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شهید مطهری چهارمحل

ردیف

بارم

سواالت
ﺟمﻼت ﺻﺤﯿﺢ را با عﻼمﺖ (()) 7و ﺟمﻼت ﻏلﻂ را با ((×)) مشﺨﺺ ﮐنﯿﺪ.
الف)انقباض قلب توسﻂ ماهﯿچه های ﺻاف بﺪن انجام می شود.

1

ب)بﯿشتر مواد اطراف ما خالﺺ هستنﺪ.

1

ج)اثر انگشتان تمام انسان ها به ﺟزء دو قلوهای یکسان متفاوت اسﺖ.
د)بﺨش مرﮐزی دستگاه عصبی شامل مغز و نﺨاع اسﺖ.
ﺟای خالی را با واژه مناسب پر ﮐنﯿﺪ؟
الف) در تغﯿﯿرات .....................ﺟنس ونوع ماده عوض می شود.

2

ب)بﺨش ......................شامل اعصابی اسﺖ ﮐه تمامی قسمﺖ های بﺪن را به بﺨش مرﮐزی دستگاه عصبی مرتبﻂ می ﮐنﺪ.
ج)در ساختار استﺨوان ها ،بافﺖ استﺨوانی به دو ﺻورت ........................و.............................دیﺪه می شود.

1

د)ماده ای ﮐه معموال ﺟزء بﯿشتری از مﺤلول را تشکﯿل می دهﺪ و حل شونﺪه را در خود حل می ﮐنﺪ ...................،نامﯿﺪه می شود

پرسش چهار گزینه ای
-1ﮐﺪام مﺨلوط زیر یک سوسپانسﯿون اسﺖ؟
الف)آب قنﺪ

ب)شربﺖ خاک شﯿر

ج)روﻏن

د)هوا

-2ﮐﺪام تغﯿﯿر شﯿمﯿایی مفﯿﺪ نﯿسﺖ؟
الف)پﺨتن ﻏذا
3

ب)پوسﯿﺪگی بقایای گﯿاهان

ج)تﺨمﯿر خمﯿر

د)ترش شﺪن شﯿر

-3در تنظﯿم ﮐلسﯿم خون ﮐﺪام ﻏﺪه دخالﺖ دارد؟
الف)تﯿروئﯿﺪ

ب)پاراتﯿروئﯿﺪ

ج)فوق ﮐلﯿه

د)موارد الف وب

1

-4مهم ترین انﺪام حسی بﺪن ﮐﺪامنﺪ؟
الف)چشم و گوش

ب)گوش و بﯿنی

ج)پوسﺖ و زبان

د)همه موارد

اﺻطﻼحات علمی زیر را تعریف ﮐنﯿﺪ.
ﻏضروف:
یون:
مﺤرک حسی:
2

4
ماده پرتوزا:

بسمه تعالی
نام درس :علوم تجربی
نام ونام خانوادگی:

صفحه5:

وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران

رشته---------------- :
پایه :هشتم

اداره آموزش و پرورش منطقه عمارلو
شهید مطهری چهارمحل

ردیف

تاریخ امتحان1932/10/52:
ساعت امتحان080:30:
مدت امتحان 00:دقیقه
دبیر مربوطه:علی صفایی

سواالت

بارم

به پرسش های زیر پاسخ ﮐوتاه دهﯿﺪ.
الف)روﻏن های مایع ماننﺪ روﻏن زیتون چه مزیتی نسبﺖ به روﻏن های ﺟامﺪ دارنﺪ؟
ب)چرا اتم در حالﺖ عادی خنثی اسﺖ؟
پ)طناب سفﯿﺪ رنگی از بافﺖ پﯿونﺪی ﮐه معموال ماهﯿچه را به استﺨوان متصل می ﮐنﺪ چه نام دارد؟
5

ت)چرا در عنصر لﯿتﯿم ،سومﯿن الکترون در الیه دوم قرار می گﯿرد؟

4

ث)چرا وقتی خودﮐار،ﮐلﯿﺪ یا ﺟسم پﻼستﯿکی تمﯿز را در دهان و روی زبان می گذاریم ،مزه ای احساس نمی شود؟
ج)گروهی از ﻏﺪد و سلول هایی ﮐه هورمون تولﯿﺪ می ﮐننﺪ را چه می گوینﺪ؟
چ)مﺨلوط گوگرد و پودر آهن را چگونه از هم ﺟﺪا ﮐنﯿم؟
ح)چرا در لقاح خارﺟی شانس تولﯿﺪ سلول تﺨم ﮐم اسﺖ؟
تکمﯿل ﮐنﯿﺪ.

1

6

دو هورمون تنظﯿم ﮐننﺪه قنﺪ خون ﮐه توسﻂ ﻏﺪه لوزالمعﺪه در خون ترشﺢ می شود را نام ببریﺪ؟
0/5

7
با توﺟه به شکل پاسخ دهﯿﺪ
8

الف)لقاح چﯿسﺖ؟
ب)تفاوت لقاح داخلی با خارﺟی را بﯿان ﮐنﯿﺪ(.یک مورد)

1/5

ج)چه ﺟانﺪارانی لقاح داخلی دارنﺪ؟
ﺻفات ثانویه ﺟنسی را تعریف ﮐنﯿﺪ و یک ﺻفات ثانویه ﺟنسی برای مردان و یکی برای زنان را نام ببریﺪ.
1

9
ANDچه وظﯿفه ای دارد و در ﮐجای سلول قرار دارد؟

0/5

10
برای هریک از فعالﯿﺖ بﺪن یک مثال بزنﯿﺪ.
11

فعالﯿﺖ ارادی:

فعالﯿﺖ ﻏﯿر ارادی:

0/5

بسمه تعالی
نام درس :علوم تجربی
نام ونام خانوادگی:
رشته---------------- :
پایه :هشتم

صفحه9:

وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران
اداره آموزش و پرورش منطقه عمارلو
شهید مطهری چهارمحل

ردیف

تاریخ امتحان1932/10/52:
ساعت امتحان000:90:
مدت امتحان 00:دقیقه
دبیر مربوطه:علی صفایی
بارم

سواالت
چرا قرار گرفتن طوالنی مﺪت در شرایﻂ فشار روحی و ناراحتی های عصبی برای بﺪن خطرناک اسﺖ؟

0/5

12

روش تولﯿﺪ مثل در هریک از ﺟانﺪاران زیر را بنویسﯿﺪ.
مﺨمر:

ﮐپک:

0/5

13

تعﺪاد سواالت13:
13

با آرزوی موفقﯿﺖ برای شما

ﺟمع بارم:

15

به نام خدا
پاسخ نامه علوم تجربی هشتم دی 59
-1الف(غلط ب(غلط ج(غلط د(صحیح
 -2الف(شیمیایی ب(محیطی ج(متراکم و اسفنجی )حفره دار( -د(حالل
 -3شربت خاک شیر –ترش شدن شیر –پاراتیروئید-همه موارد
-4غضروف:بخشی از اسکلت ،غضروف نرم تر انعطاف پذیر تر از استخوان است
یون :به اتمی که تعداد الکترون های آن با پروتون هایش برابر نباشد یون می گویند
محرک حسی :عوامل محیطی همچون نور صدا گرما...که باعث تحریک اندام های حسی می شوند را محرک
حسی می گویند.
ماده پرتو زا :موادی اند که از خود پرتو ازاد می کنند(موادی که ایزوتوپ پرتو زا دارند و از خود پرتو های نا
مرئی آزاد می کنند.
-9الف)در دمای بدن انسان به راحی در خون حل می شوند و در رگ ها رسوب نمی کنند.
ب)زیرا تعداد الکترون ها با پروتون برابر است.
ت)زیرا در الیه اول حداکثر دو الکترون جای می گیرد و الکترون بعدی باید به الیه دوم برود.
ث)زیرا آن ها در بزاق حل نمی شوند و نمی توانند گیرنده های چشایی را تحریک کنند.

ج)غدد

داخلی
چ)با اهنربا ،پودر آهن را جدا می کنیم
از رسیدن گامت ها به همدیگر جلوگیری می کنند.
-6
ثابت

جمجمعه

نیمه متحرک

دنده و جناغ

متحرک

ح)زیرا عوامل محیطی مثل جانوران دیگر ،جریان آب ،

-7انسولین و گلوکاگون
-8الف)به ترکیب شدن سلول ها جنس نر و ماده لقاح می گویند
ب)لقاح داخلی در بدن جاندار ولی لقاح خارجی در بیرون انجام می شود
ج)مهره دارپیشرفته خزندگان –پرندگان-پستانداران
-5صفاتی که در اثر ترشح هورمون های جنسی از دوره بلوغ ایجاد می شوند و باعث مشخص تر شدن ظاهر
جنس نر و ماده می شود را صفات ثانویه جنسی می گویند
مرد :رویش مو بم شدن صدا

دختر:رشد سینه ها

-11در هسته سلول-مسئول ایجاد صفات است
-11ارادی :راه رفتن-تکان دادن دست غیر ارادی عطسه تنفس
 -12زیرا هورمون های غده فوق کلیه باعث افزایش قندخون و فشار خون و ضربان قلب می شوندکه اینها
در مدت طوالنی بسیار مضر هستند.
-13مخمر:جوانه زدن کپک :هاگ زایی

