
 نام و نام خانوادگی:                                تاریخ:           ماه فروردین                 11تا  1فصلهای علوم      آزمون 

 درست، نادرست

 ی اسیدها سمی و خطرناک هستند.همه -1

 فلز سرب سمی است. -2

 کنند.اسیدها سنگ مرمر را در خود حل می -3

 کند.سبزینه انرژی نور خورشید را جذب می -4

 کامل کنید.

 شود.نیرو سبب ..................... شدن حرکت میهنگام ترمز کردن  -5

 شود.............. و جرم با ..................... اندازه گیری میای به نام .....نیرو با وسیله -6

 شود.هرچه سرعت هوا بیشتر باشد، فشار ..................... می -7

 هنگام اسکی روی یخ یا برف هر چه اصطکاک .......................... باشد بهتر است. -8

 م گره زدن طناب نیروی اصطکاک .................... باشد بهتر است.هنگا -9

 شود.در گیاه لوبیا غذاسازی عالوه بر برگ در .......................... هم ذخیره می -10

 ی صحیح  را انتخاب کنید.گزینه

 کدام ویژگی در فلزها وجود ندارد؟  -11

 خوار بودنرسانای خوب برق و گرما               کدر بودن                      استحکام باال                      چکش

 حرکت در کدام جاده آسان است؟  -12

      آسفالت                    یخی و برفی                                  لی     گِ     خاکی                             

 ای است؟کدامیک دارای انرژی دخیره-13

 آب پشت سد                        باد    سنگ روی زمین                                   آب جاری      

 کدام یاخته جانوری است؟ -14

 ایهای برگ تره                            جلبک رشتههای پوششی دهان                      مخمر                           یاختهیاخته

 جدول زیر را کامل کنید. -15

 بهداشتی زلزلهاثر  اثر اجتماعی زلزله اثر ساختمانی زلزله

   

   
 

 پاسخ دهید.

 شود؟ی باالیی به کدام قسمتهای کره زمین گفته میگوشته  -16



 بنویسید. کشی ساختماندر سیمرا ه از فلزمس دو دلیل استفاد -17

 

 را به ترتیب نام ببرید. (جامد، مایع و گازی مواد )دهندههای زمین بر اساس حالت تشکیلبندی الیهتقسیم -18

 

 از مضرات آن را بنویسید.مورد از فواید آتشفشان و دو مورد  دو -19

 

 ک نیروگاه آبی را همراه با تبدیالت آن بنویسید.مراحل تولید انرژی الکتریکی در ی -20

 

 

 د؟شودر چه بخشی ذخیره می د زیرردر هر یک از موا ،چربی، نشاسته، پروتئین یا قند موادکدامیک از  مشخص کنید -21

 چغندر قند ذرت                                                                    

 موز  سیب زمینی                                                             

 موارد زیر را تعریف کنید. -22

 ای:امواج لرزه

 خوار:چکش

 ژول:

 مخمر:

 ای:تک یاخته

 روزنه:
 

 
 طمتوستسلط  تسلط خوب تسلط کامل 

    خواص اسیدها

    خواص فلزات

    های زمینالیه

    های طبیعیپدیده

    نیرو

    انرژی

    ذرات میکروسکوپی

    گیاهان


