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درست را انتخاب کنید.عزیزانم، سواالت زیر را با دقت بخوانید و گزینه 
می باشد؟ بدون دخالت انسانکدام تغییرشیمیایی و  -1

 ب( درست شدن مربا          ج( تشکیل برف          د( ترش شدن شیر          پختن غذاالف( 
تجزیه کرد؟ نور خورشید را نمی توانبا کدام یک از گزینه های زیر  -2

 د( لوله شفاف خودکار             ج( عدسی             ب( قطره های آب                الف( منشور         
با کدام یک از وسایل زیر می توان تصویر اجسام را روی پرده یا دیوار نمایش داد؟ -3

 د( منشور              ج( شیشه                            ب( عدسی                    الف( آینه        
یل بیشتری تشکیل می شود؟در کدام محیط زیر فس -4

  د( دریا             ج( جنگل                               الف( دامنه کوه          ب( بیابان                
احتمال تشکیل فسیل از بدن کدام جانور زیر بیشتر است؟ -5

د( پشه              ج( مورچه                       ب( کرم خاکی              الف( صدف          
کامل کن. اسب زیرمن کلماتیکی از  جاهای خالی را با 

 (         سه کلمه اضافی است.فیزیکی -سخت -نرم -کم تر -ذره بین -شیمیایی -بیشتر  -منشور )
عوض می شود...................... جنس ماده در تغییر  -6
است.  ..................... تبخیر آب یک تغییر  -7
را دارند.  ............ .........در هنگام تشکیل رنگین کمان، ذره های آب نقش  -8
از مهره داران است. ..................... حشرات، امکان تشکیل فسیل   -9

در جاندار است.  ..................... یکی از شرایط الزم برای تشکیل فسیل وجود قسمت های  -11
عبارت های زیر را مشخص کنید. (       )  یا نادرستی  (       )  درستی

  زدن میوه در یخچال نوعی تغییر فیزیکی مضر است. پکک-11
  سرعت تغییر مواد مختلف یکسان نیست.-12
  منشور نور خورشید را در یک نقطه جمع می کند.-13
  میزان گرما و نور در کانون عدسی بسیار زیاد است.-14
  همه ی سنگ های روی زمین دارای فسیل هستند.-15
  در سنگ های رسوبی الیه های زیرین قدیمی تراند.-16
  احتمال وجود فسیل در سنگ های رسوبی بیشتر است.-17

 



اصطالحات زیر را تعریف کنید.

....................................................................................................................تغییر فیزیکی:  -18

..................................................................................................................... کانون عدسی:  -19

 ....................... ......... ............................................................................................. فسیل:-21

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.
نحوه تشکیل رنگین کمان در آسمان را توضیح دهید.  -21

 چهار وسیله نام ببرید که در ساخت آن ها از عدسی استفاده شده است.  -22

سه مورد از کابرد فسیل ها را بنویسید.  -23

فسیل ها در چه مکان هایی تشکیل می شوند؟) سه مورد(  -24
 

زمین شناس به چه نکته ای این  سی در یک بیابان فسیل سرخس پیدا کرده است. به نظر شما زمین شنا-25
آن منطقه می تواند پی ببرد؟ ی ی گذشته درباره
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