
                                       

  
  1401خرداد تاريخ امتحان:   علومس:در سال اول نيمسؤاالت امتحان پاسخ 

  قائم (عج) خادم آباد شهريار  سال هشتم دورة اول متوسطه
  

  

 نمره سؤاالت  رديف

1  

 در جالي خالي كلمات مناسب بنويسيد.
 كتاب درسي)  41ة (مرتبط با صفح  كند. هاي مهم بدن مثل مغز و قلب محافظت مي از اندام الف) . . . 

 كتاب درسي)  56ة ح(مرتبط با صف  گويند. شود . . . مي ب) به صفاتي كه از والدين به فرزندان و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي
   ها كه رابط مغز و بخش محيطي دستگاه عصبي است . . . نام دارد. ج) طناب سفيد رنگ درون ستون مهره

  كتاب درسي)  32ة (مرتبط با صفح
 كتاب درسي)  125ة صفح مكمل فعاليت(  گويند. دهند، جسم . . . مي هايي كه نور را از خود عبور مي د) به جسم

1  

2  

 هاي زير را مشخص كنيد.ست بودن عبارتدرست يا نادر
  غ  ص   شوند. موادي كه از دو يا چند ماده تشكيل شده باشند مواد خالص ناميده مي) الف

  كتاب درسي)  2و  1هاي  ه(مرتبط با صفح
  غ  ص   اند خاصيت بازي دارند. مزه تر از هفت است و ترش ها كم اچ آن موادي كه پيب) 

 كتاب درسي) 7صفحة مكمل فعاليت (  
  غ  ص   گيرد. تقسيم ميتوز (رشتمان) در سراسر عمر ما انجام مي) ج

 كتاب درسي) 6(مرتبط با صفحة   
  غ  ص   شوند. هاي در حال تقسيم و با ميكروسكوپ ديده مي ها در ياخته تن فام) د

 كتاب درسي) 58 صفحة 4شكل  (مرتبط با   

1  

3  

 ا انتخاب كنيد.در هر يك از سؤاالت زير گزينة صحيح ر
 كتاب درسي) 3و  2هاي  صفحه 3و  2مرتبط با شكل هاي (  ترين حجم مغز مربوط به كدام بخش دستگاه عصبي است؟ بيش) الف

  النخاع ) بصل4  ) نخاع 3  هاي مخ ) نيمكره2  مخچه ) 1
 كتاب درسي) 37(مرتبط با صفحة   سري قشر مخ قرار دارد؟ مركز كدام اندام حسي در قسمت پسب) 

  ) چشايي4  ) بويايي3  ) شنوايي2  بينايي ) 1
 كتاب درسي) 101و  100هاي  (مرتبط با صفحه  هاي فراسير شده است؟ كدام كاني حاصل تبخير محلول) ج
  ) فيروزه4  ) هاليت 3  ) گرافيت2  ياقوت ) 1
  شود؟ تر شكسته مي هاي زير كم يك از رنگ در پاشندگي نور سفيد توسط منشور، كدام) د

 كتاب درسي) 140صفحة  6شكل با (مرتبط   
  ) بنفش4  ) زرد 3  ) آبي2  قرمز ) 1

1  

 هاي زير پاسخ كوتاه دهيد. به پرسش  4
 كتاب درسي) 14و آزمايش كنيد صفحة  15نمودار صفحة (مرتبط با   دهندة هوا را نام ببريد. الف) دو گاز اصلي تشكيل

 كتاب درسي) 50صفحة  6و  5شكل هاي تبط با (مر  باشد؟ ب) تنظيم قند خون به عهدة كدام غده در بدن مي

 كتاب درسي) 48صفحة  3و  2هاي  (مرتبط با شكل  شود؟ ج) هورمون رشد از كدام غده در بدن ترشح مي

كتاب درسي) 118تا  116هاي  (مرتبط با صفحه  د) دو عامل مؤثر بر هوازدگي فيزيكي را نام ببريد.

5/1  

   به سؤاالت زير پاسخ دهيد.با توجه به جدول ذرات سازندة اتم  5

 كتاب درسي) 27(مرتبط با فكر كنيد صفحة   دهد؟ الف) كدام عنصر يون را نشان مي
 كتاب درسي) 26(مرتبط با صفحة   چقدر است؟ Bب) عدد جرمي عنصر 

  7 8 8
6 7 6

n p e

A

B

jHk÷U jHk÷U jHk÷U o~¹ø

5/0  

همیار
https://hamyar.in/



                                       

  
  1401خرداد تاريخ امتحان:   علومدرس: سال اول نيمسؤاالت امتحان پاسخ 

  قائم (عج) خادم آباد شهريار  سال هشتم دورة اول متوسطه
  

   نوع توليدمثل غيرجنسي در هر يك از جانداران زير را مشخص كنيد. 6
 كتاب درسي) 67و گفت و گو كنيد صفحة  66(مرتبط با صفحة     الف) باكتري:  

كتاب درسي) 68(مرتبط با صفحة     نان:  ب) كپك

5/0  

   كلمات زير را توضيح دهيد. 7

 كتاب درسي) 140(مرتبط با صفحة   الف) طيف نور سفيد:
كتاب درسي)119و  118(مرتبط با صفحه هاي   ب) هوازدگي شيميايي:

1  

اهم باشد،  50ولت وصل شده است. اگر مقاومت الكتريكي در اين المپ  220ه دو سر يك المپ، اختالف پتانسيل (ولتاژ) ب 8
كتاب درسي) 88(مكمل مثال صفحة   جريان عبوري از المپ چند آمپر است؟ نوشتن فرمول الزامي است.

1  

  1 كتاب درسي) 81(مرتبط با صفحة   هيد.گويند؟ با ذكر مثال توضيح د به چه اجسامي رساناي الكتريكي مي 9
رباي الكتريكي  ايم اما خاصيت مغناطيسي آهن رباي الكتريكي ساخته پيچ و يك ميخ بزرگ آهن با استفاده از باتري، سيم 10

 كتاب درسي) 93مكمل آزمايش كنيد  صفحة (  .توان آن را افزايش داد؟ دو روش بنويسيد ضعيف است چگونه مي
1  

 كتاب درسي) 91مكمل فعاليت صفحة (  هاي نامشخص را نامگذاري كنيد. رباها قطب وضعيت آهنبا توجه به  11

  

S ? ? ?

لايربا�ش�   هن�روي
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 75/0 كتاب درسي) 103و  102هاي  (مرتبط با صفحه  ها را بنويسيد. گذاري كاني هاي نام سه مورد از مالك 12
  1  كتاب درسي) 127 صفحةشكل (مرتبط با   گرفتگي (خسوف) را با رسم شكل توضيح دهيد. پديدة ماه 13
 كتاب درسي) 113، تا 108و  106هاي  ه(مرتبط با صفح  باشد. دگرگوني) مي –رسوبي  –موارد زير مربوط به كدام نوع سنگ (آذرين  14

  شود.   ها فسيل يافت مي اند و در آن اليه الف) اليه
  شود. ب) اين سنگ از سرد شدن و انجماد مواد مذاب (ماگما) حاصل مي

  شود. هاي داغ درون زمين تشكيل مي گ تحت تأثير گرما وفشار و محلولج) اين سن

5/1  

 كتاب درسي) 135و  134، 133، 131هاي  ه(مرتبط با صفح  كوژ) است؟ –كاو  –هاي زير مربوط به كدام آينة (تخت  هر يك از ويژگي 15

  كنند. هاي دندان از آن استفاده مي پزشكان براي ديدن لكه الف) دندان
  اندازه با جسم است. ر در اين آينه همب) تصوي

  شود. ها از اين آينه استفاده مي هاي بزرگ و سر پيچ جاده ج) در فروشگاه

75/0 

 كتاب درسي) 143و  141، 133صفحه هاي (مرتبط با هاي زير رسم كنيد و نام عدسي را بنويسيد. پرتوهاي بازتاب را در هر يك از شكل 16
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  15 مرهجمع ن  موفق باشيد   
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  1401خرداد تاريخ امتحان:   علومسؤاالت امتحان درس:پاسخ 

  قائم (عج) خادم آباد شهريار  سال هشتم دورة اول متوسطه
  

  

 نمره پاسخنامه رديف
    

  ارثي يا وراثتيب) ها  الف) استخوان  1
  1 د) شفاف ج) نخاع 

2  
  اند مخلوط هستند. اند و موادي كه از دو يا چند ماده تشكيل شده؛ مواد خالص تنها از يك نوع ماده تشكيل شدهنادرستالف)

  د و خاصيت اسيدي دارند.مزه هستن باشد ترش 7تر از  ها كم اچ آن ؛ موادي كه پيب) نادرست
  شود. بدن مي ديدة هاي آسيب گيرد كه سبب رشد و بازسازي بافت ؛ تقسيم ميتوز (رشتمان) در سراسر عمر انجام ميج) درست
  شود.هاي در حال تقسيم و با استفاده از ميكروسكوپ ديده ميها) در ياختهتن ها (فام روموزومك؛ د) درست

1  

3  

 دهند.هاي مخ تشكيل مير حجم مغز ما را نيمكرهت بيش ؛»2«  الف) گزينة
كنند و از طريق عصب بينايي به مركـز   اي، اثر نور را به پيام عصبي تبديل مي ياختة گيرندة نوري مخروطي و استوانه ؛»1«  ب) گزينة

  سري قشر مخ قرار دارد. فرستند كه مركز حس بينايي در قسمت پس حس بينايي در قشر مخ مي
  هاي قيمتي تر كاني ها حاصل تبلور مواد مذاب هنگام سرد شدن هستند كثل بيش برخي از كاني ؛»3«  ج) گزينة

  هاي فراسير شده هستند مثل كاني هاليت ها تبخير محلول بعضي از كاني
  آيند مثل گرافيت. دست مي ها تحت تأثير عواملي مانند گرما و فشار به اي از كاني دسته

هاي قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي و  ترتيب رنگ ر سفيد پس از عبور از منشور تجزيه و شكسته شده و بهطيف نو ؛»1«  د) گزينة
  ترين شكستگي مرتب شده است. ترين يا بيش بنفش از كم

1  

4  
  الف) نيتروژن و اكسيژن

  ب) پانكراس يا لوزالمعهده
  ج) هيپوفيز

 وزش باد–هاد) ذوب و يخ زدن آب درون شكاف سنگ

5/1  

5  

ها باشد آن ذره بـار   تر از پروتونها كم اگر تعداد پروتون و الكترون يك ذره يكسان باشد آن ذره خنثي است. اما اگر تعداد الكترونالف)
  ها باشد آن ذره يك يون منفي و آنيون نام دارد. تر از تعداد پروتون ها بيش اي كه تعداد الكترون مثبت داشته و كاتيون است. در ذزه

B.كاتيون است  
  عدد جرمي عنصر شامل تعداد پروتون و نوترون درون هستة آن است كه بايد با هم جمع شود.ب) 

   6 7 13n p    

5/0  

  5/0  زايي ب) كپك تان: هاگ : دو نيم شدن  الف) باكتري 6

 گويند.طيف نور سفيد ميدهندة نور سفيد،هاي تشكيل الف) به مجموعه رنگ  7
  ب) هرگاه ماهيت شيميايي سنگ دچار تغيير و تحول شود هوازدگي از نوع شيميايي است.

1  

8  
  (S²»KveoM) rIT²»= (´ÀHKveoM)Â§ÄoT§²HS¶»I£¶(بر حسب آمپر) شدت جريان 

    220 0 44500 /=  شدت جريان-
  گذرد. آمپر مي 44/0شدت جريان 

1  

9  

كنـد، رسـاناي الكتريكـي     ها حركت مـي  د، بدن انسان، آب ناخالص كه بار الكتريكي به راحتي در آنبه موادي مانند فلزات، مغز مدا
  گويند. مي

تواننـد بـه    هاي اتم فلزي وابستگي كمي به هستة اتم دارنـد و مـي   است، زيرا الكترون  عبور جريان الكتريكي از فلزات بسيار راحت
  هاي آزاد بسيار زياد است.  آزاد نام دارند و در فلزان تعداد الكترون  ها، الكترون راحتي و آزادانه حركت كنند. اين الكترون

راحتـي حركـت كننـد و جريـان      توانند به تر وابسته هستند و نمي ها به هسته بيش يشه، پالستيك الكتروندر اجسام نارسنا مثل ش
 توانند از خود عبور دهند. الكتريكي را نمي

1  

10  

 پيچ به دور ميخ آهني و افزايش ولتاژ باتري يا افزايش شدت جريان آنبا افزايش تعداد دورهاي سيم
پيچ و مـيخ داراي خاصـيت آهنربـايي و     ر هستة آهني (ميخ) و برقرار كردن جريان الكتريكي، سيمبا پيچاندن يك سيم الكي به دو

  هاي كاغذ، سوزن و . . . را به خود جذب كند. تواند گيره شود و همانند يك آهنربا مي مغناطيسي مي
تري از سيم عبور كند، خاصيت مغناطيسـي   تري انتخاب كنيم تا جريان بيش پيچ را افزاي دهيم و باطري قوي اگر تعداد دورهاي سيم
 تر خواهد شد. آهنرباي الكتريكي بيش

1  

همیار
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  1401خرداد تاريخ امتحان:   علومسؤاالت امتحان درس:پاسخ 

  قائم (عج) خادم آباد شهريار  سال هشتم دورة اول متوسطه
  

11  

 

    

S

لايربا�ش� هن�روي

N NS

 
كننـد. بارهـاي الكتريكـي مثبـت و منفـي را       نام همديگر را جذب مي هاي ناهم هاي همنام آهنربا يكديگر را دفع كرده و قطب قطب
  وجود ندارد و بالعكس. Sهرگز بدون قطب Nقطبتوان جدا كرد وهاي آهنربا را نميتوان از هم جدا كرد ولي قطبمي

75/0 

12  
هايي مانند محل پيدا شدن آن كاني براي اولين بار، نام كاشف، به افتخار نام دانشمند برحسته يـا  ها با توجه به مالك گذاري كانينام

) به آخـر نـام   iteمعموالً پسوند (يت  ها شود. در نامگذاري كاني خواص كاني مثل خاصيت آهنربايي، رنگ، تركيب شيميايي انجام مي
 شود. كاني اضافه مي

 

75/0 

13  

افتـد و نـور    هرگاه ماه، زمين و خورشيد در يك راستا قرار گيرند و زمين بين خورشيد و ماه واقع شود، سـاية زمـين روي مـاه مـي    
  بينند. رسد و افزادي كه در شب به سر مي برند، ماه را تيره مي خورشيد به ماه نمي

  
خولايرش�د

ماه

زم�ن

 

1  

14  
  الف) رسوبي
  ب) آذرين

  ج) دگرگوني

5/1  

15  
  الف) كاو
  ب) تخت
  ج) كوژ

75/0 

16  

  كاو است كه جزئيات بازتاب نور مشخص شده است.شكل سمت راست مربوط به آينة
تر است و پس از عبور از اين نوع عدسـي   هاي آن از وسط آن ضخيم دهد كه لبه شكل سمت چپ يك عدسي كاو يا واگرا را نشان مي

  شوند. صورت واگرا از هم جدا مي هاي نور به اريكهب

واگرا  �ا �او عدس� �او آ�نۀ

آ�نه �اهنون و �اهنوهن� فاصلۀ

  

75/0 

  15 جمع نمره  موفق باشيد   
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