
  تسوِ تعالی 

           زقیقِ 45هست پاسد گَیی :            زرس:علَمزتستاى زٍم     پایِ :         

ًَتت زٍم   

هعلن هزتَطِ :                    تَصیفی( –هساز کاغذی ) ًگارُ ای  آسهَى                    ذاًَازگی :...................  ًٍام ًام  

 

 رزیف سَال هقیاس

  

زرستی ٍ ًازرستی جولِ ّای سیز را هشرص کٌیس.-0          □ًا زرست                           □زرست              کل تیشتز الف(شعز تَاًا تَز ّز کِ زاًا تَز ، سزٍزُ ی )) ًظاهی (( است.                                        الف(ّز چِ تعساز ضلع ّای یک ش تیشتز هیشَز. 

  □  ًازرست  □زرست   ( الک پشت ّای زریایی ترن ّای ذَز را سیز هاسِ ّای ساحل پٌْاى هیکٌس.فال

□ًازرست    □زرست    سٍزتز فاسس هی شًَس. تِ علّت گزهای سیاز ستالِ ّا تاتستاى زر رٍسّای گزم ب(    

  

گشیٌِ ی صحیح را اًتراب کٌیس.                                                                                                -2   

ذَراکی است؟زاًِ ی کسام هیَُ الف(   

                               □آلثالَ                        □ّلَ                        □تازام                              □پزتقال

کسام تغییز هزتَط تِ زٍراى کَزکی ًیست؟ب(  

  □گفتي اٍلیي کلوِ        □سفیس شسى هَّا                □زر آهسى زًساى ّا                        □راُ رفتي

جاّای ذالی را پز کٌیس.-3  

.زر کشَر ها ایزاى ........ اصلی تزیي هازُّ ی غذایی استالف(  

.ب(  ترار آب یک هازُ ی ............. است  

.ج(کزم اتزیشن زرٍى ........................ تثسیل تِ پزٍاًِ هیشَز  

.ی کافی ............... کٌین تِ هایع تثسیل هیشَز جاهس را تِ اًسساُ هازُ یز(اگز یک   
 

تِ سَاالت سیز پاسد کَتاُ زّیس. -4  

 الف(هْوتزیي هازُ ای کِ رٍی هَاز هرتلف تا ثیز هی گذارز چیست؟

 ب(چٌس هازُ ی ذَراکی جاهس ًام تثزیس.

چٌس غذا ًام تثزیس کِ اس گیاّاى تِ زست هی آیس؟                                                                                ج(
                                                                                                                                  

                                                                       ز( تاس یافت چیست؟  

 
 
 

:یاززاشت هعلن  

 
 

 ًظز اٍلیا:
 
 

کار ذَب است ٍ تِ ًسرت تیاس تِ ًظارت زارز ) -هقیاس ًگارُ ای تَ صیفی : کار ذیلی ذَب است ٍ ّیچ ًیاسی تِ ًظارت ًسارز ) خ خ(

است ٍ گاُ گاُ ًیاس تِ ًظزت زارز ) خ گ(کار قاتل قثَل است ) ق ق(کار ضعیف است ) ى ى(کار ذَب –خ ى(   

.               ِ ًظارت زارز) ق ق ( کار ضعاحتیاج ت  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



چِ رٍش ّایی تزای سالن رشس کززى پیشٌْاز هی کٌیس؟) سِ هَرز(-5  

 

 

هزاحل سًسگی قَر تاغِ را تِ تزتیة ًام تثزیس.-6  

 

 

  

ّوِ ی افزاز یکساى است ؟ چزا؟ آیا رشس-7  

 

 

هل کي.                                                                              تزای ّز کسام یک هثال تشى ٍ جسٍل را کا -8  

 

       ستالِ ی تز 

  

            ستالِ ی کاغذی                 

 

ستالِ ی ذشک                  

   
 

 

 

ضایعات ًاًی چیست؟-9  

 

 

 

پیشٌْاز زّیس. اُضایعات ًاى زٍ ر تزای کن شسى-01  
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:حضرت علی )ع( می فرماید  

 هر که در کودکی نیاموزد ، در بسرگی پیشرفت نمی کند.
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 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع
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