
ازاضُ ی آهَظش ٍ پطٍضش ضْطستاى زلفاى 

 زتستاى زذتطاًِ ضْیس کیاًَش

آظهَى ًَتت زٍم علَم پٌجن  

 

 . ًازضست ضا هطرص کي–جولِ ّای زضست  1

 .)..............(ّطچِ طَل تال فطفطُ تلٌس تط تاضس،ظٍزتط تِ ظهیي هی ضسس (الف 

 .)..........(تْتطیي ذاک تطای کطاٍضظی هرلَط ضس،هاسِ ٍگیاذاک است(ب

 .).........................(زضهٌاطق کن تاضاى ٍتیاتاًی ذاک هاسِ هٌاسة تط است(ج

 .).............(زضیک اّطم ّطچِ جسن تِ تکیِ  گاُ ًعزیک ضَزتلٌسکطزى آى آساى تطاست (ز

 عثاضت ّای هطتَط تِ ّن ضا تاکطیسى ذط تِ ّن ٍصل کي 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . هطرص کيگعیٌِ ی صحیح ضا تاعالهت  

 تٌگ هاّی پط اظ آب ضثیِ کسام یک اظ لَاظم ظیطعول هی کٌس؟ 3

 ّطسِ هَضز (  زهٌطَض(    جعسسی (  بآیٌِ(الف

 ًوی تاضس؟کسام آب تطای آتیاضی گیاُ هٌاسة  4

 آب چاُ  (        زآب ضٍزذاًِ  (           جآب زضیا (          بآب قٌات  (الف

 کسام هَضز تاعث فطسایص ذاک هی ضَز؟ 5

 کاضت زضذت   (           بضرن پلکاًی  (الف

 ضیة ظهیي (زآتیاضی قططُ ای  (ج

 قسوت ضًگی چطن 

 پطزُ ی ضفاف ضٍی قسوت ضًگی چطن 

 سَضاخ ٍسط چطن 

 قطًیِ 

 هطزهک

 عٌثیِ

 کطُ ی چطن

 نام و نام خانوادگی 1401اردیبهشت
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6 

 

 

 کسام هاّیچِ، غیطاضازی هی تاضس؟

 هاّیچِ ی پطت تاظٍ  ( بهاّیچِ ی پا (الف

 هعسُ  (زهاّیچِ ی ضٍی تاظٍ(   ج

 .جاّای ذالی ضا تا کلوِ ّای هٌاسة پطکٌیس 

 .هی گَیٌس......... تِ آثاضتِ جا هاًسُ اظگیاّاى ٍجاًَضاى قسیوی تطضٍی سٌگ ّا  (الف 7

 .ًام زاضز.........................ٍسیلِ ای زضآظهایطگاُ کِ ًَض ضا تجعیِ هی کٌس  (ب

 .است...................... اًسام حس چطایی (ج

 .هحافظت هی ضَز............................ًٍراع تَسط ...................... هغع تَسط  (ز

 .کَتاُ پاسد زّیس 

 .......تِ ٍسایلی کِ یک لثِ ی آى ّا اظ لثِ ی زیگط ًاظک تط تاضس چِ هی گَیٌس؟ (الف 8

 ................تطای تطکیل ذاک تِ ضراهت یک ساًتی هتط چِ هست ظهاى الظم است؟(ب

 .................................تِ ٍسایلی کِ کاضّا ضا تطای ها آساى هی کٌٌس چِ هی گَیٌس؟ (ج

 ...........................ضضتِ ّای ًاظکی کِ اظ هغعًٍراع تیطٍى هی آیٌس چِ ًام زاضًس؟  (ز

 .گیاّاى تطای ضضس کطزى ٍظًسُ هاًسى تِ چِ عَاهلی ًیاظ زاضًس؟تٌَیسیس 9

 

 

 .سِ قسوت اّطم ضا زضضکل ّای ظیط هطرص کٌیس 10
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اگطپطت ٍ ضٍی تطگ گیاُ ضوعساًی ضا ٍاظلیي توالین چِ  11

 اتفاقی هی افتسچطا؟

 

 

 

 

 . ضًگیي کواى چگًَِ تطکیل هی ضَز ؟ تَضیح زّیس 12

 

 

 

 

 .ٍظیفِ ی ّط ترص اظگیاُ ضا تٌَیس 13

 

 

 

 

 

 کسام تغییط فیعیکی ٍ کسام ضیویایی است ؟ 14

 (..............................)جَضاًسى آب          (...................)سطخ کطزى سیة ظهیٌی 

 (.................)حل کطزى ًوک زض آب                  (.............................)کپک ظزى هیَُ ّا 

 .هطاحل ضٌیسى ضا تاتَجِ تِ ضکل تٌَیس 15
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 .اظتسى کسام هَجَز فسیل تْتط ٍتیطتطی تطکیل هی ضَز؟ زلیل ذَز ضا تٌَیس 16

 

 

 

 

 

 

 پاسرٌاهِ 

 زضست ( ًازضست              ز( زضست               ج( ًازضست                ب (الف 1

 قسوت ضًگی چطن عٌثیِ  2

 پطزُ ی ضفاف ضٍی قسوت ضًگی قطًیِ

 سَضاخ ٍسط چطن هطزهک

 عسسی (ب 3

 آب زضیا (ب 4

 ضیة ظهیي  (ز 5

 هعسُ  (ز 6

  ستَى هْطُ ّا–جوجوِ ( ظتاى ز( هٌطَضج( فسیل یا سٌگَاضُ ب (الف 7

 ضضتِ ّای عصثی یا سلَل ّای عصثی( اّطم ز ( قطى ج2سال یا 200( گَُ ب (الف 8

  ذاک هٌاسة ٍ حاصلریع– ًَض ٍاًطغی ذَضضیس – َّا –آب  9

10  

 

 

تطگ ظضز هی ضَز ٍ هی افتس چَى ضٍظًِ ّای ضٍی تطگ تِ ذاطط ٍاظلیي تستِ هی ضَز  11

 .ٍگیاُ ًوی تَاًس تٌفس کٌس

 ًیطٍ

 جسن

 تکیِ گاُ 

 تکیِ گاُ 

 ًیطٍ
 هحل قطاضگطفتي جسن
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اگط پس اظ تاضاى تالفاصلِ ذَضضیس ًوایاى ضَز ًَض آى تِ شضُ ّای آب کِ ٌَّظ زض َّا  12

شضُ ّای آب هاًٌس هٌطَض ًَضذَضضیس ضا تجعیِ هی کٌٌس یعٌی ضًگ . ٍجَز زاضًس هی تاتس

 .زضًتیجِ ضًگیي کواى تِ ٍجَز هی آیس. ّای هرتلف ًَض ضا اظّن جسا هی کٌٌس

13  

 

 

 

 

 

 فیعیکی = ضیوایی                     جَضاًسى آب = سطخ کطزى سیة ظهیٌی  14

 فیعیکی= ضیویایی                             حل کطزى ًوک زض آب = کپک ظزى هیَُ ّا

صسا اتتسا اظ ططیق اللِ ی گَش تِ  هجطای ضٌَایی ّسایت هی ضَز ٍتِ پطزُ ی گَش  15

تطذَضز هی کٌس ٍتاعث لطظاًسى آى هی ضَز تا لطظش پطزُ ی گَش استرَاى ّای کَچک 

عصة ضٌَایی . ّن ضطٍع تِ لطظیسى هی کٌٌس ٍایي لطظش تِ ترص حلعًٍی گَش هی ضسس

 .تحطیک ضسُ ٍپیام ضا تِ هغع هی ضساًس ٍتِ ایي تطتیة هاصساّا ضا هی ضٌَین

ّطزٍهْطُ زاض ّستٌس اها هاّی چَى زض آب ظًسگی هی کٌس تسًص تیي ضسَتات هسفَى  16

ضسُ ٍ پس اظ سالْای طَالًی تثسیل تِ فسیل هی ضَز اها گٌجطک چَى زضذطکی 

ظًسگی هی کٌس تسًص تعساظ هطزى هوکي است تَسط تازٍ آب جاتِ جاضسُ یاذَضاک 

 .سایطحیَاًات ضَز

 

 تطگ ّا اًسام تٌفسی ٍ هحل غصاساظی گیاُ 

 آًٍس ضساًسى آب ٍ اهالح اظضیطِ تِ تطگ

 ضیطِ گطفتي آب ٍ اهالح هَجَز زض ذاک
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