
 باسمه تعالي

صبح 9ساعت شروع:    دقيقه               06امتحان : مدت               نام:                               نام خانوادگي :                                         شماره دانش آموز:                   

3تعداد صفحات :                                    تاريخ امتحان :         وم تجربي    سواالت امتحاني درس : عل   نام مدرسه :  

1صفحه :                                                                         دوره تحصيلي : متوسطه اول خرداد ماه   پايه : هشتم  

امضاء                                     نام و نام خانوادگي دبير مربوطه   ...  ......... جمع: ................ ........   نمره پاياني : ............نمره مستمر :..............
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 A.محلول ها مي توانند به حالت جامد ، مايع يا گاز باشند ) 

 B 2 رل نشده است. ها و مزارع نتيجه سوختن كنت سوزي در جنگل( آتش

  C.به تعداد پروتونهاي اتم هر عنصر عدد جرمي آن مي گويند ) 

 D ) مي دهند.بيشتر حجم مغز را نيمکره هاي مخ تشکيل    

گزينه صحيح را با عالمت )         ( مشخص كنيد      -2

 Aمركز حس بينايي در كدام قسمت از دستگاه عصبي قرار دارد؟ ) 

د( قسمت پس سري قشر مخ     الف( بصل النخاع                     ب( مخ                          ج( مخچه                  

 Bهورمون كاهنده قند خون چه نام دارد؟  )

2راتيروئيد               ج( انسولين                   د( رشد  پاالف( گلوكاگون                    ب(  

 Cبرنج طاليي باعث توليد كداميك از ويتامين هاي زير در بدن ميشود؟ )

Dد(                                C ج(                              Aب(                                Bالف(  

 Dبخش نر گل چه نام دارد؟ ) 

الف( پرچم                       ب( مادگي                    ج( دانه گرده                      د( كالله    

جاهاي خالي عبارات زير را كامل كنيد.      -3

 Aبار آن از وسيله ساده اي به نام براي تشخيص باردار بودن يك جسم و تعيين ..............................." ( معموال .

 ...................................... استفاده مي كنيم. 

 B 2..........................  با آن را                           وسيله آهن ربا بدون ............( ايجاد خاصيت مغناطيسي در يك قطعه آهن به 

........ مي نامند............................. 
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با



روي عبارات نادرست داخل پرانتز را خط بکشيد تا جمله علمي صحيح تشکيل شود.     -4

 A ) 5/0 مي باشد. شکل بلور (  –خواص فيزيکي كاني ) واكنش پذيري با اسيد از

 B تراورتن ( از سنگ هاي رسوبي آواري است. –( )كنگومرا 

به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد.     -5

 Aشوند؟يي ، سنگ ها به چه چيزي تبديل مي( در هوازدگي شيميا

 B 2 ( به جسمي  كه از خود نور توليد مي كند چه مي گويند؟

 C )؟ي نور سفيد چه مي گويندبه مجموعه رنگهاي تشکيل دهنده 

 D )؟در پاشندگي نور سفيد توسط منشور كدام رنگ بيشتر شکسته مي شود

كنيد.هريك از مفاهيم زير را تعريف       -6 

 A )1 :  بازتاب نور

 B: جسم كدر ) 

نام هريك از شکلهاي زيررا بنويسيد.        -7

 75/0

پرتو نور يعني چه؟          -8

 5/0

دليل كاربرد سنگ هاي دگرگوني چيست؟ يك نمونه از آن را نام ببريد.         -9

 75/0

ي ساختمان استفاده كرد؟چرا سنگ شناسان معتقدند كه برخي از گرانيت ها را نبايد در نماي داخل          -10
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چرا؟سنگ زير چگونه حمل شده است؟      -11

 5/0

برده و دليل نامگذاري آنها را نيز بنويسيد. دو نمونه از كاني هاي ايراني را نام     -12

 1

چه وسايلي كاربرد دارد؟ ذكر دو نمونه كافي است.موتور الکتريکي چيست؟ و در       -13
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.موفق و سربلند باشید

نمره تجدید نظر با عدد و حروف  نمره کتبی با عدد و حروف نمره عملی با عدد و حروف نمره پایانی با عدد و حروف

رم
با


