
 

آیا ًاظکی ّ کلفتی هید آٌُی زض ظًگ ظزى آى ))حؽیي تا اًجام یک آظهایؿ هی ذْاُس تساًس کَ  1
تاثیط زاضز 

 گصاـت ّ زاذل آى 2 ّ یک هید کلفت ضا زض ظطف هفاتَ 1اّ یک هید ًاظک ضا زض ظطف ( (یا ًَ؟
تَ ًظط . ؼی ؼی آب ضیرت ّ یکی ضا زض آفتاب ّ زیگطی ضا زض پفت پطزٍ ی پٌجطٍ قطاض زاز 5ُا 

چطا؟ . ـوا اّ هطاحل آظهایؿ ضا تَ زضؼتی اًجام زازٍ اؼت 
. ذیط،ظیطا هید ُا ُن اًساظٍ ًیؽتٌس-1
. ذیط، ظیطا هحل قطاض گطفتي ظطف ُا هتفاّت اؼت- 2
. تلَ ، ظیطا هحل قطاض گطقتي هید ُا ضا هططْب کطزٍ اؼت- 3
 .تلَ ، ظیطا هید ًاظک ّ کلفت اًتراب کطزٍ اؼت- 4

. هی زاًیس فطضیَ تؼس اظ یک پطؼؿ تَ شُي هی آیس 2
هیٌا پیفٌِاز هی کٌس تطای ایي پطؼؿ  ((آضز تِتط زض آب حل هی ـْز یا ًوک؟))هطین هی پطؼس

تَ ًظط ـوا کسام گفتَ فطضیَ اؼت؟ . یک فطضیَ تٌْیؽس
. هي ًوک ّ آضز ضا چفیسم ،هفاُسٍ کطزم کَ ًوک ـْض اؼت ّ آضز ـْضًیؽت- 1
. ًوک زضآب ظّزتط اظ آضز حل هی ـْز- 2
. زض آب ؼطز ًوک زیط تط حل هی ـْز- 3
 .آب گطم آضز ضا حل هی کٌس- 4

 زض تاال ضفتي اظ زیْاضٍ ی ـطقی ّ غطتی کٍْ هقاتل،کسام یک اظ افطاز ظیط کن تط ذؽتَ هی ـًْس؟  3
 .هی ضّز « ج»تَ ًقطَ ی « الف»ـرصی کَ اظ زیْاضٍ ی ـطقی اظ ًقطَ ی (1
 .هی ضّز« ب»تَ ًقطَ ی «ض»ـرصی کَ اظ زیْاضٍ ی غطتی اظ ًقطَ ی (2
 .هی ضّز« ب»تَ ًقطَ ی « الف»ـرصی کَ اظ زیْاضٍ ی ـطقی ّ اظ ًقطَ ی (3
 .هی ضّز« الف»ّؼپػ تَ ًقطَ ی « ب»تد ًقطَ ی « ض»ـرصی کَ اظ زیْاضٍ ی غطتی اظ ًقطَ ی(4
 ج ب 

                                                                                               
 ز 
  

                                                                                           الف                                              ض

زضـکل ضّتَ ضّ ًْع ّ تؼساز تغییطاتی کَ زض هْاز هْجْز زض یک اًثاض اتفاق افتازٍ ، ًفاى زازٍ  4

. ـسٍ اؼت

  :زضایي اًثاض

تغییطات ـیویایی تیفتط اتفاق افتازٍ یا - الف

تغییطات فیعیکی؟ 

اًثاض زاض فکط هی کٌس ؼاذتواى هْلکْلی ُوَ هْاز هْجْز - ب

  .ـوا چَ فکط هیکٌیس؟ تْضیح زُیس. زضاًثاض تغییط کطزٍ اؼت 
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 ًام ّ ًام ذاًْازگی: 



اگط کتاب ػلْم ذْز ضا اظ جلْی چفوتاى تَ تسضیج زّض تثطیس ،اظ یک جایی تَ تؼس ،ُوَ ی کتاب  5
اگط اّلیي جایی کَ ُوَ ی کتاب ضا تا چفوتاى تتْاًیس هفاُسٍ کٌیس ، . ضا هی تْاًیس تثیٌیس 

 ًؽثت تَ چفن ـوا ـثیَ ـکل ضّتَ ضّ تاـس هقساض فاصلَ تقطیثا چقسض ذْاُس تْز ؟

ؼاًتی هتط50- 4ؼاًتی هتط         5- 3  ؼاًتی هتط         15-  2ؼاًتی هتط                 1-40

  کتاب ػلْم 

 هتطی اظ یک آیٌَ ترت قطاض گطفتَ اؼت اگط جؽن ّ آیٌَ ُطیک تَ اًساظٍ 2جؽوی زض فاصلَ  6
 ؼاًتی هتط تَ ُن ًعزیک تط ـًْس فاصلَ ی جؽن تا تصْیطؾ زض ایي حالت چقسض اؼت؟ 30

1-3.7            2 -0.4           3 -2.8          4 -1.4 

ّقتی ًْض ذْضـیس تَ هٌفْض هی تاتس ًْض تجعیَ هی ـْز ّ ًْاضی ضًگی تفکیل هی زُس زض  7
زّ ططف 

 قطاض زاضًس؟ اایي ًْاض ضًگی ، کسام ضًگ ٍ

  تٌفؿ ًّیلی- 4تٌفؿ ّ قطهع         - 3قطهع ّ آتی       - 2ظضز ّؼثع       -1

 یک ؼاػت ضا هقاتل آیٌَ هی گصاضین ، تصْیط ؼاػت زضآیٌَ ظهاى ضا یک ؼاػت ظّزتط اظ ذْز  8
ؼاػت ًفاى هی زُس ؼاػت چٌس اؼت؟ 

. ُطؼَ هْضز هی تْاًس زضؼت تاـس- 4 زقیقَ     30 ّ 6- 3 زقیقَ       30 ّ 5- 2 زقیقَ        11ّ30- 1

کسام گعیٌَ تَ ـوا کوک هی کٌس تا تاال تطزى جؽن اظ ؼطح ـیة زاض ، ضاحت ّ تا ًیطّی  9
کوتطی اًجام گیطز؟ 

 زضجَ 50 غ ، ظاّیَ ـیة 170 غ، طْل ؼطح 60اضتفاع - 1

 غ 80 غ ، اضتفاع 220 زضجَ ، طْل ؼطح 40ظاّیَ ـیة - 2

 زضجَ 40 غ، ظاّیَ ـیة 60 غ، اضتفاع 220طْل ؼطح - 3

  زضج45َغ ، ظاّیَ ـیة 300 غ، طْل 70اضتفاع - 4

 تاالی ؼطح ـیة زاض یکؽاًی کَ زضـکل هی تیٌیس، ُوعهاى ضُا ظ یکؽاى ضا ا یؼَ تیلَ 10

  هْضزی کَ فطاهْؾ ـسٍ اؼت ،. ؼتازى تیلَ ُا ضا زض زّ هْضز ػالهت ظزٍ اینیهحل ا. کطزٍ این

. ـوا ػالهت تعًیس

 



هی کٌس؟ ػول کسام هاـیي ـثیَ فطهاى اتْهثیل  11
 
 

کسام ػاهل هحیط هٌاؼثی ضا تطای ظیؽت زایٌاؼْض ُا فطاُن آّضز؟  12
فطاّاًی جٌگل ُا - 2ظاُط ـسى گیاُاى گلساض              - 1
 تَ ّجْز آهسى جاًساضاى تک ؼلْلی- 4تَ ّجْز آهسى زضیا ُا                 - 3

یک جاًساض پػ اظ هطگ ، تایس زّض اظ چَ ػاهلی قطاض گیطز تا ُوَ یا قؽوتی اظ جؽس آى تاقی  13
تواًس؟ 

آب جاضی ّ آفتاب - 2تاکتطی ُا ّ قاضچ ُا                   - 1
 .ُطؼَ هْضز زضؼت اؼت- 4...      حیْاًاتی ًظیط کطکػ ّ کفتاض- 3
14  . . اظ ّظایف پْؼت ًوی تاـس..........

زفاع زض هقاتل هیکطّب ُا - 2تٌظین زهای تسى                          - 1
 ط ذاضجیجصب هْاز اظ هح- 4زفغ هْاز ظایس                            - 3

 گْؾ تَ هغع اًتقال هی یاتٌس؟ یـٌْایی اظ کسام قؽوت ُاُای پیام  15
 پطزٍ ی صواخ- 4ترؿ حلعًّی          - 3هجطای ًین گطز     - 2گْؾ هیاًی       - 1

کسام ؼلْل ُای تسى ها پػ اظ تْلس تقؽین ًفسٍ ّ ضـس آى ُاتا افعایؿ حجن صْضت هیگیطز؟   16
 اؼترْاى- 4هاُیچَ ّ ػصة             - 3ػصة           - 2هاُیچَ          - 1
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