلول از پالسما جداکردن و(   صنعت در)  ریش از یچرب کردن جدا  -ب

   یدنیآشام آب یساز سالم یبرا  آب در موجود معلق ذرات یساز جدا-د

 (   کاه از گندم مانند)  کاه از ها دانه کردن جدا-ه

 نمره 5/0 ( مورد 2. )  دیسیبنو را ها استخوان فیوظا – 5

 

 

 نمره 1  ؟ شوند یم لیتشک چگونه یسرطان یها توده – الف  -5

 

 .  دیسیبنو را سرطان  کننده جادیا عوامل از مورد دو  -ب

 

 

 نمره 1:  دیده پاسخ ریز سؤاالت به است شده داده نشان ریز شکل در که  یخنث مینیآلوم اتم مورد در-6

 : ) ....... (   نوترون تعداد    :  )......... (  پروتون تعداد    : ) ........ (  یجرم عدد    :  ) .........(  یاتم عدد

 باسمه تعالی

 81/81/59تاریخ آزمون:                                 مدیریت آموزش پرورش شهرستان قدس                                                نام:                

 دقیقه91مدت آزمون:                    دبیرستان امیر کبیر دوره اول                                                                   نام خانوادگی:      

  3تعداد صفحه:                                   هشتم  علوم تجربی  نوبت اولارزشیابی                                  کالس:                        

 نمره به حروف:                                امضا و نام دبیر:                                       نمره به عدد :
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  نمره/.75: داد نشان ریز صورت به توان یم را شمع سوختن ییایمیش رییتغ -7

 (دروکربنیه) شمع.......+ ...........                      دیکس ید کربن.......+ ........          .   دیکن لیتکم را یخال یجاها  - الف

 . دیببر نام را ها دهنده واکنش  -ب

 

      .دیببر نام را ها فراورده  -ج

         

 نمره 5/1[  یجنس غدد – دیروئیت پارا – هیکل فوق –(  لوزالمعده)  پانکراس – دیروئیت – زیپوفیه]  ؟ است غده کدام به مربوط ریز موارد از هرکدام –8

 .  دارد قرار حنجره ریز در و است بدن وساز سوخت میتنظ کارش  -الف

 .  کند یم کنترل زین را غدد ریسا و دارد قرار مغز ریز در و است بدن رشد میتنظ کارش  -ب

 .   کنند یم میتنظ را(  بلوغ)  یجنس راتییتغ ، ییها هورمون ترشح با  -ج

 .   کند یم ترشح(  استرس)  یجسم و یروح یها فشار با مقابله یبرا ییها هورمون  -د

 .   شود یم خون در میکلس ونی شیافزا باعث آن هورمون  -ه

 .  شود یم خون قند میتنظ باعث آن یها هورمون -و

 

 نمره 1:  دیده پاسخ سؤاالت به آن به توجه با.  است شده نوشته ریز کادر در(   C)  کربن اتم یها زوتوپیا  -9

  ؟ دارند هم با یشباهت چه اتم سه نیا  -الف

 

  ؟ دارند هم با یتفاوت چه اتم سه نیا  -ب

 

  ؟ ستیچ زوتوپیا -ج

 

   ؟ است چند کربن یاتم عدد -د

 

 نمره 5/2:   دیکن فیتعر - 10

 :  مفصل – الف 

 

 توزیم میتقس -ب

 

 (  تاندون)  یپ زرد- ج

 

 :  هورمون  - الف

  

 :  هدف اندام -ب

 

  نمره/.75.  دیسیبنو را یانعکاس یها پاسخ یژگیو سه – الف  -11

 

 

 . دیببر نام را یانعکاس یها پاسخ از مورد سه  -ب

 

 . دیسیبنو  آن شکل یرو را(   نورون)  یعصب سلول کی یاصل قسمت سه از هرکدام نام –12

  نمره/.75
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 نمره5/0   .دیببر نام را چشم هیشبک در ینور رندهیگ سلول دونوع – 13

 

 

 

 نمره 5/1 . دیکن لیتکم را روبرو یمفهوم نقشه-14

 

 

 

 

 ؟ کردند دیتول را ییطال برنج چگونه پژوهشگران و ؟ دارد یمعمول برنج بر یتیمز چه ییطال برنج  –15

 

 

 نمره 75/1 .ینه درست را باعالمت ضربدر مشخص کنیدز*توجه ک

 .  ردیگ یم یجا الکترون................  حداکثر دوم مدار در و الکترون..............  حداکثر اول مدار در ، بور یاتم مدل در  -16

 8 -2 -د                                         4- 8  -ج                                  16 -2 -ب                       4 -2 -الف

 

  ؟ است فراوان یمعدن مواد کدام ، ینیپروتئ یها رشته بر عالوه ،  استخوان یا نهیزم ماده در – 17

 فسفر و میزیمن  -د                                  آهن و میکلس   -ج                               میزیمن و آهن   -ب                              فسفر و میکلس – الف  

 

  ؟  است  صاف  نوع از  کی کدام چهیماه -18

 کیبار روده -د                                             کمر -ج                                           دست  -ب                                     قلب  - الف

 

  ؟ کجاست خون فشار و قلب ضربان ، تنفس مثل یاراد ریغ یها تیفعال کنترل مرکز -19

 نخاع -د                                            مخ   -ج                                              مخچه  -ب                              النخاع بصل  - الف

 

  ؟ کند یم وصل هم به متحرک یها مفصل محل در را ها استخوان ک،ی کدام  - 20

 چهیماه -د                                                رباط -ج                                غضروف  -ب                                      یپ زرد – الف

 

 شدن ساخته در و شوند یم یاریهوش شیافزا باعث یبزرگسال در و مغز ژهیو به ها اندام بهتر رشد باعث یکودک در غده کدام یها هورمون -21

  ؟ رود یم کار به دی آن یها هورمون

 زیپوفیه -د                                       پانکراس  -ج                               هیکل فوق -ب                                    دیروئیت – الف

 

  ؟ دارد یدیاس تیخاص ، ریز مواد از کی کدام-22

  (   PH=  7)    بچه شامپو   -ب                                        (   PH=    1005)   معده شربت – الف

 (    P=   13)    کننده دیسف عیما – د                                          (  PH=  3)    دار گاز نوشابه   -ج  

 

 

 

 

 موفق باشید.


