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  دبستان ريحانه
  شهرستان مراغه

 .مورچه، كرم خاكي و پشه جزو موجودات زندة زيستگاه هستند. »ب«گزينه  )1
 .شود آغاز مي) مانند گياه(هر زنجيره غذايي با يك توليد كننده . »ب«گزينه  )2
 .شود افشاني به طور معمول مادگي گل به مبوه تبديل مي بعد از گرده. »د«نه يگز )3
 .گذارد كند و در آنجا تخم مي اي است كه البالي موهاي انسان زندگ مي حشرهشپش . »ج«گزينه  )4
 .جمع كردن ادرار وظيفه مثانه است و نه خون. »د«گزينه  )5
در بين سيارات صورت سوال، زهره به . تر است گرم ،تر باشد اي كه خورشيد نزديك هر سياره. »ب«گزينه  )6

 .تر است خورشيد نزديك
شود تا بتوانند در مواقع لزوم خاصيت  مانند جرثقيل از آهنرباي الكتريكي استفاده مي در وسايلي. »ج«گزينه  )7

 .اي كه به آن چسبيده از آن جدا شود آهنربايي آهنربا را قطع كنند تا وسيله
ها در  هاي رسوبي به روي هم و فشرده و سخت شدن آن شدن اليه هاي رسوبي از جمع سنگ. »الف«گزينه  )8

 .شوند تشكيل مي طول ساليان دراز
 گراد درجه سانتي )9

 الكتريكي )10

 انرژي الكتريكي –خورشيد  )11

 غيريكنواخت/ مايع در مايع )12

 آزمايش )13

 روده باريك –دهان  )14

 مريخ )15

 دو )16

كند كه براي تغذيه، تنفس، رشد، توليدمثل و حركت كردن او مناسب  هر موجود زنده در جايي زندگي مي )17
 .گويند به اين مكان زيستگاه آن موجود زنده مي. باشد

 .ها هستند هاي موجود در خانه خاك گلدان و آكواريوم از زيستگاه
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18(   
پوستة محكمي از بدن اين جانوران محافظت . كنند پوستان در جاهاي تاريك و مرطوب زندگي مي سخت )19

 .كند مي
  خرخاكي، خرچنگ و ميگو: پوستان دو نمونه از سخت

 .برند ها مي ها خون را از قلب به اندام سرخرگ. فرستد ها مي رگقلب مانند يك تلمبه خون را با فشار به درون  )20
. كنيم دو سر سيم را به باتري وصل مي. پيچيم دور به دور يك ميخ مي 100تا  50يك قطعه سيم روكش دار را  )21

ها را  هاي آهني نزديك كنيم سوزن كند و اگر آن را به سوزن در اين حالت ميخ خاصيت آهنربايي پيدا مي
 .كند يجذب م

  ها پيچ و افزايش تعداد باتري افزايش تعداد دورهاي سيم: افزايش قدرت آهنرباي الكتريكي
 .نام دارد) شمسي(گردد منظومه خورشيدي  خورشيد و هر چيزي كه به دور آن مي )22
ها بسوزد و يا از مدار خارج شود بقيه  شود، چون اگر يكي از المپ ها به شكل موازي بسته مي مدار خانه )23

 .مانند ها و وسايل برقي روشن باقي مي مپال

  

  

  

. گويند افشاني مي به اين عمل گرده. شوند هاي گرده از پرچم به روي مادگي منتقل مي در گياهان گلدار دانه )24
 . كنند افشاني كمك مي باد، جانوران و انسان به عمل گرده
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