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 »تجربیعلوم «درس 

دقیقه60مدت زمان پاسخگویی:
93خرداد 

بارمسؤاالتردیف

) مشخص کنید.بودن عبارت هاي زیر را با عالمت (»نادرست«یا »ستدر«الف) 

5/2

نادرستدرست مس وآهن رساناي خوبی براي جریان برق هستند. 1

نادرستدرست اتو داراي موتور الکتریکی است. 2

نادرستدرست باالبردن سنگ باعث ذخیره انرژي درآن می شود. 3

نادرستدرست تنوع گیاهان درجنگل هاي کاج زیاد است. 4

نادرستدرست خون اولین سد بدن، دربرابر میکروب هاست.                             5

) مشخص کنید. ) پاسخ درست را با عالمت (ب 
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 ؟دسته از مواد زیر جزو مواد طبیعی محسوب می شوندکدام  6
کاغذ-د)مدادمداد-ج) پنبهپنبه  -سنگب)کاغذ-سنگالف) 

 ؟کدام فلزبراي ساخت دستگاه هاي کارخانه کاغذسازي به طورگسترده استفاده می شود 7
نقره  د) چدنج) آلومینیوم ب) الف) آهن

یک از کارهاي زیر نیروي غیرتماسی نقش دارد؟درکدام 8
بازکردن کشوي کمدب) الف) ترمزکردن اتومبیل

شیکمسابقه طناب د) افتادن برگ درختج) 

9 

10

......................................... است.مخمر نوعی 
قارچ تک سلولید) قارچ پرسلولیج)جلبک سبزب) جاندارپرسلولیالف) 

تر استفاده می شده است؟زیر درگذشته بیشیک از وسایل ارتباط جمعی کدام
تلفند)ج) اینترنتب) نامهالف) تلگراف 

ت) در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب بنویسید. 
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11
12

.......................... به شمار می آید.جوهرنمک جزو اسیدهاي ..............
......................................... انجام می شود.سفر واقعی به درون زمین به کمک 

.........................................از از دهانه ي آن خارج می شودبه آتش فشان هایی که فقط گ13 گفته می شود.آتش فشان
14.......................... .............. غلبه می کند.هواپیما براي بلند شدن از سطح زمین بر نیروي 
.........................................هااولین میکروسکوپ15 اخته شد.در کنار همدیگر س، با قرار دادن 
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16  
17  
18  
19  

 ج) به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.  

  بنویسید. انه ي آتشفشان ها رامهم ترین گازهاي خارج شده از دهیکی از
  حداقل چندجسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود؟

  م دارد؟غذاسازي گیاهان توسط نور خورشید چه نا
  به مجموعه چند زنجیره غذایی چه می گویند؟

2  

  
20  

  د)به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
  پالستیک:     علت استفاده این  مواد را در تولید کاغذ را بنویسید.

  گچ:                                              ر:              لُکُ  
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 ف زمین را به ترتیب نام گذاري کنید.    در شکل داده شده الیه هاي مختل  21

  سنگ کره                                                                                        
                                                                           ...................  

                                                                                                                                          ...................
                                                                                                              .............. .....  

                                                                             ...................  
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  با یک مثال توضیح دهید که در حرکت یک جسم چگونه نیروها اثر همدیگر را خنثی می کنند؟  22
1  

23  مورد) 2ا چه اقداماتی را پیشنهاد می کنید؟ (رنخوردن اتومبیل هبراي افزایش اصطکاك در روزهاي برفی و س  
1  

  تبدیل انرژي را براي  هر یک از موارد زیر بیان کنید.  24
  2  الف)رها شدن تیري از کمان                                  ب)مالش دست ها به همدیگر

  ح دهید.تر نشان می دهند؟ توضی چگونه میکروسکوپ ها تصویر نمونه را از خود آن بزرگ  25
1  

  1  توضیح دهید که گیاهان، چگونه باعث کاهش آلودگی هوا می شوند؟  26

  .هاي غیر واگیردار را توضیح دهید و یک مثال ذکر کنید بیماري  27
  
  

  موفق و پیروز باشید.

5/1  

 
 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



انو
د ق

گر
ر پی

شا
 انت

ل /
یتا

یج
ر د

نش
در 

ده 
 ش

ت
/ ثب

وز 
یام

ت ب
سای

ی 
اص

ص
خت

ا
د  

دار
ی 

ن
B

ia
m

o
z

.c
o

m

بارمپاسخنامهردیف

الف

(غلط1

(غلط2

(صحیح3

(غلط4

 (غلط5

ب

6
پنبه - سنگ( ب

آهن( الف 7

درخت برگ افتادن( ج 8

سلولی تک قارچ( د 9

نامه( ب 10

ت

11
صنعتی

ای لرزه امواج 12

فعال نیمه 13

جاذبه 14

ها بین ذره 15

ج

16
اکسید دی کربن

جسم دو 17

فتوسنتز 18

غذایی ی شبکه 19

کاغذ بری رنگ و کردن دسفی:  کلر د
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BIAMOZ.comاستفاده از این فایل منوط به خرید از سایت بیاموز بوده و دارای امتیاز نشر دیجیتال می باشد و انتشار آن پیگیری قضایی دارد 

کاغذ در شفافیت ایجاد:  گچ 20

21

 کره سنگ

 کره خمیر

 زیرین ی گوشته

خارجی ی هسته

 داخلی ی هسته

22
 این در. کنند می وارد برابر نیروی جسم آن به ، هم خالف جهت دو از نفر دو که بگیرید نظر در را جسم یک

 کنند می خنثی را یکدیگر اثر نیروها زیرا کند نمی حرکت جسم حالت

23
 چرخ زنجیر بستن

جاده سطح در نمک و شن مخلوط ریختن

24
حرکتی انرژی به شده ذخیره انرژی:  کمان از تیر شدن رها( الف

 گرمایی انرژی به حرکتی انرژی:  همدیگر به ها دست مالش( ب

25

 گوناگون، های عدسی وجود با عموما   که باشند می متفاوتی های بزرگنمایی دارای مختلف های میکروسکوپ

 طول با نور عبور براساس ها میکروسکوپ انواع تمامی در کلی اصول.  شود می برابر چند نظر مورد نمونه تصویر

 یکروسکوپم در رفته کار به نور موج طول چقدر هر که باشد می محدب عــدسی چندین از متفاوت های موج

 است. بیشتر میکروسکوپ آن جــداکنندگی یا و تفکیک قدرت باشد تر کوتاه مزبور

26
 آلودگی کاهش و هوا پاکیزگی باعث اکسیژن تولید و هوا اکسید دی کربن گرفتن با ، فتوسنتز عمل در گیاهان

 .شوند می

27

 یها دستگاه کار رد اختالل سبب به ها بیماری این. آیند نمی وجود به ها میکروب اثر در غیرواگیر های بیماری

 .شوند می ایجاد بدن

 دیابت:  مثل
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