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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

الف(
 

           ساًـید(             کــیج (               هغٌاعیؼیب(               الکتشیکی

  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                                                                تاریخ آزهىى:                  م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         هدت زهاى:                                      دبستاى                                                                                          ام پدر:                                        ً      

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

گضیٌِ ی كطیص سا هـخق کٌیذ.-الف

جمالت صحیح یا غلط را مشخص کنید. ب-

دس خای خالی کلوِ ی هٌاػة قشاس دّیذ.-ج 

 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                                                             تاریخ آزهىى:                  م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         دبستاى                                                                                          هدت زهاى:                              ام پدر:                                        ً      

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

.تِ ػَاالت صیش پاػخ كطیص دّیذ – د
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