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 بارم سؤاالت ردیف

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 1

 آید...................... به دست میالف( چدن آلیاژی است که از ترکیب .................. و 

 شود.ب( گرما صورتی از انرژی است که از جسم .................... به جسم ..................... منتقل می

 ه گوارشی معده دارای .................... و ........................ است.رشیج( 

 ........................ نام دارد.ته را احاطه کرده ..خد( پوششی که تمام یا

57/1 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 2

 ⃝غ       ⃝ص           در معادن، مواد معموالً به صورت ترکیب وجود دارد .                              الف( 

 ⃝غ           ⃝ص     ب( خون نوعی بافت پیوندی است.

 ⃝غ           ⃝ص   کند خورشیدی، همه انرژی نورانی خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل میهای ج( صفحه

 ⃝غ           ⃝ص      کنند. د( اجسام تیره و ناهموار تابش گرمایی کمتری را جذب می

1 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 3

 شود.میالف( پیشنهاد یک راه حل مناسب برای حل مسئله علمی ........................... نامیده 

 ( آزمایش                   4بندی ( طبقه                   3( فرضیه                     2( نظریه 1

 ب( کدام یک عنصر است؟

1 )                          2)                         3)                          4)                                       

 کدام یک از منابع زیر جزو منابع تجدیدناپذیر است؟ج( 

  هر سه مورد(               4 ایسوخت هسته(                    3 خورشید(                     2 باد( 1

57/0 

 7/0 بنویسید؟ را فلزات از ویژگی دو 4

 شوند؟کند چه میروی هستید. پرتوهای خورشیدی که به شما برخورد میوقتی در یک روز آفتابی در حال پیاده 7

 

 

 

 

 

57/0 

1صفحه   



 2صفحه:                                                          نام خانوادگی:                                    نام و 

  ؟چرا در کدام حالت زیر امکان تشکیل آبشار وجود دارد 6

 جریان رود                                                     جریان رود           

   ب(   الف(                                                   

 

57/0 

 اجزای لوله گوارش از دستگاه گوارش را در ادامه آن کامل کنید. 5

 مخرج   ←  ..............     ←   ...........   ←معده    ←  ............    ←  .........   ←دهان 

1 

 زیر را تعریف کنید.مفاهیم  8

 : الف( زیست گاز

 ب( بافت :

2 

 هر یک از موارد زیر مربوط به کدام واژه داخل جدول است؟ )واژه مربوطه را در مقابل آن بنویسید( 9

  شود.الف( کمبود آن باعث اختالل در بینایی می

  سلول و رشد بدن نقش دارد. ب( در تنظیم فعالیت 

   آورد.ج( کمبود آن نرمی استخوان را به وجود می 

  د( در سالمت پوست و لثه نقش مهمی دارد.

  

1 

 مورد را بنویسید. دوهای جلوگیری از اتالف گرما در خانه از روش 10

 ـ ....................................                2ـ ...............................            1

7/0 

 شود؟در دهلیز چپ قلب چه خونی جریان دارد و چه رگی به آن وارد می 11

 

 

57/ 

 انجام شده چند ژول است؟بریم کار سانتی متری باال می 170کیلوگرم را تا ارتفاع  70ای به جرم وزنه 12

(g=10)نوشتن فرمول الزامی است( ) 

 

 

 

 

 

1 

 ـ گوگرد

 ـ ید

 Aـ ویتامین 

 Cـ ویتامین 

 Dـ ویتامین 

سنگ مقاوم     مقاوم نا سنگ   

 

ممقاو نا سنگ     مقاوم  سنگ  
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-سانتیمتر مکعب باشد. وقتی در داخل آب بیاندازیم. آیا داخل آب فرو می 5حجم  گرم و 21اگر جسمی به جرم  13

 ماند و چرا؟رود یا روی آب می

 

 

1 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید : 14

 سازند؟ها را میهای روده بزرگ کدام ویتامینالف( باکتری

 امالح موجود در آب سخت کدامند؟ترین ب( مهم

1 

 های مشخص شده را نامگذاری کنید؟مقابل قسمتدر شکل  17

 نام دستگاه ..............

1) 

2)  

3) 

 

 

 

 

 

1 

 27/0 باران در مسیر پایین آمدن از توده هوای سرد عبور کند چه بارشی رخ می دهد؟ تاگر قطرا 16

 17بارم                                        موفق و پیروز باشید.          طراح سوال: مهری الستی                              

3صفحه   


