
 هقاٍهت کذام یک اص کاغز ّای صیش ، تیـتش اػت؟-1

  د(ّیر کذام        ج(ّشدٍ       ب(کاغزتْیِ ؿذُ اص زَب   الف(کاغز تاصیافتی

 اصهیاى قؼوت ّای هختلف دسخت کذام قؼوت هٌاػة تشای تْیِ ی کاغز اػت؟-2

 د(ّوِ خای آى ج(تشگ دسختاى  ب(ػاقِ ٍ تٌِ ی هطکن    الف(سیـِ ی دسخت

 هؼلواًاى دس زِ ػشصهیٌی تِ داًؾ ػاخت کاغز دػت یافتٌذ  ؟-3

 د( ػوشقٌذ  ج (دؿت آصادگاى  ب(هشیَاى  الف(ػاٍُ

 کذام گضیٌِ دس هَسد  اص تیي تشدى سًگ صسد زَب ، دسػت اػت؟ -4

 د(اٍلیي هشضلِ اػت  ج(ّواى عَس هی گزاسًذ  ب( تغییش فیضیکی  تغییش ؿیویایی الف(

 

 اػتفادُ ًکٌیذ.........ًگْذاسی کٌیذ. ّیر گاُ اص آًْا دس فضای  ........آب اکؼیظًِ سا دس خای -5

 هختلف تِ خویش کاغز، هی تَاى اًَاع هختلفی اص کاغزّا سا تْیِ کشد..........تا افضٍدى -6

 ٍ ػفیذکٌٌذُ اػت. ........گاص کلش ٍ آب طاٍل (ػفیذکٌٌذُ) ًیض هاًٌذ آب اکؼیظًِ، -7

اػت؛ ّش زٌذ کاغز سا هی تَاى اص ًیـکش، پٌثِ ٍ ...   .........هادُ ی اكلی ٍ خام هَسدًیاص ػاخت کاغز، -8 

 ّن تْیِ کشد.   

 غلظ                  كطیص              آب اکؼیظًِ ًوی تَاًذ سًگ ّوِ ی هَاد سا اص تیي تثشد.-9

 فقظ اص زَب دسخت هی تَاى کاغز ػاخت.                     كطیص                 غلظ-11

 بو ًام خدا

 /       /         آهىزش و پرورش شهرستاى اهیدیو                                                      تاریخ آزهىى:                  م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         دبستاى شهید سید امحد آلبىشىکو                                                  هدت زهاى:                              ام پدر:                                        ً      

 1 صفحو    2ششن           تعداد صفحات :    پایو :             2تا  1علىم  ههرهاه  درس اهتحاى :                         ًام هعلن:                                        



ًیاکاى ها ٍ هشدهاى گزؿتِ، آثاس ػلوی، فشٌّگی، ٌّشی ٍ اختواػی خَد سا سٍی زِ زیضی هی ًَؿتٌذ  -11

 ؟ًقاؿی هی کشدًذٍ 

 

 تِ زِ هَاد ی هَاد عثیؼی هی گَیٌذ ؟ -12

 

 تشای  هَاد  عثیؼی ٍ هلٌَػی ٍ تا رکش هٌـأ هَاد ، زٌذ هثال تضًیذ.-13

 

 کاستشدّای کاغز دس صًذگی سٍصهشُ ی خَد سا رکش کٌیذ.-14

 

 هشاضل تثذیل زَب تِ کاغز  سا ًام تثشیذ .-15

  

  آب اکؼیظًِ سا تٌَیؼیذ.دٍ ًکتِ دستاسُ ی اػتفادُ اص -16

 قغغ  تیؾ اص ضذ دسختاى خٌگل تِ زشخِ ی عثیؼت زِ آػیثی  خَاّذ صد؟-17

 

 تاصیافت کاغز زگًَِ ػثة ضفظ هطیظ صیؼت هی ؿَد؟-18

 

 زِ کاسّایی سا تشای تاصیافت کاغز دس خاًِ ٍ هذسػِ پیـٌْاد هی کٌیذ؟-19

 بو ًام خدا

 /       /         تاریخ آزهىى:                              آهىزش و پرورش شهرستاى اهیدیو                                          م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         دبستاى شهید سید امحد آلبىشىکو                                                  هدت زهاى:                              ام پدر:                                        ً      

 2 صفحو    2پایو :  ششن           تعداد صفحات :               2تا  1علىم  ههرهاه  درس اهتحاى :                         هعلن:                                    ًام     
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 بو ًام خدا

 /       /         آهىزش و پرورش شهرستاى اهیدیو                                                      تاریخ آزهىى:                  م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         ى شهید سید امحد آلبىشىکو                                                  هدت زهاى:       دبستا                       ام پدر:                                        ً      

 1 صفحو    2ت :   پایو :  ششن           تعداد صفحا           4تا  1هاه  درس علىم  آباى اهتحاى :                         ًام هعلن:                                        

   

 

 گضیٌِ ی كطیص سا هـخق کٌیذ. -الف    

 اٍلیي هشضلِ ، کِ داًـوٌذاى دس سٍؽ ػلوی اًدام هی دٌّذ زیؼت؟     -1

 آصهایؾ -فشضیِ                 د    -هـاّذُ             ج  -ًتیدِ گیشی                  ب–الف      

 خٌغ غلتک ّای تضسگ هخلَف خـک کشدى کاغز اص زیؼت؟ -2       

 الف( سٍی                     ب( هغ                        ج(آّي                          د( عال      

 ػال پیؾ اص هیالد هؼیص دس ػشصهیي .......... کاغز سا ػاختٌذ. 711هؼلواًاى دس ضذٍد   -3       

 ّیر کذام  –ّوذاى                     د   -اكفْاى              ج  –ػوشقٌذ                 ب  –الف      

 دس خای خالی کلوِ ی هٌاػة قشاس دّیذ.-ب     

 .................   اػت .        هادُ ی اكلی ٍ خام هَسد ًیاص تشای ػاخت کاغز ،   -4    

 .............  ..   اػتفادُ هی کٌٌذ.        تشای ػفیذ کشدى کاغز اص  - 5   

 ػوی اػت .                       فلض – 6   

 ..............  اػت .                    ساُ تـخیق اػیذّا   اػتفاد اص  -7   

 .تِ ػَاالت صیش پاػخ كطیص دّیذ –ج 

 دس گزؿتِ ، هشدم آثاس خَد سا سٍی زِ  زیضّایی هی ًَؿتٌذ؟) زْاس هَسد(  -8   

 

 زٌذ ًَع کاغز هی ؿٌاػیذ؟ ًام تثشیذ.)زْاس هَسد(  – 9   

 

........... 



 

  

 

 

 بو ًام خدا

 /       /         آهىزش و پرورش شهرستاى اهیدیو                                                      تاریخ آزهىى:                  م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         هدت زهاى:                                دبستاى شهید سید امحد آلبىشىکو                                                ام پدر:                                        ً      

 2 صفحو    2پایو :  ششن           تعداد صفحات :              4تا  1علىم  آباى هاه  درس اهتحاى :                         ًام هعلن:                                        

 ًِ تِ سٍدخاًِ ّا ، هضاسع ٍ ... تِ آًْا آػیة هی سػاًذ؟زشا ٍسٍد فاضالب کاسخا  -11    

 

 دس صًذگی سٍصهشُ ، تشای زِ کاسّایی اص خَّش ًوک اػتفادُ هی کٌین ؟ دٍ هَسد ًام تثشیذ.  -11.   

 

 اهَاج لشصُ ای زیؼت ؟ - 12      

 

 الیِ ّای دسًٍی صهیي  تش اػاع ضالت هَاد تـکیل دٌّذُ )خاهذ ، هایغ ، خویشی ( تِ زٌذ تخؾ تقؼین   -13     

 تٌذی هی ؿًَذ ؟                   

 

 ضشکات قغؼات ػٌگ کشُ تش سٍی خویش کشُ تاػث پیذایؾ کذام پذیذُ ّا هی ؿَد؟  -  14     

 

 ٍیظگی  ػوَهی  فلضات سا تٌَیؼیذ.   -15    1

 

 اػیذ ّا تِ زٌذ دػتِ تقؼین هی ؿًَذ ؟ًام تثشیذ ٍ تشای ّش کذام هثالی تضًیذ. -16     

 تِ ًظش ؿوا تاصیافت زِ فایذُ ای داسد ؟ – 17      

تْیِ کٌٌذُ ٍ عشاش ػؤاالت اسصؿیاتی هاّاًِ ی ػلَم ؿـن ، هطؼي ػَقی آهَصگاس ؿـن دتؼتاى ؿْیذ ػیذ اضوذ آلثَؿَکِ
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 بو ًام خدا

 /       /         آهىزش و پرورش شهرستاى اهیدیو                                                      تاریخ آزهىى:                  م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         ى شهید سید امحد آلبىشىکو                                                  هدت زهاى:       دبستا                       ام پدر:                                        ً      

 1 صفحو    2:   پایو :  ششن           تعداد صفحات           6تا  1علىم  آذر هاه  درس اهتحاى :                         ًام هعلن:                                        

 

 

 

 

 

 

  ایي تخؾ ضالت خاهذ داسد ٍ هشکض صهیي سا تـکیل هی دّذ. -1

 د ( ّؼتِ ی داخلی       الف(گَؿتِ               ب( خویشکشُ                        ج( ّؼتِ ی تیشًٍی          

 هی ؿَد.زِ ًاهیذُ ػا خویشکشُ ٍ تخؾ خاهذ تاالیِ ی گَؿتِ هدوَ -2

 د ( ّؼتِ ی     پَػتِ                             ج(                           گَؿتِب(                  (ػٌگ کشُالف

 ؿکیل ؿذُ اػت.........ٍ  ........خٌغ ػٌگ ّای ّؼتِ ی صهیي ، تیـتش اص  -3

 عال ٍ آّيد (                    ٍ آّي هغج(             آّي ٍ ٍ آلَهیٌیَمب(               آّي ٍ ًیکلالف(

 هی گَیٌذ.........   ........تِ هطل آصاد ؿذى اًشطی صهیي،  -4

 کاًَى صهیي لشصُد ( هٌثغ صهیي لشصُ       ج(            اًتْای صهیي لشصُب(         اتتذای صهیي لشصُالف(  

 

 كطیص                غلظ                                         ػٌگ کشُ تش سٍی خویشکشُ ضشکت هی کٌذ.       -5

 كطیص                غلظ                ًیشٍّا دس توام صًذگی ها ضضَس داسًذ. ها آًْا سا ًوی تیٌین؛           -6

   غلظ              ص  كطی         ها هی تَاًین اثش ًیشٍّا سا تش اخؼام یا خَدهاى هـاّذُ (ضغ) کٌین؛    -7

 غلظ              كطیص                       ٍقتی ضشکت خؼن تغییش هی کٌذ کِ تِ آى ًیشٍیی ٍاسد ؿَد.    -8

 اػت. ......ّل دادى ٍ یا کـیذى، هؼادل ٍاسد کشدى یا ا ػوال-9

 .اػت......ًیشٍ اثش هتقاتل تیي دٍ  -11

  ........ پَکِ هؼذًی  ........ػٌگ پا    زِ کاستشدی داسد؟ هقاتل ،ّش یک اص ػٌگ ّای آتؾ فـاًی  - 11



 بو ًام خدا

 /       /         آهىزش و پرورش شهرستاى اهیدیو                                                      تاریخ آزهىى:                  م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         دبستاى شهید سید امحد آلبىشىکو                                                  هدت زهاى:                              ام پدر:                                        ً      

 2 صفحو    2پایو :  ششن           تعداد صفحات :             6تا  1علىم  آذر هاه  درس اهتحاى :                         ًام هعلن:                                        

 

 اهَاج لشصُ ای زیؼت ؟ -12

 

 داًـوٌذاى زگًَِ دستاسُ ی دسٍى صهیي اعالػات تِ دػت هی آٍسًذ؟ -13

 

  اػیذ ّا تِ زٌذ دػتِ تقؼین تٌذی هی ؿًَذ ؟ تشای ّش دػتِ هثالی تضًیذ. -14

 

 زیؼت؟«آّي صًگ ًضى »-15

 

 ٍیظگی ػوَهی فلضات زیؼت؟ -16

 

تشای خلَگیشی یا کاّؾ تأثیش قغغ تی سٍیِ ی دسختاى ٍ تخشیة   خٌگل ّا دس صًذگی خاًذاساى - 17

 زِ ساُ ّایی سا پیـٌْاد هی کٌیذ؟

 

 هٌـأ تیـتش آتؾ فـاى ّا ٍ صهیي لشصُ ّا هشتَط تِ کذام قؼوت صهیي اػت ؟  -18

 

 تفاٍت ّای  پَػتِ ٍ ّؼتِ ی صهیي زیؼت؟ -19
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  اػت............ خشم (گیشیٍاضذ اًذاصُ )یکای اًذاصُ گیشی  -1

            ّیر کذامد(                  کیلَگشمج (               گشمب(             هیلی گشمالف( 

 ًاهیذُ هی ؿَد............ًیشٍیی کِ  تاػث خزب خشدُ ّای کاغز تِ هیلِ یا ؿاًِ هی ؿَد،  ًیشٍی  -2

           ساًـید(             کــیج (               هغٌاعیؼیب(               الکتشیکی الف(

  تِ کاس هی سًٍذ. ........تِ عَس کلی ًیشٍػٌح ّا تشای اًذاصُ گیشی -3

           ًیشٍد(                              خشمج (               ٍصىب(          اًذاصُالف(

اص عشف َّا تش آى ًیشٍی هقاٍهی ٍاسد هی ؿَد کِ اكغالضا تِ آى ًیشٍی  ،ٍقتی خؼوی ضشکت هی کٌذ -4

 هی گَیٌذ.   .........

           ّوِ ی هَاسدد(                      خلَتشیج (            تاالتشیب(              هقاٍهت َّا الف(  

 غلظ        كطیص            تِ هقذاس هادُ ی تـکیل دٌّذُ ی آى تؼتگی داسد.  ، خشم ّش خؼن  -5

ّیر گاُ  تا ػیاسُ ّا فاكلِ ی  ّش  ػیاسُ  اص  خَسؿیذ ٌّگام ضشکت دس هذاسؽ تغییش هی کٌذ؛ اها  -6

 یکذیگش تشخَسد ًوی کٌٌذ .               كطیص       غلظ   

 اػتفادُ هی کٌین.          كطیص    غلظ  ًیشٍػٌح  تشای اًذاصُ گیشی ٍصى خؼن ّا اص -7

 یکای ًیشٍ، ًیَتَى ًاهیذُ هی ؿَد.           كطیص     غلظ  -8

 اػت...... .....ػاهل تغییش ضشکت، -9

 کیلَگشم اػت. 5ایي ٌّذٍاًِ ...... ......کِ تگَیین كطیص اػت  اص ًظش ػلوی  - 11

 بو ًام خدا

 /       /         آهىزش و پرورش شهرستاى اهیدیو                                                      تاریخ آزهىى:                  م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         هدت زهاى:                                دبستاى شهید سید امحد آلبىشىکو                                                ام پدر:                                        ً      

 1 صفحو    2پایو :  ششن           تعداد صفحات :   ًىبت اول            8تا  1دی هاه  درس علىم  اهتحاى :               ًام هعلن:                                        



 

 هی کٌٌذ...... ........ ٍ غیشّوٌام ّوذیگش سا ............قغة ّای ّوٌام ّوذیگش سا -12

 هَتَس الکتشیکی زیؼت ؟-13

 زشا ٌّگام ًـؼتي َّاپیواّای خٌگی، دس پـت آًْا زتشی تاص هی ؿَد؟ -14

 

تَضیص  دّیذ  زگًَِ  یک  داًؾ  آهَص  هی تَاًذ  یک  زوذاى  هؼافشتی  ػٌگیي  سا  تِ  ساضتی  خاتِ  -15

 خا  کٌذ؟

 دس  سٍصّای  تشفی  ٍ  ػشًخَسدى  اتَهثیل ّا،  زِ  اقذاهاتی  كَست  هی گیشد؟ -16

 

 ًیشٍی گشاًـی  زیؼت ؟ -17

تذٍى  تواع  تا  ّن  تِ  یکذیگش ًیشٍ ٍاسد  کٌٌذ . آیا  هَقؼیت ّایی  سا  هی ؿٌاػیذ  کِ  دٍ  خؼن   -18

 ًام تثشیذ .

 ػاکٌاى هٌاعق آتؾ فـاًی زِ هَاسد ایوٌی سا تایذ سػایت کٌٌذ؟ -19

 

 ضشکت قغؼات ػٌگ کشُ سٍی خویشکشُ، تاػث پیذایؾ کذام پذیذُ ّا هی ؿَد؟ -21

 

ػاع  تشکیة  ؿیویایی ٍ خٌغ هَاد الیِ ّای دسًٍی صهیي اص ًظش تشکیة ؿیویایی کشُ ی  صهیي  تشا -21

 تـکیل  دٌّذُ،  تِ  زٌذ الیِ   تقؼین تٌذی  هی ؿَد.

 ًام خدابو 

 /       /         آهىزش و پرورش شهرستاى اهیدیو                                                      تاریخ آزهىى:                  م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         دبستاى شهید سید امحد آلبىشىکو                                                  هدت زهاى:                              ام پدر:                                        ً      

 2 صفحو    2شن           تعداد صفحات :   پایو :  شًىبت اول            8تا  1دی هاه  درس علىم  اهتحاى :               ًام هعلن:                                        
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 تشای دیذى ػلَل  اص زِ ٍػیلِ ای اػتفادُ هی کٌین؟     -1

 تلؼکَجج( هیکشٍػکَج                 د (             ب( دهاػٌح                 الف( ًیشٍػٌح                     

  اػتفادُ  هی ؿذ.........  دس  گزؿتِ ّای  دٍس  تشای  دیذى  اخؼام  سیض  اص    -2

   دسٍتیيالف ( رسُ تیي                    ب ( آیٌِ                                    ج ( ؿیـِ                           د( 

 اػت. .............داًـوٌذاى هؼتقذًذ هٌثغ اكلی تیـتش اًشطی ّایی کِ ها دس صًذگی هلشف هی کٌین،  -3

 الف ( هاُ                          ب ( ػتاسُ                                 ج( خَسؿیذ                         د(  صهیي

 .خؼن ًاهیذُ هی ؿَد .........ًیشٍی خارتِ ای کِ صهیي تِ ّش خؼن ٍاسد هی کٌذ، -4

                     هادُ ی خؼن               د ( ّیر کذام ب ( خشم خؼن                         د (               خؼن الف ( ٍصى

 كطیص      غلظ                   تشاتش  تضسگ  هی کٌذ.    2111تا   1111رسُ تیي  اخؼام  سا   -5

 كطیص     غلظ                                              تیـتش خاًذاساى فقظ یک یاختِ داسًذ.      -6

 كطیص     غلظ                    اًذاصُ گیشی هی ؿَد.    (J)اًشطی تا ٍاضذی تِ ًام طٍل    -7

 كطیص     غلظ                    وی ؿَد.ًتثذیل ؿکلی تِ ؿکل دیگش  ثاتت اػت ٍ اص اًشطی  -8

 هی ؿَد..........  اًشطی ًَساًی خَسؿیذ دس غزاّایی کِ گیاّاى هی ػاصًذ؟ -9

 سا تِ زشخؾ دسآٍسد.......... کاس هی کٌذ ٍ هی تَاًذ یک ........... هَتَس الکتشیکی تا  -11

 ػثَس هی کٌذ. ............اهَاج لشصُ ای دسٍى صهیي اص ػٌگ ّای ػخت ٍ هتشاکن، -11

 بو ًام خدا

 /       /         آهىزش و پرورش شهرستاى اهیدیو                                                تاریخ آزهىى:                  م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         دبستاى شهید سید امحد آلبىشىکو                                            هدت زهاى:                              ام پدر:                                        ً      

 1 صفحو    2تعداد صفحات :                   پایو :  ششن           11تا  1هاه  درس هبوي  علىم اهتحاى :                ًام هعلن:                                        



 ػوی اػت؛ اص تواع عَالًی هذت تا آى پشّیض کٌیذ. .........فلض  -12

 داًـوٌذاى زگًَِ تِ ٍیظگی ّای الیِ  ّای دسًٍی آى پی هی تشًذ؟ -13

 

 هخوش زیؼت ؟ -14

 

ّای قذیوی ٍ اهشٍصی سا تا یکذیگش هقایؼِ کٌیذ. اص ایي هقایؼِ زِ ًتیدِ ای هی  هیکشٍػکَج --15

 گیشیذ؟

تلَس کٌیذ کِ اًشطی ًتَاًذ اص یک ؿکل تِ ؿکل دیگش تغییش یاتذ. دس ایي كَست زِ هـکالتی دس  -16

 صًذگی ها پیؾ هی آیذ؟

 

 زشا اخؼام تِ عشف صهیي ػقَط هی کٌٌذ؟ -17

 ٌَیؼیذ.ضشسّای آتـفـاى سا ت-18

 

 زشا تایذ اص لوغ، تَ ٍ هضُ کشدى اػیذّای كٌؼتی خذا خَدداسی کٌین؟ -19

 

 تفاٍت آّي تا دیگش فلضات زیؼت کِ اص آى ّوِ خا اػتفادُ هی کٌٌذ ؟ -21

 

 بو ًام خدا

 /       /         آهىزش و پرورش شهرستاى اهیدیو                                                تاریخ آزهىى:                  م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         دبستاى شهید سید امحد آلبىشىکو                                            هدت زهاى:                              ام پدر:                                        ً      

 2 صفحو    2تعداد صفحات :                   پایو :  ششن           11تا  1علىم  هبوي هاه  درس : اهتحاى                ًام هعلن:                                        
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 ؿَد.دس فتَػٌتض ػالٍُ تش غزا، اکؼیظى ًیض تَلیذ هی  -1

 

 اًذام اكلی فتَػٌتض کٌٌذُ دس گیاّاى -2

 

تا  یکذیگش تِ  .......دس  هؼاتقِ ی  هر اًذاصی،  ّل دادى  هاؿیي،  عٌاب کـی  ٍ...،   دٍ خؼن دس اثش  -3

 ّن ًیشٍ ٍاسد هی کٌٌذ.

 ٍػیلِ ی ؿٌاػایی اػیذ ّا زیؼت ؟-4

 

 كطیص     غلظ       دسآى خا سؿذ هی کٌٌذ .دس ّش هٌغقِ دسخت ّایی سا تایذ کاؿت کِ تِ عَس عثیؼی،  -5

 غلظ       كطیص                                                     هَخَدات صًذُ تشای تٌفغ تِ اکؼیظى ًیاص داسًذ.     -6

 غلظ     كطیص                                         تشای   اًذاصُ گیشی خشم هؼوَال اص تشاصٍ اػتفادُ هی کٌٌذ.      -7

 غلظ     كطیص                                                         خیَُ ، توام ٍیظگی ّای فلضات سا داسد.                  -8

 صًدیشُ ی غزایی زیؼت ؟ -9

 

 خَد سا اص زِ زیضی تِ دػت هی آٍسد؟قاسذ اًشطی -11

 

تْیِ کٌٌذُ ٍ عشاش ػؤاالت اسصؿیاتی هاّاًِ ی ػلَم ؿـن ، هطؼي ػَقی آهَصگاس ؿـن دتؼتاى ؿْیذ ػیذ اضوذ آلثَؿَکِ

 

 بو ًام خدا

 /       /         آهىزش و پرورش شهرستاى اهیدیو                                                تاریخ آزهىى:                  م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         هدت زهاى:                    دبستاى شهید سید امحد آلبىشىکو                                                      ام پدر:                                        ً      

 1 صفحو    2تعداد صفحات :                   پایو :  ششن         12تا  1علىم اسفند هاه  درس اهتحاى :                ًام هعلن:                                        



 فتَػٌتض زیؼت ؟ -11

 

 تا هیکشٍػکَج هی تَاى زِ زیضّایی سا هـاّذُ کشد ؟ -12

 اًشطی الکتشیکی هی تَاًذ تِ  زِ اًشطی ّایی تثذیل ؿَد؟ -13

 

 اًشطی آب، تاد ٍ ػَخت ّا زِ استثاعی تا اًشطی خَسؿیذ داسًذ؟ -14

 

 اكغکاک زیؼت ؟ -15

 ًام تثشیذ  کِ ًـاى دّذ ، هی تَاًیذ ًیشٍ سا تْتش ضغ کٌیذ.زٌذ فؼالیت  -16

 

 فَایذ آتـفـاى ّا سا ًام تثشیذ.-17

 

 ٍیظگی ّای ّؼتِ ی خاسخی صهیي رکش کٌیذ .- 18

 

زشا تشای خـک کشدى خویش کاغز ٍ تثذیل آى تِ ٍسقِ ّای ًاصک  کاغز  اص غلتک ّای تضسگ آٌّی  -19

 اػتفادُ هی کٌٌذ؟ دٍ دلیل تیاٍسیذ.

 بو ًام خدا

 /       /         تاریخ آزهىى:     آهىزش و پرورش شهرستاى اهیدیو                                                             م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         دبستاى شهید سید امحد آلبىشىکو                                            هدت زهاى:                              ام پدر:                                        ً      

 2 صفحو    2تعداد صفحات :                   پایو :  ششن         12تا  1علىم اسفند هاه  درس اهتحاى :                          ًام هعلن:                              
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 ، ضالت ؿکٌٌذُ داسًذ.  ........هَاد تـکیل دٌّذُ ی صهیي، دس تشخی اص قؼوت ّا  هاًٌذ -1

 ّیر کذامج ( ّؼتِ ی خاسخی                د (                ب( گَؿتِ                    پَػتِ          الف ( 

 ػثة تقَیت هاّیسِ ّا ٍ قلة ٍ اضؼاع ًـاط دس تذى هی ؿَد؟ ، تیـتش کذام کاس صیش  -2

 الف ( هاؿیي ػَاسی        ب( هَتَس ػَاسی             ج ( دٍزشخِ ػَاسی               د (   ّوِ ی هَاسد             

 هیکشٍب ضؼیف ؿذُ کِ تِ تذى تضسیق هی کٌٌذ تا تذى ، دس هقاتل یک تیواسی هقاٍم ؿَد زِ ًام داسد؟-3

 ج ( گلثَل                               د (  ٍیشٍع                هَلکَل                    ب ( ٍاکؼي    ( الف 

 خاًَساًی گفتِ هی ؿَد ؟خاًَساًی کِ تیواسی سا هٌتقل هی کٌٌذ زِ تِ  -3

 هقاٍم الف ( ًاقل تیواسی              ب ( تیواس                      ج ( هیکشٍتی                          د ( 

 كطیص    غلظ                                    ى هقاٍم تش تاؿذ، هیکشٍب ّا سا ػشیغ تش اص تیي هی تشد. ّشزِ تذ -5

 كطیص    غلظ  هی ؿَد.   تٌذّش خؼوی کِ سٍی   ػغطی دس ضال ضشکت اػت، پغ اص هذتی ضشکتؾ  -6

 كطیص    غلظ     . ٍ آى ّا سا هی کـذ.                      اخؼام اعشاف خَد ًیشٍ ٍاسد هی کٌذ تشخی صهیي تِ  -7

 كطیص      غلظ                                            .   ّوِ ی صهیي لشصُ ّا تاػث خشاتی دس ػغص صهیي هی ؿًَذ -8

 زِ  ػَاهلی ها سا تیواس هی کٌٌذ؟ -9

 

 ؟تیواسی ّای غیش ٍاگیش زگًَِ تِ ٍخَد هی آیٌذ   -11

 بو ًام خدا

 /       /         تاریخ آزهىى:                   آهىزش و پرورش شهرستاى اهیدیو                                               م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         دبستاى شهید سید امحد آلبىشىکو                                            هدت زهاى:                              ام پدر:                                        ً      

 1 صفحو    2تعداد صفحات :                   پایو :  ششن         14تا  1هاه  درس  علىم اردیبهشتاهتحاى :                                        ًام هعلن:                



 آیا ّوِ ی تاکتشی ّا هضش ّؼتٌذ ؟ هثال تضًیذ. -11

 

 گلثَل ّای ػفیذ زگًَِ تا هیکشٍب ّا هی خٌگٌذ ؟ -12

 

 زِ ؿغل ّایی  دس ساتغِ تا هطیظ ّای عثیؼی ٍخَد داسد؟- 13

 

 ًَع(خاًَس یا گیاُ) هی ؿَد؟تِ ًظش ؿوا زِ ػَاهلی ػثة اص تیي سفتي ّوِ ی افشاد یک -14

 

 زٌذ خاًَس ًام تثشیذ ٍ  ساتغِ ی غزایی آى ّا سا  تِ كَست صًدیشُ ی غزایی ًـاى دّیذ. -15

 

 گیاّاى زگًَِ تِ کن کشدى آلَدگی َّا کوک هی کٌٌذ؟ -16

 تشای اػتفادُ ی كطیص اص هیکشٍػکَج  خِ هشاضلی  سا تایذ اًدام داد؟ )زٌذ هَسد کافی اػت(. -17

 

 تشهضکشدى زگًَِ ػثة کٌذؿذى ٍ تَقف ػشیغ ٍػیلِ ی ًقلیِ هی ؿَد؟ -18

 فَایذ ٍ ضشسّای اػتفادُ اص ٍػایل استثاط خوؼی سا تٌَیؼیذ . -19

تْیِ کٌٌذُ ٍ عشاش ػؤاالت اسصؿیاتی هاّاًِ ی ػلَم ؿـن ، هطؼي ػَقی آهَصگاس ؿـن دتؼتاى ؿْیذ ػیذ اضوذ آلثَؿَکِ

 

 بو ًام خدا

 /       /         آهىزش و پرورش شهرستاى اهیدیو                                                تاریخ آزهىى:                  م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         دبستاى شهید سید امحد آلبىشىکو                                            هدت زهاى:                              ام پدر:                                        ً      

 2 صفحو    2تعداد صفحات :                   پایو :  ششن         14تا  1علىم اردیبهشت  هاه  درس اهتحاى :                ًام هعلن:                                        
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