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 جمله درست یا نادرست را مشخص کنید.  الف

 نادرست        درست     توان از نیشکر و پسته هم تهیه کرد.( کاغذ را می1

 نادرست        درست   اند.واقع شده گوشته سنگ در داخل ذخایر نفت، گاز و زغال (2

 نادرست        درست   یابد. شود، حتماً سرعت آن افزایش می( اگر به جسمی که در حال حرکت است، نیرو وارد  3

 نادرست        درست   زا هستند. ها، بیماری( همه میکروب4
 

 

 ی صحیح را انتخاب کنید.گزینه ب

 ؟ آیدنمی( کدام یک مشاهده علمی به حساب 5

 ب( این غذا بوی بدی دارد.   الف( چه ساختمان بلندی  

 ی این میوه ترش باشد د( شاید مزه تر است  ج( قد این گیاه کوتاه

 

 کند؟( در کدام گزینه کاهش اصطکاک، کمک بیشتری به ما می6

 د( ترمزکردن دوچرخه   برداری  ج( وزنه ب( حرکت قطار  الف( گره زدن طناب  

 

 کنند؟ میها در چه محیطی رشد  ( قارچ7

 ب( تاریک، سرد، مرطوب   الف( تاریک، گرم، مرطوب  

 د( نورانی، سرد، خشک  ج( نورانی، گرم، مرطوب  

 

 شود؟ ( درمان نشدن کدام بیماری باعث بروز بیماری روماتیسم قلبی می8

 د( سل  ج( آنفلوآنزا ب( گلودرد چرکی  الف( سرماخوردگی 
 

 

 کلمات مناسب کامل کنید. جاهای خالی را با  ج

 توان آن را در مقابل رطوبت محافظت کرد. ( با اضافه کردن .................................به کاغذ می9

 رسد. ی زمین به صورت، ................................. از داخل زمین به سطح آن میکره( انرژی حاصل از شکستن سنگ 10

 باشد.گیاهان ................................... می( علت سبز بودن برگ 11

 دار الزم است.های سالم، خوردن غذاهای ...................................... و پروتئین( برای داشتن دندان12

 

 پاسخ کوتاه بدهید. د

 رویه درختان چه تأثیری بر عوامل زیر دارند؟ ( به نظر شما قطع بی13

 مثال برای نیروی غیرتماسی بنویسید. ( دو 14

 های خفیف چه اهمیتی دارند؟ لرزه( وقوع زمین15

 افتد؟ آبی« چه تبدیالت انرژی اتفاق می( در »نیروگاه برق16
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 به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید.  ی

 بنویسید. زمین لرزه را  دو مورد از »اثرات اجتماعی« و دو مورد از »اثرات بهداشتی« حاصل از( 17

   اثرات اجتماعی 

   اثرات بهداشتی 

 

 

فرض کنید طراحی یک هواپیما به شما سپرده شده است. چه مواردی را در ساختن این هواپیما برای یک پرواز سریع  (  18

 کنید.بخش رعایت میو اطمینان

 

 

 اند؟هم وابسته( آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد گیاهان و موجودات زنده )مثل انسان( به 19

 

 

 کنند؟ با توجه به پیشرفت تکنولوژی، نسل آینده چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می ،( به نظر شما20
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