
 

 

  باسمه تعالی  

  مدارس سالم آزمون تشریحیپیشپاسخنامه 
 اول متوسطه)دورة ( و زمین زیستپاسخنامه درس: 

 2از  1صفحه   1397اسفند آزمون: تاریخ  مهشتپایه: 

 :  1پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0هر مورد (د) مخچه    ج) ژن  ب) گلوکاگون  مفصل الف)

 )57و  50، 43، 31هاي  هصفح ،7و  6، 5، 4هاي  (زیست و زمین هشتم، فصل

 :  2پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0هر مورد (د) نادرست    درستج)   ب) نادرست  نادرست الف)

 )60و  52، 38، 32هاي  هصفح ،7و  6، 5  ،4هاي  (زیست و زمین هشتم، فصل

 :  3پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0هر مورد (  2گزینۀ  ج)   4گزینۀ  ب)  3گزینۀ الف) 

 )103، 73، 53هاي  هصفح ،11، 8، 6هاي  (زیست و زمین هشتم، فصل

:  4پاسخ سؤال 
 )25/0(کند.  مغز اشاره میساقۀ قسمت عالمت سؤال به 

 نمره) 25/0( .استهاي عصبی حس بینایی  مرکز کنترل و تفسیر پیام :سري مخ است الف) بخش پس
 نمره) 25/0(. استمسئول حفظ تعادل بدن است: ب) مخچه 

 )5و  4  (زیست و زمین هشتم، فصل

 :  5پاسخ سؤال 
نمره)25/0(عمل غیر ارادي ـ دوکی شکل نمره)25/0(رنگ سفید یا صورتی ماهیچه صافالف)
  نمره) 25/0( هستند) غیراراديها  ها مانند انعکاس (برخی پاسخ رنگ قرمز ـ عمل اراديماهیچه اسکلتی ب)

 )44ۀ صفح ،5(زیست و زمین هشتم، فصل

 :  6پاسخ سؤال 
       نمره) 25/0( برنج  DNAبه  نمره) 25/0(از هویج  Aاولیه ویتامین  مادةکنندة  تولیدالف) انتقال ژن 

 (رنگ جدید گل) شده است.  نمره) 25/0(سبب ایجاد صفت جدید  نمره) 25/0(ب) تغییر محیط جاندار (نوع خاك) 
 )61و  60هاي  هصفح ،7 زمین هشتم، فصل(زیست و 

 :  7پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0هر مورد (زایی (تولید هاگ)  ج) هاگ      ب) قطعه قطعه شدن الف) دو نیم شدن

 )68و  67هاي  هصفح ،8 (زیست و زمین هشتم، فصل

 :  8پاسخ سؤال 
مخمر یاختۀ هر جوانه یک . گویند شوند، جوانه می تدریج بزرگ می ها که به شود. به هر یک از این برآمدگی بخشی از سطح یاخته برآمده می ان مانند مخمرهادر بعضی از جاندار

 نمره) 25/0قسمت هر(  مادر متصل بماند یا از آن جدا شود.یاختۀ است که ممکن است به 
 )67ۀ صفح ،7  (زیست و زمین هشتم، فصل

:  9پاسخ سؤال 
  .آنها بستگی دارددهندة  تشکیلفراوانی عناصر و  مقدار پایداري و مقاومت آنها در برابر فرسایش، شرایط تشکیل کانیها در همه جا یکسان نیست و به عواملی مانند  فراوانی کانی

 3                                                      2                                           1                                                      نمره) 25/0مورد  ود(
 )100ۀ صفح ،11   (زیست و زمین هشتم، فصل

 نمره) 25/0هر مورد (:  10پاسخ سؤال 
 

 ویژگی کانی
شود. طلق نسوز استفاده میتهیۀ کانی سیلیکاتی که در  مسکوویت
 گذاري شده است. افتخار ابوعلی سینا نامکانی ایرانی که به  آویسنیت
 شود. هاي شش (سرطان) در انسان می یاختهرویۀ  بیباعث تقسیم  آزبست

 شود. در ساخت خمیردندان استفاده می فلوئوریت
 )103تا  100هاي  هصفح ،11  (زیست و زمین هشتم، فصل 



 

 

  باسمه تعالی  

  مدارس سالم آزمون تشریحیپیشپاسخنامه 
 اول متوسطه)دورة ( و زمین زیستپاسخنامه درس: 

 2از  2صفحه   1397اسفند آزمون: تاریخ  مهشتپایه: 

 :  11پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0( ج) هالیت   نمره) 25/0( ها ب) پرچم  نمره) 25/0( اي هاي استوانه الف) گیرنده

 )102، 74، 37هاي هصفح ،11و  8، 5هاي  (زیست و زمین هشتم، فصل

 :  12پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0(ها  باکتري

 )61ۀ صفح ،7(زیست و زمین هشتم، فصل 

 :  13پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0(هر مورد . هاي حاصل نصف سلول اولیه استسلول هاي تعداد کروموزوم. شود در پایان آن چهار سلول ایجاد می

 )71ۀ صفح ،8(زیست و زمین هشتم، فصل 

:  14پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0(هر مورد  هاي سیلیکاتی ـ غیر سیلیکاتی کانی

 )103ۀ صفح 11(زیست و زمین هشتم، فصل 
 


