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 ؟فسیل هامربوط به کدام قسمت ازبدن موجودات مدفون شده اند 1

 

 □مووپوست                           □ اسکلت                    □پوست وگوشت              □غضروف  
 ؟دستگیره ی درشامل کدام ماشین ساده می شود 2

 

 □قرقره                          □گوه                        □چرخ ومحور                      □  پیچ
 ؟ باکدام حس ارتباط زیادی دارد ویاییب حسّ 3

 

 □بینایی                    □ چشایی                                 □المسه                    □شنوایی
 دخالت انسان همراه است؟ با کدام تغییر 5

 

 □تونل کوه                    □درّه               □شکوفه زدن درختان                        □رسیدن میوه 
 چه وقت رنگین کمان در آسمان ظاهر می شود؟ 4

 

 □در هوای آفتابی                □در هوای ابری      □بالفاصله پس از بارش باران           □قبل از بارش باران
 پرده شفاف جلوی چشم چه نام دارد؟ 6

 □عنبیه                       □قرنیه                       □پلک                                    □عدسی 
 جمالت درست را با )د(و جمالت نادرست را با )ن( مشخص کنید. 7

 درست                نادرست                              آهنی که زنگ می زند بر مقاومتش افزوده می شود.

 درست                نادرست                                         .                    جمجمه ازمغزمحافظت می کند

 استخوان ها زنده اند و می توانند ترمیم شوند.                                       درست                نادرست

 نادرست            درست                               .                  همیشه قطرات آب نورراتجزیه می کنند 
 درجاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید. 8

 .......................هستندتصاویری که روی پرده به کمک عدسی ،تشکیل می شوندهمیشه-1

 به وسایلی که یک لبه ی آن ازلبه ی دیگرنازک تراست ،.............................می گویند.-2

 تکیه گاه نزدیکترشود،برای بلندکردن آن به نیروی .....................نیازاست.دریک اهرم ،هرچه جسم به -3

 .حاصل خیزی آن ..........................می شودهنگام فرسایش خاک ،-5



 عبارت های مناسب را به یک دیگر وصل کنید.

 شبکیه   -1                               ذره بین ،نورخورشیدرادراین نقطه جمع می کند  آ(  

 کانون عدسی  -2                                    وسیله ای که عدسی دارد                            ب(    

 ورزش کردن  -3باعث رشد خوب و محکم استخوان های بدن می شود                       پ(   

 دن لبنیاترخو  -5                                              محل تشکیل تصویردرافرادسالم استت(    

 آینه-4                                                                                                                 

 عینک  - 6                                                                                                                 

 تغییرات فیزیکی-7                                                                                                              

 تغییرات شیمیایی -8                                                                                                             
1
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 هرجمله بیانگر کدام مرحله ازمراحل کاوشگری است؟

 .).........................................(زان حل شدن گازدرآب موثراستبه نظرمن افزایش دمادرمی-1

 ؟  )...........................................(چرادرجواهرفروشی ازعدسی استفاده می کنند-2
1

1 
 به پرسش های زیرپاسخ کوتاه دهید.

 ...........................................................فعّالیّت کدام دوماهیچه ازاراده ی ماخارج است؟................-1

 روی دست ماحرکت می کندگیرنده های کدام حس فعال می شود؟............................. تی مورچه ایوق-2

 باچه وسیله ای می توان یک قطعه کاغذراسوزاند؟....................................-3

 . ((بنویسیدتخم مرغویک تغییرشیمیایی برای ))یک تغییرفیزیکی -5

 ..................................................تغییرشیمیایی:  ........................................تغییرفیزیکی:
1
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 ؟روبه آفتاب نصب شده اندبعدازمدّتی رنگ پریده می شوند چراپرده هایی که جلوی پنجره های
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 .دوراه جلوگیری ازفرسایش خاک رابنویسید 1
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 )دو مورد(؟برای مراقبت ازچشم چه کارهایی بایدانجام داد 15
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