


 

 خانوادگی:و نام  نام

 تاریخ آزمون:                                                              اول                                نام آزمون: علوم نوبت 

                                           زمان:                                                                                                                                       

 .چرا؟زمین می رسد  این ها دانه های درخت افرا هستند .اگر آن ها را از ارتفاع یکسانی رها کنیم ، کدام یک زودتر به-1

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.-2

 کاوش به روش علمی با ................. شروع می شود. -الف

 پاسخ به پرسش های احتمالی.......................نام دارد.-ب

زمین می رسد بنابراین ،هرچه بال فرفره ...........باشد،زمان فر فره ای که بال پهن تری دارد،........................................به سطح -ج

 رسیدن آن به سطح زمین .............................می شود.

 ماهان و همکالسی هایش در مرحله ی ............. به روش علمی، متوجه شدند که همه ی فرفره ها با هم به زمین نمی رسند. -د

 نج گانه را.................می نامند.استفاده از تمامی حواس پ-ه

 اگر بخواهیم نتیجه گیری ها درست باشدباید اندازه گیری ها ..................باشد.-ی

 به فرضیه ای که تایید شود...........می گویند.-ز

 روش.....................برای پاسخ گویی به پرسش ها وحل مسائل است.-ر

.......................................................................................................................................................................................... 

 جدول زیر را کامل کنید.-3

 هضم غذا-تهیه دوغ گاز دار از ماست-تبخیرآب-پارافینذوب -شکستن شیشه-زنگ زدن آهن-پختن غذا–بریدن پارچه 

  تغییر فیزیکی

  تغییر شیمایی

 

 . جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید .4

 (الف( استخوان زنده است و از مواد.....................ساخته شده است .)محکم / انعطاف پذیر

 ..........................هسته ی سلول را به آکسون وصل می کند .)دندریت / رشته ی دراز(ب( در یک سلول عصبی 

 



 . جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید .5 

 ) تنگ، گشاد، عنبیه،قرنیه، شبکیه ، عدسی، مردمک(

 الف( با زیاد شدن نور ، مردمک چشم ...............می شود .

 ..چشم در پشت مردمک قرار دارد .ب( ....................

 ج( .............................میزان نوری را که به چشم می رسد را تنظیم می کند .

 د( تصویر اجسام روی .................تشکیل می شود .

ا ربا توجه به کلمات داده شده شکل زیر را به گونه ای شماره گذاری کنید که ترتیب عبور نور از چشم  -5

 . مردمک(6 –بینایی . عصب 5 -. عنبیه4-. شبکیه 3 -دسی. ع2-. قرنیه1برای دیدن یک شی نشان دهد .)

 

 

 0-.اصطالحات زیر را تعریف کنید 

 ........................................................................:............................................................................................................................عدسی

 منشور............................................................................................................................:........................................................................ 

 عدسی کانون...............................................:....................................................................................................................................... 

 مفصل...................................................................................................................................................................................................... 

 کمان رنگین.................................................................................................................................................................................... 

 غضروف.................................................................................................................................................................................................. 

 رباط........................................................................................................................................................................................................... 

 


