
 

دقیقه 011 :وقت آزمون یتعال باسمه   

کرمانشاه پرورش و آموزش کل اداره  

 

1000 -1911 دومنیم سال   

 علوم سئواالت درس:

صبح 11ساعت برگزاری:   نام ونام خانوادگی: 

11/9/1000: امتحان خیتار  نام مدرسه :سرای دانش)دوره اول( 

2 تعداد صفحه:  هشتمتحصیلی: پایه    

 نمره با عدد:                                                     نمره باحروف:                                       منصوری محمودونام خانوادگی دبیر و امضا:  نام

 زیست شناسی بارم

ف
دی

ر
 

1 

  صحیح یا غلط را مشخص کنید.
 لوله گرده بر روی تخمدان شكل میگیرد.  الف( 

 یاخته های اصلی مراکز عصبی نفرون نام دارند. ب( 

 .هاگ زایی همانند جوانه زدن نوعی تولید مثل جنسی است پ( 

 .وظیفه ساقه مغز حفظ تعادل است ت( 

1 

1 

 .جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید
 .فراوان است .................در ماده زمینه أی استخوان کلسیم و الف( 

 .قرمز رنگ است................ عضله اسكلتی همانند عضله  ب( 

 .باشند ای گرم و خشك در گذشته میهوب و آدهنده  نشان .................. و............... کانی های  پ( 

2 

0/24 

  کوتاه پاسخ دهید.
 .میتوز را توضیح دهید الف( 

 ؟میگذارندر ثهورمون های پاراتیروییدی بر چه اندامی ا ب( 

 ترتیب مهم است(( .م را از خارج به داخل نام ببریدشسه الیه چ پ(

 .از عوامل فرسایش سنگ ها دو مورد نام ببرید ت( 

  .دو مورد کانی سیلیكاتی نام ببرید س( 

 سنگ های آذرین درونی چگونه تشكیل میشوند؟ش( 

9 

  فیزیکو  شیمی 

1/4 

 .جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید
 (4/0) از بین ایزوتوپ های هیدروژن ایزوتوپ .......................... ناپایدار است و خاصیت ........................... دارد.( الف

 (4/0) شود. دستگاه .................... استفاده می از شیر مخلوطی از چربی و ...................... است. در صنعت برای جداسازی چربی از شیر( ب

 (4/0)مثلث آتش را نام ببرید.ت( 

0 

1 

 آمپر باشد، اندازه مقاومت چقدر است؟ 21در مدار زیر اگر جریان عبوری از مدار 

  

 

 

4 

1 

تعیین در قسمت های شماره گذاری شده  مطابق شكل یك آهنربا را دو تكه می کنیم. نوع قطب ها را

 کنید.

 

 

6 



 

0/14 

 درجه است. اندازه زاویه بازتاب چند درجه است؟ 40و سطح آینه  زاویه بین پرتو تابش

 

 

 

1 

0/14 

 در شكل زیر پرتو تابش رسم شده است. پرتو شكست را رسم کنید.

 

 

 

 

8 

0/14 

 چه رنگی می باشد؟ Bو  Aدر شكل مقابل چه پدیده ای را می بینید؟ و پرتو 

    

 

 

 

1 

9 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

سپس بادکنك را با نخی آویزان کرده و شانه باردار را  ،شانه پالستیكی و یك بادکنك را به پارچه ای پشمی مالش می دهیمالف( یك 

 به آن نزدیك میكنیم، در این صورت:

 شانه به بادکنك نیرو وارد نمی کند.                  -1

 بادکنك به شانه نیرو وارد می کند و آن را جذب میكند.-2

 بادکنك و شانه به یكدیگر نیرو وارد می کنند و یكدیگر را دفع میكند. -9

 د ولی نوع نیرو را نمی توان حدس زد.نبادکنك و شانه به یكدیگر نیرو وارد می کن -0

 ب( در آزمایش زیر بار نهایی کره چیست؟

 منفی -2مثبت                    -1

 هم بار منفی هم بار مثبت و -0هیچ نوع باری          -9

 

 پ( با کمك کدام وسیله می توان به باردار بودن و یا نوع بارهای یك جسم پی برد؟

 ولت متر -0قطب نما                        -9برق گیر                       -2برق نما                       -1

 ث( کدام پدیده زیر نشان دهنده ی انتشار نور به خط راست است؟

 بازتاب نور از جسم های غیر منیر -2ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی                                   -1

 هرسه گزینه -0عبور نور از البه الی شاخ و برگ درختان                        -9

 دهد و علت آن چیست؟ قع می شود چه پدیده ای روی میاس( وقتی ماه بین زمین و خورشید و

 ماه گرفتگی، سایه زمین روی ماه می افتد. -2خورشید گرفتگی، سایه ماه روی زمین می افتد.              -1

 ماه گرفتگی، سایه ماه روی زمین می افتد. -2خورشید گرفتگی، سایه زمین روی ماه می افتد.              -9

 ش( در کدام وسیله نوری، تصویر حقیقی تشكیل می شود؟

 (آینه کوژ0(آینه کاو                     9(عدسی واگرا                     2                 آینه تخت  -1
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 پاسخ سواالت
 زیست شناسی بارم

ف
دی

ر
 

1 

  صحیح یا غلط را مشخص کنید.
  غلط الف( 

 صحیح ب( 

 غلط  پ( 

 غلط  ت( 

1 

1 

 .کلمات مناسب پر کنیدجمالت زیر را با 
 فسفر الف( 

 قلبی ب( 

 ژیپس-هالیت پ(

2 

0/24 

  کوتاه پاسخ دهید.
 .سلول با عدد کروموزومی یكسان بوجود میاید میتوز میگویند 2به فرایندی که از یك سلول  الف(

 .کلیه ها،روده،استخوانب( 

 .صلبیه،مشیمیه،شكبیه پ(

 .ب، باد ، گیاهانآت( 

 .کوارتز،مسكوویت س(

 .ذرین درونی بوجود میایدآاگر مواد مذاب در داخل زمین بمانند و همانجا سرد و متبلور شوند  ش(

9 

  فیزیکو  شیمی 

1/4 

 .جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید
H9الف(  

 خاصیت پرتو زایی دارد.   -   1

 سانتریفیوژ ) گریزانه(. –ب( آب 

 ت( اکسیژن، ماده سوختنی، گرما.

0 

1 

R=
80

21
 = 0 Ω             R=

𝑉

𝐼
 

4 

 N . 6قطب  9، قسمت  Sقطب  2،  قسمت  Nقطب  1قسمت  1

 1 .درجه است 00هم اندازه زاویه بازتاب  بنابراین درجه است. 00عمود برابر زاویه بین پرتو تابش و  0/14

0/14 

 عمود نزدیك می شود.چون پرتو از محیط رقیق وارد محیط غلیظ شده است، بنابراین پرتو به خط 

 

 

 

 

8 



 

0/14 

 پدیده پاشندگی نور توسط منشور نشان داده می شود.

A  نور قرمز وB نور بنفش. 

 

 

1 

9 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 هر دو پس از مالش با پارچه پشمی دارای بار منفی می شوند و بارهای هم نام یكدیگر را دفعبادکنك  شانه پالستیكی و  9الف(گزینه

 می کنند.

 بار کره در نهایت منفی خواهد شد. )بار دار شدن به روش القا.( 2گزینه ب( 

 1گزینه پ( 

 برق گیر ابزاری برای هدایت بار الكتریكی به زمین است.

 قطب نما جهت جغرافیایی براساس خاصیت مغناطیسی زمین را به ما نشان می دهد.

 به ما نشان می دهد. ولت سنج اختالف پتانسیل الكتریكی در مدار را

 0گزینه ث( 

سایه ماه بر روی زمین می افتد و کسانی که در سایه ماه باشند، خورشید را قع می شود اوقتی ماه بین زمین و خورشید و  1گزینه س(

 نمی بینند. 

 .آینه کاو 9گزینه ش( 
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