
  به نام خدا
  اداره كل آموزش وپرورش استان گيالن

  دبير مربوطه :                                ٠١/٠٣/١٤٠٠تاريخ امتحان :                            و پرورش منطقه : بندر انزلي نام آموزش
                  دقيقه ٧٠مدت :                                    صبح ١٠ساعت :       غيردولتي البرز نوين              نام مدرسه/آموزشگاه : دبيرستان 

  نام درس : علوم تجربي         هشتمپايه :          .…………………………………………………رشته : عمومي متوسطه اول   نام ونام خانوادگي:
  >>امام علي (ع)<<ارزش هركس به ميزان دانايي وتخصص اوست 

  
  

  بارم  نمره است.  ٢٠آزمون از                                                             رديف
  غ         ص    مشخص كنيد.  × عالمت با صحيح ياغلط بودن جمله هاي زيررا     ١

  .ژن،تنها عامل تعيين كننده صفات است)آ      

      ١   يش دما،كاهش مي يابد.حل شدن گاز اكسيژن در آب با افزا)ب      

  از كاني ژيپس در تهيه گچ استفاده مي شود.)پ      
  كربن دي اكسيد گازي بي رنگ،بي بو ،سمي وكشنده است.)ت      

  مشخص كنيد.  ×  گزينه صحيح را انتخاب كرده وباعالمت      ٢
  عداد الكترون آن از راست به چپ چقدر است؟چند نوترون دارد؟و ت ٣٥و عددجرمي  ١٧تم كلر با عدد اتمي ا)آ     

     ١٧-١٧) ٤                     ١٧-١٨) ٣                          ١٨-١٨ )٢                   ١٨-١٧)١               
    مركز حس بويايي در قسمت............................................. قراردارد.)ب      

  وسط نيمكره هاي مخ )٤  قشرمخ پس سري )٣  گيجگاهي قشرمخ )٢     جلوي نيمكره هاي مخ )١       
            ١ /٢٥                                                                                                نيست؟كدام يك از گزينه هاي زير اندام هدف غده پاراتيروئيد )پ      
  كليه )٤                      كبد )٣                             استخوان )٢            روده )١      
  ماهيچه اسكلتي عمل ............................ داشته و به رنگ .............................. است.)ت      

    قرمز-ارادي )٤      قرمز-غير ارادي )٣         صورتي-ي) اراد٢  سفيد-غير ارادي) ١       
  كدام يك از كاني هاي زير سيليكاته است؟)ث      
  فيروزه )٤                  هاليت )٣  هماتيت )٢  مسكوويت )١       
  گرده افشاني چيست؟يك عامل گرده افشاني را نام ببريد.    ٣
                                                                                                                                                                                                                 ١ 

  به سوالت زير پاسخ كوتاه دهيد.    ٤
  وند؟(ميتوز/ميوز)آ)گامت ها با چه نوع تقسيمي توليد مي ش      

  ١                                                                                        ب)عصبي كه پيام ها را به مراكز عصبي مي بردچه نام دارد؟(حسي/حركتي)     

  پ)هرچه از سطح زمين به سمت داخل برويم،دما چه تغييري مي كند؟(كاهش/افزايش)     
                                                                            ت)آمپرسنج به چه صورت در مدار قرار مي گيرد؟(متوالي/موازي)     

                                                                      ٥/١                                                                              .و هورموني را از نظر سرعت،ماهيت و ماندگاري مقايسه كنيدرسم يك جدول سلول هاي عصبي با      ٥

                        انواع توليد مثل غيرجنسي را نام برده و از هريك مثال بزنيد.    ٦
                                                                                                                                                                                         ١    

  دوهورمون كه از غده لوزالمعده ترشح مي شوند كدامند؟نقش هريك را بنويسيد.     ٧
                                                                                                                                                                                                                   ١  

  سنگ را تعريف كنيد.درچندگروه تقسيم بندي مي شوند؟نام ببريد.    ٨
                                                                                                                                                                                                              ٢٥/١  

  نحوه تشكيل سنگ هاي آذرين دروني و بيروني را با هم مقايسه كنيد و از هر كدام يك مثال بزنيد.     ٩
                                                                                                                                                                                         ١  

                                                                                                                                                                                              

  دبير:اي نام و امض         :                 نمره پاياني:              تكوينينمره 



                                                              ٥/٠                                 دو مورد از عوامل موثر در هوازدگي فيزيكي سنگ ها را نام ببريد.                                                                     ١٠
                                                                                                                                                                                                                                       

  آزمايشي طراحي كنيد كه نشان دهد،نور به خط راست منتشر مي شود.    ١١
                                                                                                                                                                                       ٥/٠                              

  ويژگي هاي تصوير در آينه تخت را نام ببريد.    ١٢

                                                                                                                                                                                        ١                         
                                                                                                             خاصيت القاي مغناطيسي را به طور كامل توضيح دهيد.  ١٣

                                                                                                                                                                                    ١          
 وبيشترين و كمترين شكست نور مربوط به كدام رنگ است؟پاشندگي نور چيست؟   ١٤

                                                                                                                                                                                        ١   
  اهم باشد،چند آمپرجريان الكتريكي از آن مي گذرد؟ ٥٠ولت وصل است،اگر مقاومت المپ ٢٠٠  ژدو سر يك المپ رشته اي به ولتا   ١٥

  ١                                                                                                                                                        (نوشتن فرمول و راه حل الزامي است)      
  

                      ٥/٠                                             ولتي نياز داريم؟ ٥/١اهم به چند باتري  ٦آمپري در وسيله اي به مقاومت  ٥براي ايجاد شدت جريان       ١٦
  

  ١                                             سوسپانسيون ها چه موادي هستندو مثال بزنيد.                                                                                      ١٧
  

  رد انحالل قرص جوشان در آب به سواالت پاسخ دهيد.درمو    ١٨
  آ)گرماده است يا گرماگير؟چرا؟        

  ٥/١                                                                                                                            ب)تغيير شيميايي است يا فيزيكي؟دليل بياوريد.        
  ت)واكنش كامل آن را از چپ به راست بنويسيد و واكنش دهنده ها و فراورده ها را مشخص كنيد.        

  
   راتعيين كنيد.منظور از ايزوتوپ چيست؟ايزوتوپ هاي اتم كربن را بنويسيد و شمار ذرات اصلي(الكترون،پروتون و نوترون)آن     ١٩

                                                                                                                                                                                                                   ١  
  

  چهار مورد از روش هاي جداسازي مواد را نام ببريد و از هر يك مثال بزنيد.    ٢٠
                                                                                                                                                                                                                   ١  

  
  

  
                                                                                                                               

  
  گروه علوم تجربي دبيرستان البرز نوين بندر انزلي

 

  )موفق باشيد(      ٢٠جمع نمره: 


