آزمون تشریحی میان ترم زیست و شیمی هشتم
99/9/31
 .3جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید:
 دستگاه تقطیر بر اساس تفاوت در  ...........................کار می کند.
 سوختن ناقص هنگامی اتفاق می افتد که مقدار  .............................کم باشد
 بر اثر افزودن قرص جوشان به آب دمای محلول  ...................می یابد.
 گیرنده های حس بویایی در قسمت  .................................مخ قرار گرفته اند.
 اسیدها رنگ کاغذ  phرا  ...........................می کنند.
 کنترل فعالیت های ارادی و غیرارادی بر عهده دستگاه عصبی  ............................می باشد.
 عطسه و سرفه نوعی پاسخ  ..............................هستند.
 .................................. بیشترین حجم مغز را تشکیل می دهد.
 سلول های  ......................................فعالیت عصبی ندارند و به نورون ها کمک می کنند.
 .2صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کرده و در صورت غلط بودن عبارت صحیح را جایگزین
کنید:
 افزایش دما همواره موجب حل شدن بیشتر حل شونده در حالل می شود.
 بصل النخاع مرکز کنترل فعالیت های ارادی و غیرارادی می باشد.
 پوسیدن کاغذ نوعی تغیر فیزیکی است
 جسم پینه ای نیمکره های مخچه و کرمینه نیمکره های مخ را بهم متصل می کند.
 .1پاسخ صحیح را مشخص کنید :
 کدام مخلوط با بقیه متفاوت است ؟
ا لف) هوا

ج)شربت آنتی بیوتیک

ب)آب نمک

د)سکه طال

 کدام یک از مواد زیر از وظایف لوب آهیانه می باشد؟
الف)تمرکز

ب)سخن گفتن

ج)احساس درد

د)پردازش اطالعات شنوایی

 سوختن نوعی تغیر شیمیایی است که با تولید  ..............................همراه است:
الف) CO2

ب)O2

ج)نور و گرما

د)H2O

 کدام یک از تغیرات زیر نوعی تغیر فیزیکی می باشد؟
الف) تبخیر الکل

ب) هضم غذا

ج)پیرشدن

د)زنگ زدن آهن

 .4سوختن را تعریف کنیــــد ؟

 .5زمانیکه شخصی دچار سکته مغزی شده و نمی تواند سمت راست بدن خود راحرکت دهد چه بخشی از
دستکاه عصبی وی دچار مشکل شده است؟ چرا؟

 .9شخصی در هنگام تصادف رانندگی با ضربه ی شدیدی به سرش دچار مشکل تنفسی شده است .حدس
می زنید چه بخشی از مغز وی دچار آسیب شده است؟ دلیل بیاورید.

 .7تفاوت مخلوط های همگن و ناهمگن چیست ؟ (1مورد)

 .8چرا سوختن را باید مهار کرد؟

 .9ویژگی های گاز کربن مونوکسید را بنویسید ؟

 .31چرا حبه قند آغشته به خاک باغچه سریعتر می سوزد؟

 .33گلوکز در بدن موجودات زنده به چه موادی تبدیل می شود؟

 .32واکنش روبرو را کامل کنید :
 جوش شیرین  +ویتامین ث ← ..................... + ......................
 .31تفاوت جایگاه بخش سفید و خاکستری در مغز و نخاع چیست ؟

 .34اجزای مخ را همراه با وظایف آنها به اختصار توضیح دهید؟

 .35چندجفت عصب به دستکاه عصبی مرکزی وصل است؟ چند جفت آن مغزی و چند جفت آن از نخاع
منشا کرفته است؟

 .39عصب چیست ؟

