


 
 وام و وام خاووادگی : 

 

  7تا  6فصل                                                                                            آزمون علوم ووبت اول 

 گعیٌِ صحیح ضا اًتراب وٌیس . -1

 تیطتط فسیل ّا زض ایي ًَع سٌگ ّا یافت هی ضًَس . -

 الف ( سٌگ ضسَتی               ب ( سٌگ آشضیي            ج ( سٌگ زگطگًَی        ز ( ذان ًطم  
 

 وسام یه اظ تغییطات ظیط تسٍى زذالت اًساى است . -

 الف ( ساذتي سس                ب ( وٌسى ظهیي              ج ( تغییط فصل            ز ( تطیسى چَب 
 

 ووتط زیسُ هی ضَز .فسیل وسام جاًَض  -

 الف ( هاّی                     ب ( صسف                     ج ( زایٌاسَض              ز ( پطٍاًِ 
 

 وسام یه اظ هاّیچِ ّای ظیط تا اضازُ ی اًساى واض ًوی وٌس . -

 ز ( هاّیچِ زست      الف ( هاّیچِ للة             ب ( هاّیچِ پا                  ج ( هاّیچِ ضاًِ       
 

 وسام یه زض سطاسط تسى ٍجَز زاضز . -

 الف ( گیطًسُ ّای ضٌَایی              ب ( گیطًسُ ّای چطایی           
 ج ( گیطًسُ ّای پَست                  ز ( گیطًسُ ّا تَیایی         

 جاّای ذالی ضا تا ولوات هٌاسة پط وٌیس . -2

 هٌطمِ ًطاى هی زّس لثال آى جا ................... تَزُ است پیسا ضسى فسیل هاّی زض یه  -

 ترص ................. گَش اظ ططیك عصة ضٌَایی پیام تِ هغع هی ضساًس .زض  -

 حس چطایی تا حس ...................... اضتثاط زاضز . -

 آذطیي هطحلِ واٍضگطی ...................... است  -

 زض تغییط ................. هازُ تغییط ًوی وٌس .  -

 زضستی یا ًازضستی عثاضت ّای ظیط ضا هطرص وٌیس . -3

 هعوَال ضًگیي وواى زض ضٍظّای تطفی زض آسواى زیسُ هی ضَز . -

 تطش ضسى هاست ٍ سَذتي غصا  تغییط ضیوایی ّستٌس  -

 افطاز ًعزیه تیي اجسام زٍض ضا تِ ذَتی هی تیٌٌس -

 آب هی تَاًٌس هاًٌس هٌطَض ًَض ضا تجعیِ وٌس شضُ ّای ضیع  -

 ّط جولِ ضا تِ ولوِ هطتَط تِ ذَزش ٍصل وٌیس . -4

 تاعث هططَب ضسى پَست هی ضًَس                           غسُ ّای عطق 
 تاعث چطب ضسى پَست هی ضَز                                لطًیِ 

 زض عمة وطُ چطن لطاض زاضز                                    غسُ ّای چطتی 
 پطزُ ای ضفاف ضٍی عیٌثیِ است                                ضثىیِ 

 



 
 پاسد وَتاُ زّیس  -5

 استرَاًی وِ هغع زضٍى آى لطاض گطفتِ است ........................ -

 ..............ًام ترص ضًگی چطن :............... -

 حسي الهسِ زضایي افطاز تسیاض لَی است :............................ -

 پاسد واهل تسّیس  -6

 ًحَُ تطىیل ضًگیي وواى ضا تَضیح زّیس  -

 
 

 تعطیف وٌیس  -

 ...........................................................................................................................................تغییط ضیویایی : ............
 

 ....................................................................................................................................واًَى عسسی : ..................
 ٍظیفِ سلَل عصثی چیست ؟  -

 
 

 ضاُ تطای حفاظت اظ پَست تٌَیسیس . 2 -

 
 

 هازُ چطب زاذل هجطای ضٌَایی چِ فایسُ ای زاضز ؟ -

 
 

 ًام سِ لسوت هطرص ضسُ ضا تٌَیسیس  -

 
 ى  ق ق  خ   خ خ  اًتظاضات 

     فسیل ضا هی ضٌاسس ٍ اطالعات زاضز

     هفَْم تغییطات فیعیىی  ٍ ضیویایی ٍ تغیطات تا زذالت اًساى ضا هی زاًس 

     تا حس ّای پٌج گاًِ آضٌاست 

     هطاحل واٍضگطی ضا هی زاًس

     تا شضُ تیي ٍ هٌطَض ٍ عسسی آضٌایی زاضز

     چگًَگی تطىیل ضًگیي وواى ضا هی زاًس 

     واض هغع ٍ ًراع ٍ اعصاب ضا هی زاًس ٍ هاّیچِ ّای اضازی ٍ غیط اضازی ضا تطریص هی زّس 

     ضاُ ّای حفاظت اظ پَست ضا هی زاًس

     ٍظیفِ غسز چطتی ٍ عطق ضا هی زاًس 

      ًام لسوت ّا هطرص ضسُ ضٍی ضىل ضا تسضستی هطرص هی وٌس 
 

 


