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.آ( جاهای خالی را با واژه های درست پر کنید  

 کوچک ترین واحد سازنده ی ماده ..................... نام دارد.  -1

 به باال آمدن آب و حرکت آب به سمت ساحل ........................ ) مد / جزر ( نام دارد.  -2

های متمادی، ها در طي سالتر از صفر درجه است، با انباشته شدن برفزمين که ميانگين هوا کمدر مناطقي از کره -3

 شود.تشكيل مي ....................

 کربوهيدرات مرکب .........................)نشاسته / سلولز ( در بدن انسان تجزیه نمي شود. -4

1 

 ای زیر پاسخ دهید؟ب( به پرسش های چهارگزینه 

 ها ساخته شده است؟از کدام نوع اتم کربن دی اکسيد -1

  ب( اكسيژن و كربن                                      اكسيژن و هيدروژن الف(

 د( كربن و نيتروژن                                            ج( كربن و هيدروژن

 گرم ازهرچهار ماده ی زیر به طور یكسان گرما دهيم، ميزان انبساط درکدام جسم از همه بيشتر است؟  05اگر به  -2

 د ( آب                        ج( موزایيک                 ب( اُكسيژن                     الف( نمک 

 د؟ زیر فقط در برگ گل شمعداني دیده مي شوکدام یک از موارد  -3

                      ب( كلروپالست ) سبز دیسه(                                      الف( ميتوكندری )راكيزه( 

 هستهد (                                              غشای پالسماییج( 

 کدام ویتامين زیر سبب تقویت بينایي به ویژه در نور کم مي شود؟  -4

  Dد ( ویتامين                     Cج( ویتامين            Bب( ویتامين                Aالف( ویتامين 

1 

 (جمله های درست را با عالمت)مشخص کنید. ×(وجمله های نادرست راباعالمت )√ج ) 

 در یک اتم خنثي همواره تعداد پروتون ها با نوترون ها برابر است.  -1

 تر خواهد بود. تر باشد، سختي مغز مداد بيشهرچه مقدار خاك رس بيش -2

 آبي متيل استفاده مي شود. برای رنگ آميزی نشاسته در سلول های گياهي از  -3

  استفاده از رژیم غذایي گياهخواری خطرناك است ، زیرا فرد چار کمبود پروتئين مي شود. -4

1 

د( پاسخ های تشریحی دهید؟ 

 مفاهيم زیر را تعریف کنيد.هر یک از  -1

 سختی: الف(

 ب( هواشناسی:

 ج(بافت:

  :د( اسيد آمينه ی ضروری

2 
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 عنصر را مشخص کنيد. دليل خود را بنویسيد.با توجه به شكل  -2

 
 

 

0/5 

وگوگرد را بررسي یک مدار الكتریكي مطابق شكل درست کرده ایم و با استفاده از آن رسانای الكتریكي ميخ آهني  -3

 مي کنيم .کدام یک از این مواد رسانای الكتریكي و کدام یک نارسانای الكتریكي است.

 

0/5 

  مشخص کنيد.« √»واحد سازنده ی هر یک از موارد زیر را با عالمت  -4

 آلومينيم کلر ماده

   اتم

    مولكول

0/5 

 شود ولي حجم مایع ها کم نمي شود؟چرا حجم گازها با فشرده کردن کم مي  -0

 

0/5 

 اجزای سازنده ی آلياژ چدن را نام ببرید؟ -6

 

0/5 

 چرا فلز آلومينيوم در صنعت هواپيماسازی نقش مهمي دارد؟)دو مورد( -7

 

0/5 

 نقشه ی مفهومي زیر را کامل کنيد. -8

 

0/5 

 نحوه ی تشكيل دریاچه ی خزر را بنویسيد؟ -9

 

0/5 

انواع ساحل

................. ...................
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 منطقه مسير رود مستقيم است؟ با توجه به شكل در کدام -15

 

20/5 

 دو وظيفه ی غشای پالسمایي را بنویسيد؟ -11

 

0/5 

 هر یک از موارد ستون الف با یكي ازموارد ستون ب در ارتباط است. آنها را به یكدیگر وصل کنيد. -12

 ب الف

 ميتوكندری (1

 دستگاه گلژی (2

 شبکه آندوپالسمی  (3

A)بسته بندی و ترشح مواد 

B )توليد انرژی 

 

70/5 

 یک وظيفه در بدن انسان بنویسيد.برای هریک،  -13

 الف( پروتئين

 

 ب( چربی ) ليپيد(

 

0/5 

 جدول زیر را کامل کنيد. -14

 وزن جرم 

   واحد)یکا(

    وسيله ی اندازه گيری

1 

 فناوری را تعریف کنيد؟ -10

 

0/5 

𝑔 اگر چگالي جسمي برابر -11

cm32  باشد ، در صورتي که حجم جسمcc 8 باشد. جرم جسم چقدر است 

 

70/5 

 الف(نيرو را تعریف کنيد؟ -17

 

 ؟ب( دو مورد از اثرات نيرو که بر اجسام وارد مي شود را نام ببرید

1 

 متر جابجا شود. چند ژول کار انجام شده است؟ 4نيوتون به اندازه ی 20اگر جسمي با نيروی  -18

 

70/5 

 موفق باشید

 


