
 ارزشیابی علوم تجربی                                 به نام حق                                                        نام و نام خانوادگی :                               

 گزینه مناسب را انتخاب کن :   

 . کدام یک نور را تجزیه می کند : 1

 د . عدسی                                       الف . آینه                                 ب. شیشه                                   ج. منشور 

 :نیست . کدام یک فسیل  2

 د . یک ظرف سفالی دوره ساسانیان   ج . استخوان های دایناسور                     در سنگ ها برگ های یک درخت رب. آثا          ن نخستین لف . رد پای انساا

 . کدام گزینه از شرایط تشکیل رنگین کمان است ؟ 3

 د. گزینه ب و ج                  الف . ابری بودن هوا                        ب. وجود قطرات باران در هوا                       ج. آفتابی بودن هوا        

 وقتی بخار آب به ابر تبدیل می شود کدام گزینه درست است ؟.  4

 یل می شودد . ماده به ماده دیگری تبد             ت آن تغییر نمی کند ج . حال    آن تغییر نمی کند          ب . جنسکند              ر میالف. جنس آن تغیی

 جاهای خالی را کامل کنید :.  5

. با آهن ، اکسید آهن به وجود می آید .  الف. از ترکیب ...................

 به شکل عدسی می سازند . ب. ذره بین را معموال از ................... و ...................

. یافت می شوند .  ج. فسیل ها معموال در سنگ های ................

. فعالیت می کنند .د.   ماهیچه های قلب و ریه های به صورت .....................

. استخوان ها را حرکت می دهند .  ه . ماهیچه با ................. و .................

 . به هم وصل کنید : 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرمانده بدن

محل اتصال دو استخوان

 ستون مهره ها

 اسکلت درونی

کانون   

جنس ، رنگ ، و خاصیت های ماده را عوض می کند

 رشته های عصبی

از نخاع در برابر آسیب ها محافظت می کند

 تغییر شیمیایی

کند که عدسی نور را در آن جمع می نقطه ای

 مفصل

پیام مغز و نخاع را به سایر اندام ها می رسانند

 مغز

 به بدن ما شکل می دهد



 شکست ها پله های نردبان موفقیت هستند. کسی که از اولین شکست ناامید می شود، سزاوار کامیابی نیست. 

 درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید :.  7

 فقط در دست و پا تعداد زیادی استخوان وجود دارد .الف . 

 است . فیزیکیمنجمد شدن آب یک تغییر ب . 

 دانشمندان در سنگهای آتشفشانی هاوایی فسیل ماهی پیدا کردند .ج . 

 استخوان ها مانند دندان زنده اند و از ماده محکمی ساخته شده اند .د . 

 ه . ستون مهره ها به صورت یک استخوان غیر قابل حرکت است .

 چرا پزشکان خوردن روزانه شیر را سفارش می کنند ؟ .  8

 

 

 . تفاوت سلول های عصبی با سایر سلول های بدن را بنویسید . 9

 

 

 د نام برده و مثال بزنید .. انوع ماهیچه ها را از نظر عملکر 10

 

 چگونگی تشکیل فسیل را شرح بدهید : .  11

 

 

 

. رنگین کمان چگونه تشکیل می شود ، توضیح بدهید : 12



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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