


 بسمه تعالی

 یقهدق 70مدت امتحان:  ساعت شروع: :یو نام خانوادگ نام

 3تعداد صفحات:  هشتم: یهپا یامتحان درس: علوم تجرب سواالت

 : حضرت معصومه )س(یرستاندب مقطع: متوسطه اول آموزش و پرورش شهرستان کرمانشاه اداره

 وبت خرداد ماهن امتحان:     یختار یسوال: نادره سلطان طراح

 بارم سواالت ردیف

 شود؟  ی، کدام عنصر استخراج میتالف( از همات 1

 ( مس4                           آهن ( 3                            نقره( ۲                           طال ( 1

 در باشندگی نور سفید توسط منشور کدام رنگ بیشتر شکسته می شود.ب( 

 ( بنفش4                        ینارنج( 3                            ( زرد۲                            ( قرمز1

 از هم جدا کرد؟ یا گریزانهیفیوژ توام از طریق سانتر یکدام مخلوط را م یج( اجزا

 ( آب نمک4                   نفت خام( 3                        هوا( ۲             یر              ش( 1 

 می توان تصاویر حقیقی روی پرده ایجاد کرد. ...............................و آینه  ...............................با استفاده از عدسی ( د

  کاو - ( همگرا4                 کوژ - همگرا( 3               کاو – واگرا( ۲                کوژ - ( واگرا1

 است. ............................... مثل آن به روش یدقارچ است که تول ینوع یی( مخمر نانواه

 یی( هاگ زا4                 قطعه قطعه شدن( 3                 جوانه زدن( ۲                 دونیمه شدن( 1 
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 .یدرا با کلمه مناسب کامل کن یرز عبارت ۲

 .و کشنده است یسم یاربس و بو یرنگ، ب یگاز ب یک( یدمونو اکس کربن - یداکس یالف( )کربن د 

 .دهد یکسوف( رخ م - )خسوف یدهپد یردراستا قرار گ یکدر  یدماه و خورش ینب ینب( هرگاه زم

 ( قشر مخ است. یجگاهیگ - یدر قسمت )پس سر یناییج( مرکز حس ب

 .دهد یرخ م یشترب (شیمیایی – یزیکی)ف یهوازدگ یالنمانند استان گ ید( در مناطق

1 

. )فعل را یسیدآن را بنو یحکرده و صح یداپ یمتن دو غلط علم یندر مورد غدد و هورمون هاست. در ا یرمتن ز 3

 (یدنده ییرتغ

که  یروییدت یهورمون از غده  یند. اما دخالت دار نرشد بد یمکه در تنظ یستاز هورمون ها یکیهورمون رشد  

رتبط م ینترشح هورمون انسول یزانم ین بهوابسته به انسول یا یجوان یابت. دشود یمغز قرار دارد ترشح م یردر ز

 یمدس یمدر تنظ یزن یرویید. غده پارا تشود یقند خون م یشپانکراس ترشح شده و سبب افزا یاست که از غده 

  خون نقش دارد.

1 

ر پاسخ را داخل )ه. ی باشدسمت راست مربوط به کدام کلمات نوشته شده در سمت چپ م یاز عبارت ها یکهر  4

 ( یسیدپرانتز بنو

 ( بازالتالف          یرونی                         ب ینذرآ( .........................................)

 یت( گرانب                                            رسوبی( ........................................)

 ( ماسه سنگ ج                     ی                     ( دگرگون........................................)

 ( مرمر د                    ی                 درون ینرذ( آ........................................)
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 1صفحه 



 بارم سواالت یفرد

 .یدپاسخ کوتاه بده یربه سواالت ز 5

 مثل تنفس، ضربان قلب و فشار خون در کجاست؟  ارادی یرغ یها یتالف( مرکز کنترل فعال

 آهنربا بدون تماس چه نام دارد؟  یلهقطعه آهن به وس یکدر  یسیمغناط یتب( ایجاد خاص

  یسید؟کوژ )محدب( را بنو ی ینهکاربرد آ و( دپ

 کند؟ چرا ماگما نسبت به سنگ های اطراف سبک تر است و به سمت باال حرکت می( ت

 ؟به کدام قسمت بدن آسیب می رساند ث( پنبه نسوز )آزبست(
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  .یداست آنرا کامل کن یتوزو م یوزم یمنمودار مقابل در مورد تقس 6
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 :مطلوبست ی باشد،م 54 یو عدد جرم ۲۹ یعدد اتم یدارا یبار منف 3با  یونی 7

 ( ......................) یونیالف( تعداد الکترون ها در حالت 

 (......................) ب( تعداد پروتون ها

 (......................)نوترون ج( تعداد 
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 الکترون آزاد به چه الکترونی گفته می شود. -الف 8

 .می دهد رخابر چگونه دو تخلیه الکتریکی بین  -ب

 

 

1 

 یه تغییراتآهنربا چ ینشدن ا یترقو یساخت برا یکیالکتر یآهنربا یک یمس و یباتر ،یآهن یخم یک یلهبهناز بوس ۹

 کند ؟ یجاددر آن ا یدبا
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 .  یسیدرا بنو یرز یها یاز کان یکهر یلروش تشک 10

 ...................... یمتیق یها یالف( کان

 ...................... یتهال یب( کان
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 در چه صورتی عالوه بر سایه، نیم سایه نیز تشکیل می شود. 11
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 .یدشرح ده شود ؟ یسنگ ها م یانجماد آب چگونه سبب هوازدگ 1۲
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 ۲صفحه 

کروموزومی1۲سلول 

تقسیم میوز

........تعداد کروموزوم  ......تعداد سلول حاصل 

تقسیم میتوز

........تعداد کروموزوم  ......تعداد سلول حاصل 



 بارم سواالت یفرد

 رسم کنید. الف(در شکل مقابل ادامه پرتو تابش را 13

  

 ب( در شکل مقابل پرتو بازتاب را رسم کنید اندازه زاویه بازتاب چه قدر است.

 

 پ( در داخل جعبه چه نوع عدسی وجود دارد؟

 

 

1 

 در شکل مقابل  14

 الف( نام آینه چیست؟

 نشان دهنده چیست؟ Fب( نقطه 

  پ( یک کاربرد این آینه را بنویسید.
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                       اهم 10                 ) فرمول و راه حل (در مدار مقابل شدت جریان الکتریکی را به دست آورید.  15

 
 

 ولت ۲0                                                                                                              
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 ید.باش موفق

 


