
  2و  1آزمون علوم فصل                                                                                                     نام و نام خانوادگی :               

  سواالت ( –دقیق تر  –پیش بینی  –جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ) مشاهده  -1

 است                                         روش کاوشگری روشی برای پاسخ گویی به 

 است                                         پاسخ احتمالی به پرسش 

 باشد مشاهده و نتیجه گیری ها درست تر است                                         هر چه اندازه گیری ها 

 به زمین می رسد                                           تر باشدهر چه بال فرفره پهن

 باشد؟ گوییم نان کپک زده است بیانگر کدام مرحله از مراحل کاوشگری میوقتی که می -2

   نتیجه گیری( د                              ( فرضیه ج                        ( مشاهده ب                   ( پرسش الف

 بعد از مرحله طرح سؤال چه باید کرد؟  -3

 گیری ( نتیجهد                   ( انجام آزمایش ج                 ( فرضیه سازی ب               ( مشاهده الف

 کند؟ چرا؟ تر پرواز میهای زیر راحتاز پرنده. کدام یک 4

 

 

 

 تغییرات هر یک را به گروه خود وصل کنید.   -5

یکی                                                                  شیمیایی                                                                                                                           فیز

       

   بریدن پارچه       مرغ      پختن تخم              درست کردن غذا              تراشیدن آب                   پختن نان    

 تغییر فیزیکی و شیمیایی را با هم مقایسه کنید و برای هر کدام یک مثال بزنید؟  -6

 

 دهد؟ توضیح دهید. هر گاه یک حّبه قند را حرارت دهیم چه تغییری در آن رخ می -7



 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.   -8

 است.                                         حل شدن نمک در آب یک تغییر  

 است.                                         هضم غذا یک تغییر   

 شود. ی دیگر تبدیل مییک ماده به ماده                                        در تغییر  

 هستند.                                        مواد اطراف ما همیشه در حال  

                          علی کره را از یخچال بیرون آورد بعد از مدتی کره شُل شد و تغییر حالت داد این یک نوع تغییر 

 است. 

 های درست و نادرست را مشخص کنید. جمله -9

   نادرست                    درست                      ی ماست هر دو تغییر شیمیایی است.  سوختن کاغذ و تهیه 

  نادرست                    درست                        بریدن کاغذ یک تغییر شیمیایی است.                              

 هر عبارت را در جای مناسب در جدول قرار دهید.  -10

 تهیه مربا  –سوختن شمع  –تکه کردن کاغذ  –حل شدن شکر در آب  –پختن کباب                                                  

 

دو نمونه تغییر شیمیایی نام ببرید که انسان در آن دخالت نداشته باشد و دو نمونه تغییر شیمیایی نام ببرید که   -11
 با دخالت انسان صورت بگیرد؟ 

  

یکی   تغییر شیمیایی تغییر فیز

 

 

 

 استاد مریم عزیزی



  4و  3آزمون فصل                                                                                                          نام و نام خانوادگی

 شود؟ ای است که در آزمایشگاه برای تجزیه نور از آن استفاده میوسیله-1

 ( ترازو د                  ( میکروسکوپ ج                  ( عدسی ب                    ( منشور الف

 کنند. عمل می                               های آب در مقابل نورخوشید مانند هنگام تشکیل رنگین کمان قطره-2

  ( عدسی د                            ( منشور ج                 بین ( ذرهب           ( رنگین کمان الف

 ی درست و نادرست را مشخص کنید:جمله -3

 نادرست                          درست شود.                 میکروسکوپ استفاده مینمایی اجسام دور از برای بزرگ

  نادرست                          درست           کند.                                               لیوان آب مانند عدسی عمل می

 بین بسوزانیم؟ توانیم برگ نازک و خشکی را با ذرهچگونه می-4

 

 .کانون عدسی را تعریف کنید -5

 

 فسیل چیست؟  -6

 

 تر است؟ احتمال فسیل شدن کدام جانور کم  -7

 ( گربه د                                 ( ماهی ج                         ( پشه ب                  ( میمون الف

 کنند؟ ی گذشته زمین و تغییرات آن مطالعه میدربارهکدام گروه از دانشمندان  -8

  (هیچ کدام د                    دانان ( جغرافیج             شناسان ( زمینب             ( موّرخین الف

 گردند؟ ی زمین میها به دنبال فسیل و مطالعهدانشمندان در کدام سنگ  -9

  ( هیچ کدام د         های رسوبی سنگ ج(      های دگرگونی ( سنگب         های آذرین ( سنگالف



بدن آن با گذشت زمان                                های میرد قسمتدانشمندان معتقدند وقتی جانداری می  -10
 رود. تجزیه شده و از بین می

 است.                                هااثر بدن جانوران به خود آن  -11

 های بدست آمده مربوط به کدام قسمت جانوران است؟ بیشتر فسیل  -12

  های نرم ( قسمتد                    ( پوست ج                       ( گوشت ب              ( استخوان الف

 آید؟ ی آن مکان به دست میی گذشتهاطالعاتی دربارهاگر در مکانی فسیل ماهی به دست بیاید چه   -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد مریم عزیزی



 4تا درس  1درس          نام و نام خانوادگی:                                                                                                      

 پاسخ صحیح را مشخص کنید:  -1

 رسد. به زمین می                              های چرخان هر چه طول بال فرفره بیشتر باشد فرفره در آزمایش فرفره  

 کرد.                                       برای اطمینان از درستی پیش بینی باید آن را   

 .                                          در تغییر فیزیکی، جنس مادّه تغییر

 شود. ی دیگری تبدیل مییک ماده به ماده                                         در تغییر

 کند. جمع می                                       بین نورخورشید را در یک نقطه به نام ذرّه  

 نقش منشور دارند.                                         در هنگام تشکیل رنگین کمان

 بوده است.                                 ی آن است که در گذشته آنجا اگر در باالی کوهی فسیل ماهی یافت شود نشانه

 ی صحیح را انتخاب کنید. گزینه -2

 شود؟ کدام ماده اگر در کنار آب قرار بگیرد دچار تغییر شیمیایی می

  ( نمک د                              ( شکر ج                           ( آهن ب             ( طال الف

 شود. های مختلف تجزیه میپس از برخورد با منشور به رنگ                                         نور  

  ( سفید د                                ( قرمز ج                    ( آبی ب                  ( سبز الف

-عمل می                    رسد، زیرا آب و شیشه مانند تر به نظر میای پر از آب بزرگماهی قرمز در تنگ شیشه 

 کنند. 

  کدام ( هیچد                             بین ( ذرّهج                   ( منشور ب            ( آینه الف

 احتمال تبدیل شدن فسیل در کدام یک از جانوران زیر بیشتر است؟ 

  ( ماهی د                              ( گنجشک ج              ( سگ ب                  ( کرم الف

 

 



 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.   -3

با توجّه به آزمایش »ماند؟ کند و زمان بیشتری در هوا میتر پرواز میچرا عقاب نسبت به گنجشک راحت  

 .های چرخان پاسخ دهیدفرفره

 

 توان در یک تکّه چوب تغییر شیمیایی و تغییر فیزیکی ایجاد کرد؟ چگونه می 

 

 مورد(  4شود؟ )ها استفاده میدر چه مشاغلی از عدسی

 

 گردند؟ ی زمین میها به دنبال اطالعاتی در مورد گذشتهشناسان در کدام یک از سنگزمین 

 

 های درست و نادرست را مشخص کنید. جمله  -4

   نادرست                    درست                              رسدتر باشد فرفره دیرتر به زمین میهر چه بال فرفره پهن  

   نادرست                    درست                                                            ها یک تغییر فیزیکی استکپک زدن میوه

   نادرست                    درست             شوند.                                  ی تغییرات شیمیایی به سرعت انجام میهمه

    نادرست                    درست                                                                         باشد. بین یک نوع عدسی میذرّه

    نادرست                    درست                                              ترند. زیرین قدیمیهای های رسوبی الیهدر سنگ  

    نادرست                    درست                                       شود. تری تشکیل میاز جانداران ساکن آب فسیل بیش

 مفاهیم زیر را تعریف کنید.   -5

 تغییر شیمیایی: 

 منشور:   

 فسیل: 

 استاد مریم عزیزی



  6تا  1آزمون نوبت اول        نام و نام خانوادگی :                                                                                           

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   -1

 است.                                        ها یک تغییرتغییر رنگ لباس 

 از فسیل ماهی امکان تشکیل دارد.                                        فسیل حشرات  

 کند. جمع می                                       بین نور خورشید را در یک نقطه به نام ذرّه 

 نام دارد.                                       بخش رنگین چشم ما   

 ی درست را انتخاب کنید. گزینه  -2

 ها چیست؟ تر از درستی فرضیهبهترین راه برای اطمینان بیش

  ( تکرار آزمایش د                 ( تفسیر مشاهده ج              ( مشاهده ب                 ( انجام آزمایش الف

 کند؟ هنگام خرد کردن قند کدام خاصیت آن تغییر می

 ( جنس د                                ( اندازه ج                     ( رنگ ب                              ( مزه الف

 کند. های گوناگون تجزیه میرا به رنگ نور سفید                                        

  ( هر سه مورد د                               ( منشور ج                        ( آینه ب                      بین ( ذرّهالف

 پیدا کردن فسیل کدام جانور آسان نیست؟ 

  ( ملخ د                               ( گربه ج                      ( صدف ب                         ( ماهی الف

 کند. نور ورودی به چشم را تنظیم می                                     

  شبکیه ( د                            ( مردمک ج                        ( قرنیه ب                       ( عنبیه الف

 به سؤاالت این بخش پاسخ دهید.  -3

 افتد؟زنگ زدن آهن چه نوع تغییری است؟ آیا این تغییر سریع اتفاق می

 شود؟ رنگین کمان چگونه تشکیل می 

 



 فسیل یعنی چه؟ 

  ؟اسکلت چیست و چه کاری انجام می دهد 

 

 ها بدست آمده است؟ تری از آنهای کماست فسیلچرا با این که تعداد حشرات از دیگر موجودات بیشتر 

 

 هایی تشکیل شده است؟ گوش درونی از چه بخش

 

 های درست و نادرست را مشخص کنید. جمله -4

   گیری است. ی کاوشگری نتیجهآخرین مرحله  

   در تغییرات مواد همیشه انسان دخالت دارد.    

                                     کنند. بین عمل میدر تشکیل رنگین کمان قطرات آب مانند ذره 

                                                     شود. تری تشکیل میدار فسیل بیشاز جانوران مهره 

                                                                                        ی بدن است. جمجمه فرمانده 

                                                ی صماخ در بخش گوش درونی قرار دارد.پرده

 در یک کاوش میزان تاثیر دمای چای را در سرعت حل شدن قند بررسی کنید. -5

  :چیزی که تغییر می دهید

 :چیزی که ثابت نگه می دارید 

  :چیزی که اندازه می گیرید

  

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

 استاد مریم عزیزی



 8و  7آزمون درس                                            نام و نام خانوادگی:                                                                   

 کنند؟ هم کار میکدام دو اندام حّسی در بدن انسان بسیار نزدیک به   -1

 ( زبان و پوست د               ( گوش و زبان ج                 ( زبان و بینی ب                  ( گوش و بینی الف

 کدام اندام حّسی تمام سطح بدن را پوشانده است؟  -2

 ( زبان د                          ( پوست ج                           ( گوش ب                           ( چشم الف

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید و شکل را کامل کنید.   -3

                                                                                       ،                                ،                                  ،                               ی اصلی ما توسط چهار مزه

 کنیم. را دریافت می

 های درست و نادرست را مشخص کنید: جمله -4

 زبان اندام حس چشایی است.  

 گیرنده های بو در پایین بینی قرار دارند 

 بوی گل همراه با هوا وارد بینی ما می شود    

 توان دید.                   های بودار را با چشم میذره

 اندام حس بویایی بینی است. 

 ی روی پوست دارای سلول زنده است.                              الیه 

 احساس گرمی و سردی، زبری و نرمی، لمس و تماس و فشار و درد از وظایف پوست است. 

 های حسی در لب و نوک انگشتان دست کم است تعداد گیرنده

 شوند؟ های حّسی زبان میچه عاملی باعث آسیب دیدن گیرنده-5

 

 دهید؟ چگونه بوی عطر را تشخیص می-6

 

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

نادرست         درست     



 راه حفظ سالمتی و مراقبت از پوست را بنویسید.  چهار -7

 

 

 های مشخص شده روی شکل را بنویسید. قسمت -8

 

 

 

 

 هر اهرم از چند قسمت تشکیل شده است؟ نام ببرید.  -9

 

 هر وسیله را در جای مخصوص خود قرار دهید.        -10

 فرغون –میخ کش  –فندق شکن  –قیچی 

 گاهنیرو بین جسم و تکیه گاه و نیروجسم بین تکیه گاه بین جسم و نیروتکیه

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد مریم عزیزی



 9و  8آزمون درس                                            نام و نام خانوادگی:                                                                   

 قرقره نوعی ماشین .............................. است.   -1

  ( هیچ کدام د                   ( ساده پیچیده ج                    ( ساده ب                     ( پیچیده الف

 تر است؟ دار راحتباال رفتن از کدام سطح شیب  -2

                      ب(            الف(

 

   

                                                د(                                                   ج( 

  

 های درست و نادرست را مشخص کنید: جمله -3

                             ماشین های ساده کارها را آسان تر می کنند 

 دار است.نردبان یک سطح شیب

 ی دیگر آن نازکتر است.                    ی گوه از لبهیک لبه

 پیچ یک ماشین پیچیده است.   

 فرمان ماشین نوعی قرقره است.                                             

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:  -4  

 گویند. هم می                                 دار مارپیچ به سطح شیب  

 ی فلزی، چوبی را به هم وصل کرد. توان دو قطعهمی                                با استفاده از 

 کند. می                                قرقره و چرخ و محور، کارها را 

 شود. استفاده می                               برای باالبردن پرچم از 

 

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست



 مورد نام ببرید(  4ند؟ )کنها چه کمکی به ما میقرقره  -5

 

 چرخ و محور را تعریف کنید و مثال بزنید.  -6

 

 سه قسمت اصلی اهرم را در شکل مقابل نشان دهید:  -7

 

 

 دار را مقایسه کرده و جدول را کامل کنید. گوه و سطح شیب -8

 

   دارسطح شیب              

 

 

 

  

 هاتفاوت هاشباهت

  

 استاد مریم عزیزی



 11تا  7س وآزمون در                                           نام و نام خانوادگی:                                                                   

 جاهای خالی را کامل کنید.  -1

 رسند. ی مزه میهای گیرندهدهان حل شده و بعد به سلول                                ذرات غذا ابتدا در 

 کند. ما را از خطراتی مانند خفگی با گاز باخبر می                                حس 

 باشد. است که عملکرد آن مانند قیچی می                                کلنگ یک نوع

 تشکیل شده است.                                و                                چرخ و محور از یک 

 وسط اهرم قرار دارد.                                 شکن یک اهرم است که فندق

 است.                                 گاه ی دو جسم یکسان، از تکیهدر حالت تعادل فاصله

 از خاک باغچه است.                                نفوذ آب در خاک ماسه 

 ی درست را انتخاب کنید. گزینه  -2

 کدام یک از وظایف پوست نیست؟ 

 ئد مانند عرق ( دفع مواد زاب                                      ها ( حفاظت از معده و رودهالف

  ( پوشش بدن د                                   ها ( جلوگیری از ورود میکروبج

 شود؟ در کدام شکل نیروی بیشتری در انجام کار صرف می  

                                    ( ب                                                                                            ( الف

 

  ( در هر سه مورد مقدار نیرو برابر است د                                                                                            ( ج

 گاه با بقیه متفاوت است؟ کدام نوع اهرم از نظر قرار گرفتن محل تکیه

 ( قیچی د                         ( فرغون ج                ( سیم چین ب                     ( االکلنگ الف

 است.                                ی خاک ی تهیهالزمه

  ی موارد ( همهد             ها ن سنگ( خردشدج            ( سرمای هوا ب                   ( رطوبت الف



 شود؟ کدام یک تبدیل به گیاخاک نمی

  ( برگ درختان د                      ( شیشه ج                ( میوه ب                 ( جسد پرنده الف

 های درست و نادرست را مشخص کنید. جمله-3

   های لمس در نوک انگشتان بیشتر از پشت دست است. تعداد گیرنده

  اند. گرفتهی پوست قرار ی مردههای پوست در الیهگیرنده

   گاه بین جسم و نیرو قرار دارد. ها تکیهدر تمام اهرم 

   دار یک نوع ماشین ساده است. سطح شیب

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید؟   -4

 شود؟ پوست ما چگونه مرطوب می

 ی بو در کجا قرار دارند؟ های گیرندهسلول

 ببرید(  مورد نام 3شود؟ )هایی میاز قرقره چه استفاده  

 سازند؟های کوهستانی را مارپیچ میچرا جادّه

   

 مفاهیم زیر را تعریف کنید.  -5

 اهرم: 

 گیاخاک: 

 تواند داشته باشد؟ نقش تغییر حجِم آب در اثر یخ زدن، چه ارتباطی با تولید خاک می  -6

 

 

 

 

 

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

    نادرست                    درست

 استاد مریم عزیزی



 12تا  1س وآزمون در                                نام و نام خانوادگی:                                                                   

 در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.  -1

 رسد. به زمین می                                      تری داردای که بال پهنفرفره

 شود. استفاده می                                     ای به نام ی نور از وسیلهبرای تجزیه 

 وجود دارد.                                        ی گیاهان به نامهای بسیار باریکی در ساقهلوله  

 قرار دارند.                                     ی بو در های گیرندهسلول 

 شوند. نامیده می                                      ی که روی ریشه قرار دارند های بسیار نازک و ظریفرشته 

 است.                                     و نخاع داخل                                      مغز درون  

 است.                                     زنگ زدن آهن یک تغییر  

 شود. شود و ماده جدیدی تولید میجنس ماده کاماًل عوض می                                    یر در تغی 

 ی درست را انتخاب کنید. گزینه  -2

 کند. می                                     منشور نور را 

 ( جمع د                                 ( تجزیه ج                    ( بازتاب ب                     ( جذب الف

 تر است؟ احتمال فسیل شدن کدام یک کم 

 ( عاج فیل د                       ( دندان گربه ج                 ( حشره ب                      ( ماهی الف

 کدام یک تغییر فیزیکی است؟ 

  ( زرد شدن برگ درختان د       ( حل شدن شکر در آب ج     ( پختن غذا ب      ( سوزاندن چوب الف

 های نرم زیر پوست چه نام دارد؟ بخش 

  ( مفصل د                                ( اسکلت ج                     ( ماهیچه ب                  ( استخوان الف

 آید؟ بخشی در انتهای چشم که تصویر روی آن بوجود می 

 ( مردمک د                                 ( شبکیه ج                        ( عنبیه ب                      ( قرنیه الف



 گویند. می                                  به محل اتصال دو استخوان  

 ( ماهیچه د                               ( اسکلت ج                       ( مفصل ب                  ( غضروف الف

 های درست و نادرست را مشخص کنید. جمله -3

کنند. بین تجزیه میی ذرّهدر آزمایشگاه نور را بوسیله     

های دست و پا ارادی هستند. ماهیچه     

تمام تغییرات شیمیایی، مفید هستند.     

قیچی یک اهرم است.     

تر است. تر باشد مقدار گیاخاک آن بیشهر چه خاک تیره     

شود ساقه است. اولین قسمتی که از دانه پس از جوانه زدن خارج می    

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  -4

 ها بدست آمده است؟ تری از آنتر از جانوران دیگر است اما فسیل کمچرا با این که تعداد حشرات بسیار بیش

 

 مورد(  2کار اسکلت چیست؟ )

 تغییر فیزیکی را با یک مثال تعریف کنید؟ 

 افتد؟ علت را توضیح دهیداگر پشت و روی برگ گیاهی را چرب کنیم چه اتفاقی می 

 

 تشکیل فسیل را توضیح دهید و ارتباط آن را با سنگ های رسوبی بیان کنید.

 

 در بررسی تاثیر پهنای بال فرفره در زمان رسیدن آن به زمین 

 چه چیزهایی را ثابت نگه داشتیم  –ب                           چه چیزی را تغییر دادیم                      –الف 

 مچه چیزی را اندازه گرفتی –ج 
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