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 ا نادرست بودن عبارات زير را مشخص كنيد.درست ي 1

 يکي از ويژگي های مخلوط اين است که اجزای تشکيل دهنده خواص اوليه خود را حفظ مي کنند.)الف

 ب(گازهای اصلي تشکيل دهنده ی هوا اکسيژن و هيدروژن هستند.

 ج(تعداد نوترون های هر عنصر را عدد اتمي آن اتم مي گويند.

 را به مراکز عصبي مي برد عصب حسي مي گويند. د(به عصبي که پيام 

 اسيدی مي گويند.باشد  7آنها کمتر از  ) phه(موادی که پي اچ)

 و(هورمون افزاينده ی قند خون بر کبد و ياخته های ماهيچه ای اثر مي گذارد.
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 جای خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 2

 نام ..................................... وجود دارد. در بدن موجودات زنده کاتاليزگر هايي بهالف(

 ب(دنا درون سلول رشته هايي به نام ..................................... مي سازد.

 توليد مثل غيرجنسي در جانداران ....................................... نوع رايج و معمول توليد مثل است.ج(

 يدی در بزرگسالي باعث ........................................ مي شوند.د(هورمون های تيروي

 ه(محل اتصال استخوان ها به يکديگر را ......................................... مي نامند.
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 گزينه صحيح را انتخاب كنيد. 3

 برای جداسازی چربي از شير در صنعت از چه دستگاهي استفاده مي کنند؟_1

 د(تصفيه           کننده         الف(سانتريفيوژ                    ب(دستگاه تقطير                      ج(قيف جدا 
 

 های غده ی تيروييد، کدام عنصر به کار مي رود؟در ساخته شدن هورمون _2

 د(سديم                                    ج(يد م                              ب(کلسي                       الف(آهن     
 

 (گيرنده های ..................... به يکي از رنگ های اصلي حساسيت دارند و تعدادشان ................... است.3

 بيشتر _د(استوانه ای    کم تر             _ج(استوانه ای     يشتر              ب _کم تر          ب(مخروطي  _الف(مخروطي 
 

 (آلياژها چه نوع محلولي هستند؟4

 د(جامد در گاز   ج(جامد در مايع                        الف(جامد در جامد             ب(مايع در مايع                      
 

 و آکسون ها )آسه( بلند چه گفته مي شود؟( به دندريت ها )دارينه( 5

 د(عصب حسي                                ج(عصب    الف(عصب حرکتي             ب(تار عصبي                           
 

 کدام ذره ی سازنده ی اتم جرم و بار دارد؟_6

 ج(پروتون                               د(يون            ون                     الف(الکترون                     ب(نوتر
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 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد. 4

 تقسيم ميوز برای توليد چه چيزی کاربرد دارد؟الف(

 يک مثال بزنيد.ب(بصل النخاع مرکز کنترل چه نوع فعاليت هايي ست؟

 يری مي کند؟ج(مقدار حل شدن گاز اکسيژن در آب با افزايش دما چه تغي

 اگر برای سوختن ماده ای اکسيژن در دسترس کافي نباشد چه اتفاقي مي افتد؟د(

 ه(مقدار دنا قبل و بعد از تقسيم ميتوز چه تغييری مي کند؟

3 

 عبارات زير را تعريف کنيد. 5

:کاتاليزگر الف(  

 

 

:اسکلت ب(  

 

 

2 

 ها و الکترون ها را محاسبه کنيد.با توجه به اطالعات داده شده تعداد پروتون ها، نوترون  6
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 با توجه به هورمون های غده های پاراتيروييدی به سواالت زير پاسخ دهيد. 7

 الف(اندام هدف را نام ببريد.) يک مورد(

  ب(اين هورمون ها با تاثير بر اندام هدف چه فعاليتي را انجام مي دهند؟

 

1 

 ه قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنيد.با توجه به اندام توليد مثلي گيا 8

 

1 

 با توجه به ساختار چشم نام قسمت های مشخص شده را بنويسيد. 9

 

1 

 15 نمره آزمون کتبي : ................................       نمره عملي : ...................... 

 نمره
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 کلید سواالت نوبت اول پایه هشتم دبیرستان غیردولتی فرهیختگان

 

 الف( درست       ب( نادرست         ج( نادرست         د(درست         ه( درست         و( نادرست_1

 

 افزایش هوشیاری         ه( مفصلالف( آنزیم        ب( کروموزوم         ج( تک یاخته ای          د(  _2

 

 ( ج    6( ب        5( الف         4( الف       3( ج           2( الف           1 _3

   

 الف( تولید گامت     _4

 ب( فعالیت های غیر ارادی مثل ضربان قلب ، نفس کشیدن

 ج( افزایش می یابد

 د( سوختن ناقص خواهد بود

 کنده( قبل میتوز دوبرابر می شود بعد از میتوز تغییری نمی 

 

 الف( موادی که سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهند و خود در پایان واکنش بدون تغییر باقی می مانند. _5

  ب( به مجموعه استخوان و غضروف و اتصاالت بین آنها گفته می شود.

 

6 _S    p:66   n:66   e:61  
Ca   p:02   n:02    e:02       

 
 استخوان                             ب( تنظیم کلسیم خونالف( کلیه ، روده ،  _7

 بساک_  کالله_ 8

 قرنیه _صلبیه  _9
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