نام ونام خانوادگي :

به نام خدا

شماره كالس :

تاريخ امتحان 96/ 3 / 10 :

اداره آموزش وپرورش ناحيه يك ساري

شماره صندلي :

ساعت شروع  11 :صبح
مدت امتحان  70 :دقيقه

دبيرستان نمونه دولتي شهيد مناني
( دوره اول متوسطه )

نام درس  :علوم تجربي

تعداد سؤال 16:

جمع بارم درس  15 :نمره
پايه  :هشتم

نوبت دوم

شماره صفحه 1 :

نام دبير :

امام علی علیه السالم  :علم گنج بزرگی است که با خرج کردن متام منی شود.

رديف
1

تعداد كل صفحات 2 :

الف -در ژنراتور انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی تبدیل می شود.
ب -بصل النخاع مرکز کنترل بخش غیر ارادی تنفس است.

ص

غ

ص

1/5

غ

پ -تنظیم قند خون با تبدیل گلوکز به گلیگوژن بر عهدۀ هورمون گلوکاگون می باشد؟
2

بارم

ص

غ
1/5

الف -در واکنش سوختن پارافین شمع ،پارافین و  ............................واکنش دهنده هستند.
ب -مرکز عصبی شنوایی در بخش  ...............................مخ قرار دارد.
پ -رسوباتی که دارای زاویه هستند با ...............................حمل شده اند(.یخچال – رودخانه)

3

الف -در کدام مخلوط زیر ،اجزای تشکیل دهنده به طور یکنواخت در هم پراکنده شده اند؟
 – 1دوغ 

 -2شربت خاکشیر 

 -3آب و نمک 

1/5

 -4آب مقطر 

ب -کدام گروه از کانی ها غیرسیلیکاته هستند.
 -1فیروزه و هالیت 

 -2کوارتز و ژیپس  -3 هالیت و مسکوویت

 -4کوارتز و مسکوویت 

پ-در کدام ابزارهای نوری تصویر همواره کوچک تر از جسم و مجازی است؟
 -1آینه تخت 
4

5

 -2عدسی واگرا 

 -4آینه کاو 

 -3عدسی همگرا 

با توجه به جدول به سواالت زیر پاسخ دهید.

نام ذره

تعداد e

تعداد p

تعداد n

الف -کدام ذره یک یون را نشان می دهد؟

A

18

17

18

ب -عدد جرمی عنصر  Aچند است ؟

B

11

11

12

اگر یک سلول  8کروموزومی تقسیم میتوز انجام دهد ،در پایان چند سلول خواهیم داشت؟

0/5

0/5

هر یک از سلول ها چند کروموزوم خواهند داشت؟
6

در شکل مادگی گیاه ،کدام قسمت درست نام گذاری نشده است ؟ آن را اصالح کنید.

7

یک کاربرد برای کدام از کانی های زیر را بنویسید.
الف -فیروزه (

8

) ب -تالک (

0/5

0/75
) پ -آزبست (

سنگ های رسوبی اهمیت فراوانی در زندگی ما دارند .دو مورد از فواید آن ها را بنویسید.

)
0/5

0/5

9

تصویر زیر چه پدیده ای را نشان می دهد؟
ادامهی سواالت در صفحهی 2

مجموع بارم این صفحه

7/75

صفحهی 2

بارم

سینا در گردش علمی کنار یک کوه آتشفشانی یک سنگ با بلورهای درشت پیدا کرد .او معتقد است سنگ گرانیت

0/75

رديف
10

است ،اما دوستش می گوید بازالت است .شما با کدام یک موافقید؟ پاسخ خود را شرح دهید.

11

0/75

یکی از راههای هوازدگی ،انجماد آب در درز و شکاف سنگ ها است .آن را توضیح دهید.

 12آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد نور به خط راست منتشر میشود .شرح آزمایش را بنویسید.

 13ادامه پرتوهای نور را در هر یک از شکل های زیر رسم نمایید .نام ابزار نوری شکل الف و ب را بنویسید.

الف :نام ابزار............ :

0/75

2

ب :نام ابزار............ :
1

 14امیر با سیم الکی ،باتری و میخ یک آهن ربای الکتریکی ساخته است.
الف :چگونه می تواند جای قطب های آن را تغییر دهد؟
ب -چگونه می تواند آهن ربا را قوی تر کند؟( دو روش ذکر کنید)

0/75

 15یک میله شیشه ای را با نایلون مالش داده و به دو کره زیر نزدیک می کنیم .سپس ابتدا
کره ها را از هم جدا کرده و پس از آن میله را دور می کنیم .
الف) بار الکتریکی هریک از کره ها را مشخص کنید.
ج) روش باردارشدن کره ها چیست؟

1/25

 16شکل مقابل یک مدار ساده را نشان می دهد .دایره ها محل قرار گیری
ابزارهای اندازه گیری شدت جریان و اختالف پتانسیل هستند.
الف -نام آن ها چیست؟ هر کدام را در محل مناسب قرار دهید.
ب -چگونه با اندازه گیری شدت جریان و اختالف پتانسیل می توانیم
مقاومت الکتریکی مدار را محاسبه کنیم؟

منره آزمون کتبی:

آزمون عملکردی:

جمموع و امضای دبیر:

مجع منرات

15

