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 بارم نمره عملی                      = نمره کلینمره برگه                        +    ر ديف

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد.  1

 ترين مهارت يادگيري در علوم ............................. است. الف) اولين و مهم

 نيوتن است. .............................گرمي  200ب) وزن يك سيب 

 دهند. به كربن سختي مغز مداد را افزايش مي .............................ج) با افزايش 

 است. .............................ي اوليه ظروف چيني  د) ماده

2 

 مشخص كنيد. �درستي يا نادرستي جمالت زير را با عالمت  2

 صحيح            غلط                                           الف) انبساط آهن از آلومينيم بيشتر است . 

 غلط            صحيح                                 بازيافت است . ب) استفاده از بطري نوشابه يك نوع 

 غلط            صحيح                 ج) بيشترين آب شيرين كره ي زمين به صورت برف و يخ است . 

 غلط            صحيح  د) كلسيم و منيزيم از مهم ترين امالح موجود در آب هاي زير زميني هستند.

2 

 ي مناسب را انتخاب كنيد . گزينه 3

 الف) يك حبه قند چه شكلي از انرژي دارد.

 جنبشي -4 گرمايي                  -3پتانسيل                     -2شيميايي              -1

 ؟  ب) عامل اصلي افزايش دماي زمين استفاده از چيست

 زيست گاز-4بيومس                   -3      هاي فسيلي  سوخت -2ذغال سنگ           -1

 ؟  شود ج) در كدام محيط جريان همرفتي انجام نمي

 مخلوط آب و الكل -4                مس       -3آب خالص                   -2هوا                     -1

 . توان يك ........................ ناميد انسان را ميد) قلب 

 اندام  -4ياخته                     -3دستگاه                       -2بافت                   -1

2 

 . ستون سمت راست را به جواب مورد نظر در ستون سمت چپ ربط دهيد 4

 A , D -1شود.                   ي بزرگ و توسط باكتري ساخته مي در روده –الف 

  C-2       .                              محلول در چربي استاين ويتامين  –ب 

  K , B – 3                                   در سالمت پوست لثه نقش دارد.       –ج 

 ي سه لختي دريچه -4      بندد.                                      ناي را مياي كه راه  د ) دريچه

 دريچه دو لختي -5آيد.                         اي كه بيشترين فشار خون به آن مي و ) دريچه

 ي اپيگلوت دريچه -6   .                        ي ) دريچه ي ما بين دهليز راست و بطن راست

3 



 .  به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد 5

 كند؟  چگونه ديافراگم به تنفس كردن كمك مي –الف 

 

 هاي خوني را نام ببريد . ياخته –ب 

 

 ؟  ها را دارد مهمترين غده در دستگاه گوارش كه بيشترين آنزيم –ج 

 

 ؟  كار ريبوزوم چيست –د 

 

 ؟  كار غشاء ياخته چيست –و 

 

 ؟  علت تيره بودن بخاري گازي چيست –ي 
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 ؟  دارد هايي چاي را گرم نگه مي فالسك با استفاده از چه راه 6
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 ؟  چگونه زيست گاز توليد كنيم 7
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 .  ، يك قانون از قوانين فيزيك را بنويسيد با توجه به شكل 8
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 15 جمع نمرات

 

 ده ژول انرژي الكتريكي

 نور

 گرما


