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گرگان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان  

 سنجش و ارزشیابی تحصیلی
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دقیقه  70:  وقت امتحان   :کالس کد :                                   پدر نام                            :                                 نام و نام خانوادگی       

در سه صفحه تنظیم شده است  سؤاالت بارم  ردیف 

25/1  

 

 

  .را انتخاب کنید صحیحگزینه                                          

  هاي زیر سیلیکاتی است؟یک از کانیکدام -1

  هالیت) د                هماتیت        ) ج                      کوارتز       ) ب                            فیروزه ) الف 

  ؟ شودجداسازي چربی از شیر از کدام روش استفاده میدر صنعت براي  -2

    کاغذ صافی) د                سانتریفوژ) زانهیگر(دستگاه ) ج  دستگاه تقطیر             ) ب                 قیف جدا کننده   )الف 

  شود؟هاي نور بیشتر شکسته میکدام یک از رنگ ،در پاشندگی نور سفید توسط منشور -3

  بنفش ) سبز                               د) آبی                            ج) قرمز                      ب) الف

  عدد اتمی آن چند است؟. باشدنوترون می 7پروتون و 6اتمی در حالت خنثی داراي  -4

   12) د                                7) ج                            13) ب                       6) الف

  ؟کنندمیولیدمثل یک از جانداران زیر به روش دو نیم شدن تکدام -5

 کپک نان ) مخمر                       د) باکتري                  ج) خزه             ب) الف

1 

5/1   .جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید 

  . قرار دارد..........................  ارادي مانند تنفس و ضربان قلب ، در  هاي غیرفعالیت مرکز واپایش )الف

  .کنندکامه تولید می........................ هاي تولیدمثلی قرار دارند با تقسیم هایی که در اندامیاخته )ب

  .نام دارد...................... کند، هاي متحرك به هم وصل میمفصلها را در محل بافت پیوندي محکمی که استخوان )ج

  .گویندآن عنصر می............................. هاي یک عنصر، که تعداد نوترون متفاوت دارند، به اتم )د

  .شودگفته می........................ ها یا آسه هاي بلند، به دارینه) و

  . الکتریکی بستگی دارد............................. آهن رباي الکتریکی به   N,Sقطب ) ه
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25/1   . هاي زیر را مشخص کنیددرستی یا نادرستی هر یک از عبارت 

   .پراکنده اند) آب (مخلوطی ناهمگن است که در آن ذرات جامد به صورت معلق در مایع ) سوسپانسیون(تعلیقه ) الف

  .بینایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار داردمرکز حس ) ب

  .، از یک یاخته دو یاخته به وجود می آید)میتوز(در تقسیم رشتمان ) ج

  .شودتشکیل میتصویر حقیقی بین آینه و کانون آینه قرار گیرد، اگر جسم در فاصله ،) مقعر(کاو در آینه  )د

  . آن بیشتر خواهد بود)  کروموزوم(يهاتنهر چه چثه جاندار بزرگتر باشد، تعداد فام) ه
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75/0   ) داخل پرانتزحروف با ذکر ( هاي سمت چپ مربوط است ؟هاي سمت راست به کدام گروه از سنگکدام از سنگهر  

 سنگ آذرین) الف                                                                 )  (      تراورتن        -1

 سنگ رسوبی ) ب                                                                 )  (            گرانیت    -2

  سنگ رسوبی آواري) ج                                                                   )    (         کنگلومرا   -3
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5/0   در بدن است؟هاي زیر مربوط به کدام هورمون هر یک از نقش 

   ....................هورمون   .شوددر بزرگسالی باعث افزایش هوشیاري می ها به ویژه مغز ورشد بهتر اندام در کودکی باعث) الف

  .............. هورمون. دهدهاي کبد و تجزیه گلیکوژن قند خون را افزایش میپس از ترشح از لوزالمعده به خون، با اثر بریاخته) ب

5 

   2ادامه سواالت در صفحه                                                                                                



 

 ردیف ادامه سواالت بارم

5/0   . اجزاي مثلث آتش را در شکل زیر کامل کنید 

  
  

6 

  شود؟می رسوبی حاصلسنگ مرمر در اثر دگرگونی کدام سنگ ) الف 75/0

  .دو ویژگی سنگ هاي رسوبی را بنویسید) ب

7 

                          داراي چه نوع بار الکتریکی است؟ Aکره ) ب             دهد؟شکل مقابل کدام روش باردار کردن اجسام را نشان می) الف  5/0

                                                                                                                               

8 

  توانند جریان الکتریکی را از خود عبور دهند؟پالستیک نمیچرا موادي مانند شیشه و ) الف  75/0

  

  شود؟ اي استفاده میبراي تشخیص باردار بودن یک جسم و تعیین نوع بار آن از چه وسیله) ب
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  )فرمولذکر (مقاومت مدار چند اهم است؟. گذردآمپر می 4ولت است، جریانی برابر  36از یک مدار که داراي اختالف پتانسیل   75/0
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75/0  

 

  )  دو مورد.(رباي الکتریکی را نام ببریدثر بر خاصیت مغناطیسی آهنؤعوامل م) الف

  شود؟در موتورهاي الکتریکی ، انرژي الکتریکی به چه انرژي تبدیل می) ب
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 5/0   قطبی هستند؟داراي چه ) 2و1(قسمت هاي مشخص شده . دهدشکل زیر یک آهن رباي شکسته شده را نشان می   

  ) =2(قطب                                         )=                    1(قطب                

  

 

12 

  : ) آزبست(پنبه نسوز ) 2:                                      تالک ) 1.      ها بنویسیدیک کاربرد براي هر یک از کانی) الف  1

  .سنگ را مشخص کنید) شیمیایی  –فیزیکی (در هر یک از موارد زیر نوع هوازدگی ) ب 

  :هاي آهکیدي اکسید دار بر سنگنفوذ آب باران کربن) 2:                            رشد ریشه گیاهان در سنگ) 1
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5/1   دهد؟ خورشید گرفتگی یا کسوف چه زمانی رخ می) الف 

  .هاي تخت را بنویسیدآینهدو ویژگی تصویر در ) ب

  :هاپیچ تند جاده) 2:                     دندانپزشکی ) 1شود؟       اي استفاده میدر هر یک از موارد از چه نوع آینه) ج

14 



75/0   هر یک از عبارات سمت راست را به گزینه مناسب در سمت چپ وصل کنید  . شوندهاي مختلفی تشکیل میها به روشکانی 

   ).یک کانی در سمت چپ  اضافی است(
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5/0 با توجه به قانون . هاي زیر پرتو نوري را نشان داده شده است که به سطح یک  آینه تخت تابیده استدر هر یک از شکل 

  . بازتاب نور به سواالت پاسخ دهید

  .پرتو بازتاب را رسم کنید) ب                                                اندازه زاویه بازتاب در شکل زیر چند درجه است؟) الف
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5/0 .                                                          ادامه مسیر پرتوهاي نور پس از عبور از عدسی را رسم کنید) ب.    نوع عدسی را مشخص کنید) الف:    با توجه به شکل زیر 
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5/0    یک از دو کدام کنید، با ذکر دلیل مشخص دهدرا در دو محیط شفاف متفاوت  نشان میشکل زیر مسیر پرتو نور  

                                                                                                         تر است ؟                                                                         محیط رقیق  

  

18 

5/0   چرا؟ ه است؟ شدیخچال حمل توسط هاي زیر یک از سنگکدام 
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  : نمره کل به حروف      :            نمره کل به عدد :                          نمره عملی:                   نمره کتبی 15

  ))ایري . موفق و سربلند باشید   ((                                                                                                        

 

 


