
 اداره کل آموزش و پرورش استان کــردستان 

 مدیریت/اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه

 نبی اکرم بندول نام آموزشگاه :

 علوم تجربی نام درس : 

 رضاامینیان : نام دبیر هشتم  پایه :

 1شماره صفحه:  4تعداد صفحه:  ندارد                     پاسخنامه : نیاز  انوادگی :ـــنام و نام خ

 01 /03  /16تاریخ امتحان :  ساعت شروع :  دقیقه 60زمان امتحان : 27  تعداد سوال :

 نمره واالتــــــــــــــــــــــــــس ردیف

  .گویندینیز م   لحلوم   همگن  یها به مخلوط 1

 ؟کدام محلول زیر از نوع جامد در جامد است 

 آب نمک-نوشابه گازدار           د-هوا          ج –ب               *سکه  -الف

5/0 

  *هستند.           درست                          نادرست مفید یتغییرات شیمیای ی همه 2

 5/0 کاتالیزگر ؟نقش خاك باغچه چیست سوزد، یقند با آغشته شدن به خاك باغچه سریعتر م یها حبه 

  نادرست               *.       درستمتفاوت دارند ایزوتوپ هستند ییکسان و عدد جرم یکه عدد اتم یهای اتمالف(  3

 5/0 8 کدام است؟   C 614عنصر  یها تعداد نوترونب(  

 ددر شکل زیر دندریت را مشخص کنیالف(  6

 

 بیشترین حجم مغز ما را کدام قسمت تشکیل می دهد؟ب( 

 *نیمکره های مخ-مخچه               د-نخاع                       ج-بصل النخاع                ب-الف

 

   

5/0 

 5/0 .گویندیم لصمف  محل اتصال استخوانها به هم به الف(  7

  نادرست                     *.                             درستدارند یصاف عمل غیر اراد یها ماهیچهب(  

 .را کامل کنید هاست، آن ها و هورمون جدول زیر مربوط غده 8  

 نقش نام غده و هورمون

 قند خونکاهش  هورمون انسولین

 کنترل سوخت و ساز سلول ها یدیتیروغده 
 

 

5/0 

 .کند ینم یتعداد کروموزومها در سلول حاصل تغییر در تقسیمالف( 9  

 میشود.D     ویتامیندقیقه در هفته باعث دریافت  40ب( ماندن زیر نور افتاب به مدت 

 کروموزوم( –نام دارد. )ژن ژن    که عامل تعیین کننده صفات است DNAبخشی از ج( 

75/0 

 در صنعت برای جداسازی شیر از چربی از کدام دستگاه زیر استفاده میشود. 10 

 ج(دستگاه تقطیر                 د( کاغذ صافی            *قیف جداکننده         ب( سانتریفیوژ الف(

 

5/0 

 

 بقیه در صفحه بعد
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 اداره کل آموزش و پرورش استان کــردستان

 مدیریت/اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه

 نبی اکرم بندول نام آموزشگاه :

 علوم تجربی نام درس : 

 رشته : هشتمپایه :

 2شماره صفحه:  4تعداد صفحه:  پاسخنامه : نیاز                    ندارد انوادگی :ـــنام و نام خ

 نمره واالتــــــــــــــــــــــــــس ردیف

 .است، آن را با استفاده از کلمات داخل پرانتز کامل کنید یجدول زیر مربوط به تولید مثل غیر جنس 11

  ( نشد دونیم–زدن جوانه–یهاگزای )

 نوع تولید مثل غیر جنسی جاندار

 گ زاییها کپک نان

 باکتری

              زدنجوانه      مخمر

 دو نیم شدن

 

 

 

 

75/0 

  .نامند یم   قاالرا  یبارالکتریک یدر یک جسم بدون تماس با جسم دارا یایجاد بار الکتریک 12

 75/0 *.    درست               نادرستکنند یغیر همنام یکدیگر را دفع م یبار الکتریک یو جسم داراد 

 این جسم........ شود، یآن از هم دور م یها کنیم، ورقه ینزدیک م یرا به کالهک الکتروسکوپ یسمج 

 ها دارد بار ناهمنام با ورقه -د        *د  ها دار بار هم نام با ورقه -ج        داردمثبت بار  -ب      دارد یبار منف -الف

 

 5/0 آرنج یا زانویک مفصل متحرك با حرکت محدود در یک جهت را نام ببرید.  13

 ت؟نیاز اس یبه چه ولتاژ اهمی 12یو مقاومت الکتریک یآمپر 4 با شدت جریان ییک مدار الکتریکدر  14

 ف پتانسیلاختال 48= 12* 4

5/0 

 (1 غلیظ( را بنویسید. -با توجه به شکل نوع محیط )رقیق 15

 یظلغ(..................1

 (2                                                                                                      یققر(.................. 2

 

  5/0 

 25/0 نادرست               *.         درست باشد یم  Sو N دو قطب یسالم دارا یشکسته همانند یک آهنربا یآهنربا 16

 د؟گیر یصورت م یکدام تبدیل انرژ یموتور الکتریکر د   17

 یبه مکانیک یشیمیای -د    *یبه مکانیک یالکتریک -ج       یبه الکتریک یمکانیک -ب  یبه شیمیای یمکانیک-الف

25/0 

 25/0  فزایش تعداد دورهای سیما -ژتاولفزایش ا د.را بنویسی یالکتریک یافزایش قدرت آهنربا یها دو مورد از راه 18 

 

 
 بقیه در صفحه بعد

همیار
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 آموزش و پرورش استان کــردستاناداره کل 

 مدیریت/اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه

 نبی اکرم بندول نام آموزشگاه :

 علوم تجربی نام درس : 

 رشته : هشتمپایه :

 3شماره صفحه:  4تعداد صفحه:  پاسخنامه : نیاز                   ندارد انوادگی :ـــنام و نام خ

 نمره واالتــــــــــــــــــــــــــس ردیف

 به سواالت زیر پاسخ دهید. ها یمورد کاندر  19  

 بستآزنامهربان نام ببرید. ییک کان-ب         بیرونیترا بنویسید. یمل ینام یک کان-الف

ده می استفا ینام ببرید که در خمیر دندان ساز ییک کان-د            هالیت نام ببرید. یخوراک ییک کان -ج 

 وریتئوفل.شود

 

  1 

  .ر اثر دگرگونی سنگ آهک به وجود می آیدب مرمر (1 20  

 رسوبی در اثر انجام واکنش شیمیایی به وجود می آید؟سنگ کدام ( 2 

 ب(ژیپس              ج( هالیت                د(ازبست          *الف( تراورتن          

 

  نادرست                          *درست       .شودیها استفاده م در نما و کف ساختمان یدگرگون یها از سنگ( 3 

 ؟دارد یبستگ یمرغوبیت سنگ دگرگون به چه عوامل(4 

 بلور یاندازه  -د            * دما و فشار تشکیل -ج            رنگ -ب               یترکیب شیمیای-الف         

75/1 

  *درست           نادرست     اند، بیشتر است. تشکیل شده یکه از چند نوع کان یهای سنگ یتغییرات دما برو(5 

 د؟گوینیزمین چه م یسنگ و خاك به رو یبه جابجای(6 

 زلزله-د              *فرسایش-هوازدگی شیمیایی             ج-هوازدگی فیزیکی        ب0الف         

 

  .زاویه دار هستند شودیحمل م خچال های که توسط  یرسوبات(7 

 نرویش گیاها-بنجماد آا .ها را نام ببرید سنگ یفیزیک یدو مورد از عوامل موثر در هوازدگالف(  21  

 

 یلفسدارای  -تمان سازیدر ساخ-نیه الیه بودال د.رسوبی را بنویسیهای  دو ویژگی سنگب( 

5/0 

 5/0 می افتد.   ینزم   به روی    هام سایه یر هنگام خورشید گرفتگد 22  

  نادرست          *درست       . است یتصویر در آینه تخت، همواره مجازالف(  23  

 ؟کنیم یزیر استفاده م آینهاز کدام  داشتن میدان دید بیشتر در اتومبیل یبراب(  

 آینه کاو-د              *آینه کوژ  -ج               آینه مقعر  -ب           آینه تخت  -الف
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 بقیه در صفحه بعد

همیار
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 اداره کل آموزش و پرورش استان کــردستان

 پرورش شهرستان/منطقه/ناحیهمدیریت/اداره آموزش و 

 نبی اکرم بندول نام آموزشگاه :

 علوم تجربی نام درس : 

 رشته : هشتم پایه :

 4شماره صفحه:  4تعداد صفحه:  پاسخنامه : نیاز                   ندارد انوادگی :ـــنام و نام خ

 نمره واالتــــــــــــــــــــــــــس ردیف

 پوکوسکریم-ین بردو .دارای عدسی همگرا هستندنام ببرید که  وسیله دو 24  

 

1 

 یجازم-مجس زوچکتر اک صویرت .تصویر در آینه محدب را بنویسید یو ویژگد 25 

 

5/0 

 .آن را کامل کنید یخال یمتن زیر را بخوانید و جاها 26 

 ضریب بیشترین که در این بین کند یتجزیه م ینور سفید خورشید را به هفت نور رنگ منشوربه نام  یا وسیله

 .باشد یم فشبنرنگ  یشکست برا

 

 

5/0 

 رعقا معدسی رواگرا ی زیر را بنویسید. یالف: نام وسیله نور 27 

 مجازی ؟یاست یا مجاز یتصویر در این وسیله حقیق -ب

  .نور را در آن رسم کنید یادامه مسیر پرتوها -ج
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 15 موفق باشید. 

 

 

همیار
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