
 

 با سمه تعالی 

 سازمان آموزش وپرورش استان کرمانشاه

 3متوسطه اول ناحیه 

 دقیقه 70مدت آزمون :  نام ونام خانوادگی : سواالت درس : علوم تجربی

 17/10/1401تاریخ آزمون:    نام کالس : پایه هشتم

 30/9زمان شروع :  نام مدرسه : گروه صبح –نوبت اول 

 ( صلی اهلل علیه وآله و سلمبال های خود را برای جوینده دانش می گسترا نند و برایش آمرزش می طلبند.        پیامبر اکرم )فرشتگان             

 بارم سواالت صفحه ی اول ردیف

 و کدام غلط است؟ حیصح ریاز جمالت ز کیکدام  1

𝑯𝟏 ایزوتوپالف(     
 از ایزوتوپ های هیدروژن پرتوزا است . 𝟑

 ندارند . یعصب تیفعال بانیپشت یب( سلول ها    

 شود . یمغز م ژهیباعث رشد بهتر اندام ها به و یج( هورمون رشد در کودک   

 آنزیم نوعی کاتالیزگر است که سرعت تغییرات شیمیایی را در بدن افزایش می دهد .د(    

1 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 2

 کدامیک از روش های جداسازی است ؟اساس کار دستگاه تقطیر -1

     تفاوت در چگالی مواد -ب                  تفاوت در اندازه ذرات -الف

 تفاوت در جرم مواد -د                           ج ( تفاوت در نقطه جوش     

 کند ؟ یشده در گوش را به کدام بخش قشر مخ منتقل م جادیا یعصب امی، پ ییعصب شنوا -2

 یشانید( پ                   یج( پس سر                           انهیب( آه                      یجگاهی( گالف

 کند ؟ یم رییتغ زیتعداد .......... نوع اتم ن رییبا تغ -3

 نوترون والکترون-د        نوترون             -پروتون                         ج-الکترون                          ب -الف

 کند، چه نام دارد؟ یمتحرک به هم وصل م یکه استخوان ها را در محل مفصل ها یمحکم یوندیبافت پ - -4

 د( رباط                      ج( تاندون                    ب( غضروف                               ی( زردپالف

1 

 

 دور کلمه مناسب خط بکشید . عبارت های زیر را کامل کنید.از داخل پرانتز با انتخاب کلمه مناسب  3

 می باشد. نیتروژن( -)اکسیژنبیشترین گاز تشکیل دهنده هوا -الف

 می سازند.ژن ( –)کروموزوم درون هسته همراه با پروتئین ها، رشته هایی به نام DNA-ب

قندبا سرعت بیشتری می سوزد نقش خاک باغچه در اینجا  با آغشته شدن حبه ی قندبه خاک مرطوب باغچه حبه ی -ج

 کاتالیزگر(می باشد . -)واکنش دهنده

 شیمیایی ( دارند . –پیام های عصبی ماهیت ) الکتریکی  -د

1 

 .دیپاسخ کوتاه بده ریبه سواالت ز 4

 . دیرا نام ببر هینور در شبک رندهیگ یسلول ها-1

 در کدام قسمت گوش قرار دارد ؟ یقسمت حلزون -2

 در صنعت برای جداسازی چربی از شیر از چه دستگاهی استفاده می شود ؟-3

 است ؟ یچه نوع ماده ا 13برابر  PHبا  یماده ا-4
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 سواالت صفحه دوم 

 منظور از خود تنظیمی غدد  چیست ؟ 5

 
75/. 

 رینمونه از تاث کیگذارند . شما  ریتاث زین یعی، بلکه عوامل طب ستیکننده صفات ن نییاز صفات ، ژن تنها عامل تع  یاریدر بس 6

 . دیده حیتوض دیشناس یرا که م یبر صفات ارث طیمح
75/. 

وبه  ؟ ندیگو یعمل چه م نیبه ا د،یسوزن در انگشت دستش فرو رفت او فورا دست خود را عقب کش یاطیهنگام خ میمر 7

 چه منظوری انجام می شود ؟

 

5/. 

 در شکل مقابل در هردو بشر مخلوط جامد در مایع وجود دارد . وضعیت این دو مخلوط پس از چند دقیقه را می بینید . 8

 الف (کدام می تواند مخلوط نمک در آب باشد ؟

 ب ( کدام تعلیقه یا سوسپانسیون است ؟ 

 را بیشتر کنیم جامد بیشتری را درخود حل می کند یا کمتر ؟ Bج ( اگر دمای  ظرف شماره 

 

75/. 

 

 

 

 

 

 

𝟏𝟒یکی از ایزوتوپ های عنصر کربن به صورت   9
𝟔
𝐂 . می باشد با توجه به این نماد موارد خواسته شده را بنویسید 

 

 تعداد نوترون تعداد پروتون  عدد اتمی عدد جرمی

     

1 

 شما نظر به ندینش یم مس رنگ ینارنج ذرات خیم یرو یمدت بعداز میاندازیب کبود کات محلول درون را یآهن خیم یوقت 10

 ؟چرا؟ییایمیش رییتغ ای داده رخ یکیزیف رییتغ

 

75/. 

 یعصب انیجر جهت ب ( .............. .ند؟یگو یم چه یعصب سلول به –الف شکل روبرو یک سلول عصبی را نشان می دهد 11

 . دیکن مشخص شکل یرو  را

 

1 

 حل شدن قرص جوشان در آب چه نوع تغییری است شیمایی یا فیزیکی ؟ این نوع واکنش گرماگیر است ؟ یا گرماده ؟  12

 
 

5/. 

 دیبده کوتاه پاسخ باشند یم یهورمون دستگاه به مربوط که ریز سواالت به 13

 : .......................... انسان(  قد) یطول رشد یبرا رشد هورمون هدف اندام( الف

 : ........................... خون قند میتنظ یبرا نیانسول هورمون هدف اندام( ب

 : .................... کند یم کنترل را بدن زیر درون یها غده گرید که یا غده( ج

 : ....................... رسند یم هدف اندام به آن کمک به ها هورمون که یا ماده( د

1 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 بارم سومسواالت صفحه ی  ردیف

 د؟یده پاسخ ریز موارد به توزیم میتقس مورد در 14
 شود؟یم جادیااز یک یاخته   میتقس نیا دریاخته  چند(الف

 

 ست؟یچ بدن در میتقس نیا مهم کاربرد دو(ب

 

 ؟کندیم یرییتغ چه میتقس نیا در کروموزومها تعداد(ج

 
 

1 

 

 

 

 

 

 قسمت های خواسته شده در جدول را کامل کنید . 15

 

 قلبی صاف اسکلتی نام و نوع

 غیر ارادی .................... ................... عمل

 ................. صورتی -سفید قرمز رنگ
 

75/. 

 

 

 

 

 

 

 وفرآورده را مشخص کنید .ضمن نوشتن طرف دوم معادله شیمایی زیر واکنش دهنده  16

 اکسیژن   + شمع ) هیرو کربن ( ................ + گرما  ونور     +.....................

1 

 

 

 

 .دیکن وصل ب ستون در آن مناسب عبارت به را الف ستون  عبارات از کیهر 17

 الف                                                                  ب                                                

 فعالیت ارادی بدن را کنترل میکند  نخاع 

  رابط مغز وبخش محیطی دستگاه عصبی

 است
 مخ 

  این قسمت توسط افراد بند باز تقویت

 شده است
 بصل النخاع 

  مرکز اعمال حیاتی مانند تنفس وتنظیم

 ضربان قلب است

 مخچه 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایزد مهربان موفق باشید .درپناه 

 
 

 نمره کتبی:                                     نمره عملی :                              نمره پایانی :
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 گروه صبح –پاسخنامه سواالت علوم هشتم نوبت اول 

 

 ./25د (  ص               .       /25  غ.                 ج ( /25.                   ب ( ص  /25  صالف(  -1

 ./25( گزینه د   4.                /25(گزینه ب   3.            /25(گزینه الف 2.          /25( گزینه ج 1 -2

 . نمره/25کاتالیزگر                      د(الکتریکی        هرمورد الف ( نیتروژن           ب (  کروموزوم                ج (   -3

 . نمره/25ماده قلیایی ) بازی (   -4    . نمره/25گریزانه ) سانتریفیوژ (    -3. نمره    /25گوش داخلی    -2. نمره      /5استوانه ای   ومخروطی     -1 -4

که به آن خود تنظیمی می گویند . هرقست که زیر آن خط کشیده  براساس تغییر ترکیب خون تنظیم می کنندرا  مقدار هورمون تولیدی خود بسیاری از غدد -5

 . نمره/75. روی هم /25شده 

دهند می  ورزش های مناسب انجامو  اگر تغذیه سالم داشته باشنداین افراد  مانند سکته قلبی در بعضی افراد به علت ژن هایی که دارند از دیگران بیشتر است -6

 .     وهرمثال دیگر با نظر دبیر محترم مورد قبول است ./25هرمورد  ندگی کنند .توانند مانند افراد دیگر سالمت ز

 . نمره  /5یا حفظ سالمتی     به منظور حفاظت از بدن -  ) بازتابی (  انعکاسیغیر ارادی   اعمال  -7

 . نمره/25ج (  بیشتر        هرمورد                    Aب (             Bالف (  -8

 8تعداد نوترون  :          6تعداد پروتون :              6عدد اتمی :          14عدد جرمی :  -9

 تولید رسوب ورنگ جدید یا تولید ماده جدید  -تغییر شیمیایی   -10

      ./75.     ب ( از دندریت به جسم یاخته ای واز جسم یاخته ای به آکسون        روشکل با فلش نشان دهند   /25الف (  نورون       -11

 .  /25گرماگیر    هر مورد  –شیمیایی  -12

.       اگر در قسمت ب فقط کبد نوشته بودند نمره /25الف ( استخوان ها     ب ( کبد  ویاخته های ماهیچه ای    ج (  هیپوفیز        د (   خون       هرکدام  -13

 منظور گردد.

 . نمره /25الف ( دو یاخته       ب ( رشد وباز سازی بافت های آسیب دیده        ج ( تغییر نمی کند یا یکسان است     هرمورد  -14

 . نمره/25قرمز      هر مورد -غیر ارادی          -به ترتیب :  ارادی    -15

 . نمره/5اکنش دهنده ها : شمع + اکسیژن                   . نمره               و/5فر آورده ها : کربن دی اکسید   و بخار آب       -16

 . نمره /25هرمورد   -17

  

 

 فعالیت ارادی بدن را کنترل میکند  نخاع 

 رابط مغز وبخش محیطی دستگاه عصبی است  مخ 

  این قسمت توسط افراد بند باز تقویت

 شده است
 بصل النخاع 

  مرکز اعمال حیاتی مانند تنفس وتنظیم

 قلب استضربان 

 مخچه 
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