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 )7صفحه ( زنگ آزمون صفر پاسخ
1( 3 2( 1 3( 1 4( 4 5( 4 
6( 2 7( 1 8( 3 9( 2 10( 3 
11 (1 12 (4 13 (1 14 (4 15 (1 
16 (4 17 (3 18 (3 19 (3 20 (3 

 )13 و 12صفحه  (:1 فصل پاسخ سؤاالت
 : سؤاالت تستی

1( 3 2( 2 3( 2 4( 1 5( 2 
6( 4 7( 1 8( 4   

 :جاي خالی
 گیري  نتیجه-4  آزمایش-3   برقراري ارتباط-2   فرضیه-1

 :پاسخ دهید
 گیري و ابزار مناسب عمل رعایت و انتخاب واحد اندازه -1
 گیري، نظریه  بندي اطالعات، فرضیه سازي، آزمایش، نتیجه مشاهده، طبقه -2
 گیاه تأثیر نور بر روي دو گلدان و –. ي شرایط آزمایش یکسان و یک شرط را متغیر درنظر بگیریم همه -3
 .تر است هرچه در اتاق بازتر باشد، هوا خنک: فرضیه -4

 .دهد ها را افزایش می گرما جنبش مولکول: نظریه

 )23 تا 20صفحه  (:2 فصل پاسخ سؤاالت
 : سؤاالت تستی

1( 2 2( 4 3( 3 4( 4 5( 2 
6( 3 7( 2 8( 4 9( 3 10( 4 

 :جاي خالی
 CD -6  بازیافتی-5      اکسید دي ن کرب-4  کاهش -3 پالستیک -2 افزایش نیاز بشري -1

مات غلط خط بکشید  :روي 
 .شود مصرف می اکسید دي کربندر عمل غذاسازي گیاهان گاز  -1

 .بهتر است آب اکسیژنه را در محیط تاریک نگهداري کنیم -2

 .ماند ساختمان مولکولی ماده ثابت می در تغییر فیزیکی -3

 .دهد در مرحله آبگیري از کاغذ، تغییر فیزیکی رخ می -4
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 ... :چند جمله غلط
 صحیح) 3  غلط) 2  غلط) 1 

 : فقط نام ببرید
 تمبر) 4  کتاب) 3 روزنامه) 2  عکس) 1  -1

 وایتکس) 3  کلر) 2  آب ژاول) 1   -2

 لوازم بهداشتی) 3  ضدعفونی کردن وسایل ) 2  رنگبري) 1   -3

 خشت) 4  چوب) 3  سنگ) 2  چرم) 1   -4

 : تعریف کنید
 غییر در مواد مصرفی به منظور استفاده دوبارهت: بازیافت -1

 .موادي که در طبیعت وجود دارند: مواد طبیعی -2

 .شوند  موادي که از مواد طبیعی گرفته شده و ساخته می:مواد مصنوعی -3

 . به آنچه در اطراف موجودات زنده است و بر زندگی آنان تأثیرگذار است:محیط زیست -4

 .شود تغیییر در ساختمان مولکولی مواد می تغییري که موجب :تغییرات شیمیایی -5

مل  :پاسخ 
 .تر، قابل حمل و نقل بودن دوام بیش -1

 آب اکسیژنه: 2  آب: 1  -2

 ها در نوع اتم: شباهت ها در تعداد اتم: تفاوت

 .ساختمان مولکولی و خواص متفاوتی دارند. هاي مشابه ندارند این دو ماده خاصیت

 .آلوده نکردن محیط زیست) 3  نکردن جنگل و درختانتخریب) 2 هاي انرژي کاهش هزینه) 1 -3

 .یابد چون چرخه گازهاي تنفسی بین جانور و گاهی ادامه می. 1شماره  -4

 پوست کردن) 3 چیپس کردن ) 2 خرد کردن چوب) 1 -5

 مصرف بهینه) CD(  3(جایگزینی مناسب براي کاغذ ) 2 استفاده از مواد کاغذي بازیافتی) 1 -6

 فرسایش خاك) 3  از بین بردن محیط زیست) 2   زیستتر محیط آلودگی بیش) 1 -7
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 )32 تا 29صفحه  (:3 فصل پاسخ سؤاالت
 : سؤاالت تستی

1( 3 2( 3 3( 2 4( 3 5( 2 
6( 1 7( 2 8( 2 9( 4 10( 2 

 :جاي خالی
 جیوه) 6  مس) 5 نیکل و آهن) 4 جیوه و سرب) 3  آهن) 2  نقره) 1   

 :درست و نادرست بودن جمالت
 )درست. ( اسید خوراکی نیستجوهرنمک -1
 )نادرست(. تر است اچ کمتري دارد، ضعیف اسیدي که پی -2
 )نادرست( .داري کرد توان در ظروف فلزي نگه ماست را می -3
 )درست( .اي نیست  کار عاقالنه،نمک در محیط بسته مصرف جوهر -4

 : تعریف کنید
 هاي یکسان هاي یکسان و اتم موادي داراي مولکول: عنصر -1

 هاي متفاوت هاي یکسان و اتم ادي داراي مولکول مو:ترکیب -2

 : فقط نام ببرید
 آب کیوي) 4  آبغوره) 3  سرکه) 2 آبلیمو) 1  -1
 آب نمک) 4 آلومینیوم) 3   الکل) 2  آب)1  -2
 کبالت) 4 منیزیم) 3   قلع) 2  روي)1  -3
 چاقو سازي) 4  سازي اتومبیل) 3  تیرآهن سازي ) 2  در و پنجره سازي)1  -4

 :پاسخ دهید
 براي فشرده کردن و خشک کردن کاغذ با گرما -1
 .شود خورده می: سنگ مرمر    .شود خورده نمی: سرامیک .شود خورده می: آهن . شود خورده می: موزائیک -2
 .دهد چون اسید ترشی با فلزات واکنش نشان می. آلومینیومی -3

مل  :پاسخ 
 تر کام بیشرسانایی گرمایی و الکتریکی، وزن حجمی باال، استح -1
 ها در خمیر براي از بین رفتن ناخالصی -2
 .اندازد  چون به راحتی دیگر فلزات را خش می–مس  -3
 انرژي، هزینه، مواد اولیه -4
 آالت کشاورزي سازي ، ماشین اتومبیل -5
6- PHکنند و  بینی آب را نابود می ي ذره کننده برد، جانداران تجزیه  آب را باال می... 
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 )37و  36ه صفح (:4 فصل پاسخ سؤاالت
 : سؤاالت تستی

1( 2 2( 3 3( 1 4( 4 5( 1 
6( 4 7( 2 8( 4 9( 2 10( 3 

 : عبارات صحیح  و غلط
 غلط) 4  صحیح) 3  غلط) 2  غلط) 1

مه ي مربوط متصل کنید  :هر عبارت را به 
  هسته بیرونی-3  ها  فشار الیه-2   هسته درونی و بیرونی-1
 شته زیرین گو-6    پوسته-5    مغناطیسی-4

 : فقط نام ببرید
 هسته بیرونی) 2 هسته درونی) 1  -1
 گسل) 4  سونامی) 3  فشان آتش) 2  کوه) 1 -2
 تعادل زمین در منظومه شمسی) 2 حالت مغناطیسی) 1  -3

 :پاسخ دهید
 اي فشانی حفاري و استخراج، امواج لرزه هاي آبگرم، دما و ترکیبات مواد آتش دما و ترکیبات چشمه -1
 . سفر به اعماق زمین بعلت گرما و فشار زیاد غیرممکن استخیر، -2

 )39 و 38صفحه  (:1زنگ آزمون  پاسخ سؤاالت
 : سؤاالت تستی

1( 4 2( 4 3( 3 4( 4 5( 1 

 ...:جاي خالی 
 سه) 5  مواد طبیعی) PH  4) 3  تنفسی) 2 مشاهده) 1

 : جمالت صحیح  و غلط
 غلط) 4  صحیح) 3  غلط) 2  صحیح) 1

 :  ببریدفقط نام
  چوب– خشت – سنگ –پوست و چرم  -1
 آبغوره، سرکه، آبلیمو -2
  هسته درونی– گوشته زیرین –سنگ کره  -3
   رشته کوه– سونامی – گسل – زلزله –فشان  کوه آتش -4
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 : تعریف کنید
 حل مسئله پیشنهاد راه: سازي فرضیه -1

 .شوند ي زمین ایجاد می  امواجی که از شکسته شدن سنگ کره:اي امواج لرزه -2

  تغییر شکل مواد بازیافتی به منظور استفاده بهینه:بازیافت -3

 :پاسخ دهید
 مات و زبر کردن سطح کاغذ: گچ  استحکام، سطح صاف: نشاسته -1

 کربن+ کروم + آهن  -2

 ها در خمیر کاغذ از بین بردن ناخالصی -3

 کره، گوشته زیرین، هسته بیرونی، هسته درونی کره، خمیر سنگ -4

 حیط زیست، اشتغال، رفع آلودگی هواکاهش انرژي و هزینه، حفظ م -5

 .اند آغشته به روغن و جوهر زیاد، غیر بهداشتی، کاغذهایی که چندین بار بازیافت شده -6

 )51 تا 46صفحه  (:5 فصل پاسخ سؤاالت
 : سؤاالت تستی

1( 4 2( 2 3( 1 4( 2 5( 1 
6( 4 7( 3 8( 4 9( 2  

 :تکمیل عبارات
 اکسید دي کربن) 4 خاکستر) 3  هاي پوسته شکستن سنگ) 2 شکستگی) 1

 :ادامه دهید
 .شود انرژي درون زمین آزاد می...  )1
 .شود ي اصلی می شدید شدن زلزله...  )2
 .مواد مذاب از درون شیار درون زمین خارج شوند...  )3

 : جمالت صحیح  و غلط
 صحیح) 4  غلط) 3  غلط) 2  صحیح) 1

 : فقط نام ببرید
 گرانیت) 3  توف سبز) 2  پوکه معدنی) 1  -1
 اکسید دي کربن) 2  بخار آب) 1 -2
 توسعه گردشگري) 3  دریاچه) 2 تشکیل معادل) 1 -3
 شدت و مدت زلزله) 3 استحکام ساختمان) 2 استحکام زمین) 1  -4
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 .تکمیل کنید
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 :پاسخ دهید
 مخروط گازهاي سمی:  پایین مجرا  :   وسط دهانه : باال: الف -1

 بخاکسترها، مواد مذا: ب

 کره شکستن سنگ -2

 .هاي گازهاي سمی را به دنبال دارد با ورود گازهاي سمی به هوا، تغییر آب و هوا و باران اسیدي و طوفان. بله -3

 : جدول
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 )58 تا 56صفحه  (:6 فصل پاسخ سؤاالت
 : سؤاالت تستی

1( 4 2( 4 3( 3 4( 1 5( 4 
6( 4 7( 1 8( 2   

 ... :جاي خالی
 سرعت) 5 توان نمی) 4  قبلی) 3  شکل) 2 متقابل بین دو جسم) 1

مات غلط خط بکشید  .روي 
 .نیستپذیر  بدون اعمال نیرو توقف جسم امکان -1

 .ایم  ایجادکردهحرکت کنیم در آن نیرو وارد میساکن جسم زیر وقتی با اهرمی به  -2

 . کنند تا نیرو خود را ظاهر کندثرنیرو باید بر یکدیگر ادو حداقل  -3

 .شود  جسم محسوب میرانشلفن هاي ت گرفتن شماره -4

 ... :با توجه به ش 

1 ( 

 رانش       کشش       رانش   رانش     

 

2 ( 

           تغییر جهت            تغییر جهت  تغییر شکل      تغییر جهت 

 

3 ( 

     ساکن   
پایین

 سمت راست     

 ... :با توجه به ش

  تغییر جهت–کشش و رانش       توقف -کشش    تغییر جهت–رانش        

 ترمز
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 .پاسخ دهید
 اثر متقابل بین دو جسم -1
 ...توقف، شکل، سرعت، جهت و  -2
 .کند زمین به ما نیرو وارد می -3
 تر به طرف نیروي بیش -4
  فشرده شدن اسفنج– گرفتن لپ دوستمان – ضربه زدن به سنگ –نشستن روي صندلی  -5

 )68 تا 64صفحه  (:7 فصل پاسخ سؤاالت
 : ستیسؤاالت ت

1( 3 2( 2 3( 1 4( 4 5( 4 
6( 4 7( 4 8( 2 9( 1 10( 2 
11 (4 12 (3 13 (1 14 (4 15 (2 

مات مناسب متصل کنید  :عبارات را به 
  اي ماهیچه) 4  الکتریکی) 3   رانشی) 2  اصطکاك) 1
 جاذبه زمین) 7  مغناطیسی) 6  باالبري) 5

 : جمالت درست و نادرست
 درست) 5 نادرست) 4 نادرست) 3 نادرست) 2  درست) 1

 :تعریف مفاهیم
 نیروي وارده از زمین بر اجسام: وزن -1
 ي اجسام ي تشکیل دهنده  مقدار ماده:جرم -2
 .شود  نیرویی که از طرف هوا بر اجسام در حال حرکت وارد می:نیروي مقاومت هوا -3

 :فقط نام ببرید
 مالی بین سطوح روغن) 2 استفاده از چرخ یا غلتک) 1  -1
 فنر) 3  اصطکاك) 2   اي  ماهیچه) 1 -2
 مقدار جرم) 2 مقدار نیروي جاذبه سیاره) 1  -3
 مقاومت هوا) 4  باالبري) 3  جاذبه زمین) 2  رانشی) 1  -4

 :با توجه به ش

1-   
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 .شوند ک می در اثر سرعت زیاد باد، فشار بین آن دو کاهش یافته و هردو به یکدیگر نزدی-2

  شیشه–چمن  -3

4-   
 ي زمین جاذبه     اي  نیروي ماهیچه            

 ي زمین و جاذبه 

 

 

 نیروي الکتریکی     نیروي مغناطیسی 

 

 

 باالبري     ي زمین جاذبه 

 

 

 اي ماهیچه     مقاومت هوا 

 

 

 ي زمین جاذبه      خورشیدي جاذبه 
 

 .پاسخ دهید
 .تر است زیرا نیروي اصطکاك آن کم -1
 .سرعت گرفتن، سر خوردن، تخریب قطعات ماشین -2
 اختالف فشار هوا در زیر و باالي شیردانی -3
  استفاده از روغن و چرخ– گرمایی – اصطکاك -4
  عطارد–مشتري  -5
  کفش مناسب–با ایجاد اصطکاك  -6
 ...ي چوب و  استفاده از شن و ماسه، گیاه و خرده. اصطکاك چرخ و زمین را افزایش دهیم -7
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 )71 تا 69صفحه  (:2زنگ آزمون  اسخ سؤاالتپ
 : سؤاالت تستی

1( 4 2( 4 3( 2 4( 1 5( 3 

 :تکمیل عبارات
 کم) 6  خنثی) 5  نیرو) 4  متقابل) 3 بازیافت) 2  توقف) 1

 .روي جمالت غلط خط بکشید
 .  جسم بر یکدیگر عمل کنند تا نیرو ظاهر شوددوحداقل باید   )1

 . استباالبريالف نیروي نیروي وزن هواپیما مخ) 2

 .کند  به ما کمک میگره زدن طنابنیروي اصطکاك در ) 3

 .احتیاطی است  در محیط بسته، بیجوهرنمکاستفاده از ) 4

 :پاسخ کوتاه
 .کره است خروج نیروهاي داخلی از سطح سنگ -1
 ها ها، اقیانوس شکستگی -2
 ي اجسام ي تشکیل دهنده مقدار ماده -3
 مقاومت هوا -4

 :تعریف مفااهیم
 . است فشانی که در عصر حاضر فعال بوده آتش -1
 نیروي وارده از طرف زمین به اجسام -2
 استفاده از حواس پنج گانه به منظور جمع آوري اطالعات -3
 نیروي وارده از زمین بر اجسام -4

 .نام ببرید
 انتشار بیماري) 2  کمبود دارو ) 1  -1
 تفتان) 2  دماوند) 1  -2
  حرکت اجسامموجب) 2 تغییر جهت حرکت) 1  -3
 پوکه معدنی) 2  پا سنگ) 1  -4

ملپاسخ  . دهید 
 خواري، استحکام زیاد رسانایی گرمایی، رسانایی الکتریکی، چکش -1
 استحکام زمین، استحکام ساختمانی، شدت و مدت زلزله -2
 توسعه گردشگري، تولید معادن -3
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 اکسیژنه، گچ آب -4
 بیکاري ، ناامنی -5
 مالی، چرخ بین سطوح روغن -6
7-   

 نیوتن: واحد. ي زمین به اجسام اطراف خود ار نیروي جاذبهمقد: وزن -8
 کیلوگرم: واحد. ي اجسام ي تشکیل دهنده مقدار ماده: جرم

 )83 تا 79صفحه  (:9 فصل پاسخ سؤاالت
 : سؤاالت تستی

1( 2 2( 1 3( 2 4( 3 5( 4 
6( 2 7( 1 8( 2 9 (3 10( 1 
11 (4 12 (3 13 (4 14 (4 15 (4 

 ... :جاي خالی
  الکتریکی) 4   ژنراتور) 3  خورشید) 2 شیمیایی )1
 باتري) 8  سوختن) 7   حرکت) 6 گرمایی) 5

 :تعریف مفاهیم
 توانایی انجام کار: انرژي -1
 .شود  انرژي ذخیره شده در اجسام که با سوختن مواد آزاد می:انرژي شیمیایی -2
  تبدیل انرژي الکتریکی به حرکتی:موتور الکتریکی -3
 .شود ها ذخیره می گیرند، در آن  انیژي که در اجسامی که ارتفاع می:اي  اذبهاي ج انرژي ذخیره -4

 :مات صحیح
 اي حرکتی به ذخیره) 6  سه) 5  کاهش) 4 .آید نمی) 3 شیمیایی) 2 گرمایی) 1

 :جمالت را ادامه دهید
 .نیستند...  -1
 .شود شود و نابود نمی تولید نمی...  -2
 .کالري یا ژول است...  -3

 : تصاویربا توجه به 

1-  
 
 

 حرکتی به گرمایی      نورانی به الکتریکی  اي به حرکتی ماهیچه               نورانی به شیمیایی  

 اصطکاك

 جاذبه
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  کیلوژول2800=  ژول 2800000=  کالري 700  -2

    حرکتی به الکتریکی-3
 خورشید 
 تولید الکتریسیته و تأمین برق مصرفی 
 .کند وده نمیرایگان است، تولید آن محیط زیست را آل 
 .جا قابل استفاده نیست همیشه و در همه 

 .نام ببریدفقط 
 اي اي هسته ذخیره) 3 ذخیره اي شیمیایی) 2 اي اي جاذبه ذخیره) 1  -1
 غذا) 2  بنزین ) 1  -2
 بخاري برقی) 3  برقی اجاق) 2  پلوپز برقی) 1  -3
 شیمیایی) 3  الکتریکی) 2  گرما) 1  -4

 .پاسخ دهید
 .قابل ذخیره شدن نیست: ادل هل دادن و کشیدنمع: نیرو -1

 . قابل ذخیره شدن است: قابلیت انجام کار: انرژي

 آب، باد، خورشید. گردند و رایگان هستند هایی که به طبیعت بازمی به انرژي -2

 الکتریکی، نورانی، صوتی، حرکتی، گرمایی -3

   تولید حرکت تولید گرما  سوختن بنزین  -4

 ) بخاري برقی–مثال تبدیل انرژي الکتریکی به گرمایی . (تري دارند ي کموسایلی که اتالف انرژ -5

 )نورانی و صوتی( تلویزیون –) نورانی و گرمایی(المپ  -6

 در اثر سوختن ماده -7

 نفت، گاز، بنزین، غذا، باتري -8

 .افتند انرژي مورد دلخواه را نخواهیم داشت و صنایع از کار می -9

 ارتفاع و جرم جسم -10

 )92 تا 90صفحه  (:10 فصل پاسخ سؤاالت
 : سؤاالت تستی

1( 2 2( 4 3( 1 4( 3 5( 3 

 ... :جاي خالی
   هاي چتري قارچ) 4  جوانه زدن) 3   یک) 2  کاغذ صافی) 1
 قارچ) 7  1000000) 6      هوك) 5
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 .نام ببریدفقط 
 شناسی گیاه) 3 بیماري) 2  آزمایشگاهی) 1  -1
 پر سلولی) 2  سلولی تک) 1  -2
 ها باکتري) 2  مرهامخ) 1  -3

 .پاسخ دهید
 نمایی تصویر، کار راحت شفافیت تصویر، بزرگ -1

 ضرب عدسی شیئی در عدسی چشمی حاصل -2

 آموز  ي دانش به عهده -3

 .ترین واحد ساختمانی موجود زنده کوچک -4

 .بزرگترند، سبزینه دارند، پوسته دوالیه دارند: هاي گیاهی سلول

 .ارند، پوسته یک الیهکوچکترند، سبزینه ند: هاي جانوري سلول

 : جدول
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 )99 تا 97صفحه  (:11 فصل پاسخ سؤاالت
 : سؤاالت تستی

1( 4 2( 4 3( 1 4( 2 5( 3 
6 (2 7 (3 8 (4 9 (4 10 (1 

 ... :جاي خالی
 هاي روزنه) 5  اکسید دي کربن) 4  برگ) 3 گیاهان) 2  لوبیا) 1

مات غلط خط بزنید  .روي 
 . است سبزینه جذب نور خورشید بر عهده-1
 .شود   نشاسته دار محسوب میساقهزمینی   سیب-2
 .کاهد از آلودگی هوا می  اکسید دي کربن عمل غذاسازي گیاهان با مصرف -3
 . بدن ما می توان تشبیه کردهاي شش گیاهان روي زمین را به -4

 :جمالت را ادامه دهید
 .شود تنفس و اکسیژن سازي آن متوقف می...  -1
 .گیرند هوا و خاك می -2
 .اند کننده تولید -3

 :تعریف مفاهیم
 ساختن غذا به کمک نور: فتوسنتز -1
 اکسید دي  سوختن غذا در بدن با اکسیژن و تولید گاز کربن:تنفس -2

 .نام ببریدفقط 
 سویا -  آفتابگردان - ذرت  -1
  گندم- جو -ذرت  -2
  نور– آب –اکسید   گاز کربن دي-3
 اکسیژنه  آب– اکسیژن -4
  موز– خربزه -5

 .پاسخ دهید
 .یک جانور آبزي درون محیط نگهداري کنیم -1
  نور شدید–تاریکی  -2
 .شود رسد و در ضمن تنفس و تبخیر آب آن با مشکل مواجه می  چون نور کافی به آن نمی–  .افتد برگ خرد شده و می -3
هرچه مقدار نور و شدت .  استتر تر باشد عمل غذاسازي بیش ي سطح برگ بیش هرچه اندازه/  مقدار نور –اندازه سطح برگ  -4

 .تر است تر باشد، عمل غذاسازي نیز بیش آن بیش
 .دهد آلودگی محیط زیست و هوا را کاهش می -5
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 )107 تا 105صفحه  (:12 فصل پاسخ سؤاالت
 : سؤاالت تستی

1( 2 2( 3 3( 2 4( 4 5( 4 
6 (2 7 (3 8 (1 9 (1 10 (3 

 :تکمیل عبارات
 بومی) 7  کنندگان تجزیه) 6 ساختار بدنی) 5 قارچ) 4      دوم) 3 کم) 2 .شود نمی) 1

 : جمالت صحیح  و غلط
 غلط) 5  صحیح) 4  صحیح) 3  صحیح) 2  غلط) 1

 :تعریف مفاهیم
 ارتباط غذایی بین چند جاندار: زنجیره غذایی -1
  ارتباط غذایی بین چند زنجیره غذایی:شبکه غذایی -2
 .گویند کنند، گیاهان بومی می  در یک منطقه به خوبی رشد می به گیاهانی که به طور طبیعی:گیاهان بومی -3

 .نام ببریدفقط 
 )خوار گوشت(ي دوم   مصرف کننده–) خوار گیاه( مصرف کننده اول –تولیدکنندگان  -1
 ها  جلبک–گیاهان  -2
  غذاي مناسب– دماي مناسب – رطوبت –تاریکی  -3
  حشرات – موش – سگ –گربه  -4

ملپاسخ  . دهید 
  افزایش جمعیت در یک منطقه– فاضالب کارخانجات –ها  زباله –آلودگی هوا  -1

 چنار، کاج، گندم و جو -2

  جلوگیري از گسترش زمین کشاورزي در جنگل– جابگزینی به جاي کاغذ –استفاه از بازیافت کاغذ  -3

 .گیاهان محیط طبیعی بومی نیستند.  دست بشرندي مصنوعی ساخته ها محیط -4

 مثل کرم آسکاریس و انسان. بینند یکی سود و دیگري زیان می -5

 )119 تا 114صفحه  (:13 فصل پاسخ سؤاالت
 : سؤاالت تستی

1( 1 2( 4 3( 3 4( 2 5( 3 
6 (2 7 (1 8 (4 9 (4 10 (2 
11 (3 12 (4    
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 : جاهاي خالی
 کند نمی) 7 ندارد) 6  طاعون) 5  دیابت) 4 گوارش) 3 باکتري) 2  پوست) 1

مات غلط خط بزنید  .روي 
 .شود ساکن میشش یروس آنفوالنزا در  و-1

 .کنند  مبارزه نمیهاي سرطانی سلولهاي سفید با   گلبول-2

 . به انسان شوندهاريتوانند ناقل بیماري  ها می  سگ-3

 .اثر است  بیسرم  در هنگام بیماري مصرف -4

 :جمالت را ادامه دهید
 .شود بیماري است که از فردي به فرد دیگر منتقل نمی...  -1
 .هاست دفاع داخلی در مقابل میکروب. .. -2
 .شود  میها و بیماري قلبی گرفتن رگ...  -3
 .باشند  می...سگ، گربه، موش و ...  -4

 :تعریف مفاهیم
 .کند بیماري که از فردي به فرد دیگر سرایت می: بیماري واگیر -1
 ي بیماري کننده  عامل منتقل:ناقل -2
جنگد و  ها می شود با میکروب ست که هنگامی به بدن تزریق میي بیماري ا  میکروب کشته شده یا ضعیف شده:واکسن -3

 .کند پادتن ترشح می

 .نام ببریدفقط 
  درد عضالت– سردرد –تب  -1
 ها  تزریق واکسن– غذاي سالم –ورزش  -2
  سرخک–اوریون  -3
  ماست و پنیر–شیر  -4

ملپاسخ  . دهید 
  هوا – غذاي آلوده – آب آلوده –تماس  -1

 ها  خوردن میکروب–سازي  پادتن -2

 هاي پزشک  توصیه– زمان مصرف –مقدار مصرف  -3

   تهیه کود– تهیه دارو –تهیه غذا  -4

  رعایت نکات بهداشتی– غذاي سالم – خواب کافی –ورزش  -5

  خوردن غذاي مناسب با رشد بدن– رعایت بهداشت فردي و عمومی –ها   گرفتن ناخن–مسواك زدن مرتب  -6
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7-   

 

 

 

 

 .ماند جا می شود و در آن د بدن میاز راه بینی و حلق وار: سرماخوردگی -8
 . ماند ها می از راه بینی وارد شده و در شش: آنفلوآنزا

 ...هاي غذا، سالخوردگی و  حوادث، کمبود امالح و ویتامین -9

 : جدول
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 )124 و 123صفحه  (:14 فصل پاسخ سؤاالت
 : سؤاالت تستی

1( 4 2( 1 3( 4   

 ...:جاي خالی
 آتش و دود) 4  امواج مخابراتی) 3  ترنت کامپیوتراین) 2 اینترنت) 1

 .دهید پاسخ
 هاي بسیار دور دیر رسیدن پیام، نرسیدن پیام به راه: معایب . وقت قابل اجراست همیشه و همه: مزایا -1
 ها هاي نوري به کشتی پیام -2
 ...خرید و فروش، ارسال پیام، امور بانکی و  -3
 ... امواج براي سالمتی جانداران و ضرر: معایب  دسترسی سریع و آسان : مزایا -4

1
2

35
68

910
1112

1314
1517

18
1920

4
7

16

21
22
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 )127 تا 125صفحه  (:3زنگ آزمون  پاسخ سؤاالت
 : سؤاالت تستی

1( 3 2( 3 3( 2 4( 4 5( 2 
6 (1 7 (4 8 (1   

 :ادامه دهید
 .تغییر هستند...  )1
 .جهت روشنایی محیط و جذب گرما است...  )2
 .کره است شکستگی سنگ...  )3
 .اثر متقابل بین دو جسم است...  )4

 :تکمیل عبارات
 کروم) 6  تره) 5   کالري-ژول ) 4 کنندگی تجزیه) 3  تر بیش) 2 ها شش) 1

 جمالت صحیح و غلط
 صحیح) 4  صحیح) 3  غلط) 2  غلط  )1

 .نام ببریدفقط 
  واکسن زدن– غذاي مناسب –ورزش  -1
  گندم–ذرت  -2
  اکسیژن–قند  -3
  فنر– شیمیایی –اي  جاذبه -4
  مغناطیسی و گرانشی–الکتریکی  -5

 :تعریف مفاهیم
 .شود به رابطه غذایی بین جانداران گفته می: زنجیره غذایی -1
 . غذاسازي گیاهان در مقابل انرژي نورانی خورشید:فتوسنتز -2
  قابلیت انجام کار:انرژي -3
 .کند  نیرویی که از طرف زمین بر اجسام اطراف خود وارد می:وزن -4

 .دهید کوتاه پاسخ
 گیاهان بومی -1
 آبی تیره -2
  بزمان–تان  تف–دماوند  -3
 )گرانش(وزن  -4
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مل پاسخ  .دهید 
 رعایت بهداشت فردي، عدم تماس مستقیم -1
 مالی بین سطوح  روغن–استفاده از چرخ و غلتک  -2
 سرپرستی کودکان  بی–ناامنی و دزدي  -3
  ضدعفونی کننده–رنگبري  -4
   استحکام– رسانایی الکتریکی – رسانایی گرمایی -پذیري شکل -5

 :یهاي نهای پاسخ نمونه آزمون
 :آزمون یک

 : سؤاالت تستی
1( 4 2( 1 3( 3 4( 2 5( 2 6 (2 

 : جاهاي خالی
 دار کلسیم) 12 تولیدکننده) 11 آوندها) 10  2000) 9 حرکتی) 8 خاموش) 7

 :جمالت صحیح و غلط
 صحیح) 16  غلط) 15 صحیح) 14  صحیح )13

 :تعریف مفاهیم
 ورانیساختن غذا توسط گیاهان با کمک انرژي ن:  فتوسنتز-17
  گیاهان سازگار در یک منطقه :هاي بومی  درخت-18
 .شوند منتقل نمی...  بیماري که از طریق تماس مستقیم و :هاي غیرواگیردار  بیماري-19

 :وصل کنید
 اصطکاك) د  نیروي الکتریکی) ج مغناطیسی) ب   گرانشی)الف -20

 .پاسخ دهید
 . آن خش بیندازندتوانند روي فلزاتی همچون مس، نقره، طال نمی -21
22-  

 لرزهاثرات اجتماعی زمین لرزهاثرات بهداشتی زمین
 ناامنی انتشار بیماري

 سرپرستی کودکان بی کمبود مراکز و دارو
23-  

 

 مقاومت هوا

 باالبرنده

 رانش

 هجاذب
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 .است تري را ذخیره کرده  بار، چون انرژي بیش4  -24
 ها آینه، عدسی -25

مل دهید  .پاسخ  
 اهش مصرف انرژي حفظ جنگل و درختانک -26
 .کند داراي معادن، نازك است و گرماي زمین را حفظ می -27
 ... و مشغول بودن با آن و گذران وقت و مزاحمت / ...برخورد امواج با انسان و حیوانات و  -28

 

 :دوآزمون 

 : سؤاالت تستی
1( 4 2( 1 3( 2 4( 3 5( 2 
6 (3 7 (2 8 (3   

 : جاهاي خالی
 غیرواگیر) 6  سلول) 5 نشاسته) 4  نیرو) 3  کندتر) 2 اچ کاغذ پی) 1

 :جمالت صحیح و غلط
 صحیح) 4  غلط) 3  صحیح) 2   صحیح )1

 :وصل کنید
  فشارخون*   *میکروب گلو درد چرکی فشار خون  

 ها تخریب شش*  *دارنخوردن غذاهاي کلسیم 
  آسیب رساندن به قلب*  *میکروب سل 

  نرمی استخوان* *ذاهاي چرب و پرنمک خوردن غ 

مل دهید  .پاسخ  
 پذیري، کاربرد فراوان در صنایع استحکام، شکل -1
2- PHشود بینی مفید آب و خاك می موجب مرگ جانداران ذره. برد  آب را باال می. 
 هاي ضروري ، گوش دادن به رادیو جهت پیام... ها و  پرهیز و دوري از دیوارها و پل -3
 ش مناسب، ریختن شن و ماسه در جادهکفاستفاده از  -4
 آگاهی از وقوع زلزله، ضعیف شدن قدرت زلزله اصلی -5
 اختالف فشار هواي زیر و باالي شیروانی -6
 رنگین و زیبایی: رنگ براقی، ضد آب، استحکام: پالستیک -7
 ي مواد تجزیه مواد آلی به مواد معدنی و ایجاد چرخه -8
 .کشاند ین بر اجسام وارد شده و اجسام اطراف را به سمت خود مینیرویی که از طرف زم: اي زمین نیروي جاذبه -9

 .تولید غذا و اکسیژن کافی براي حیات جانداران -10
 خواري  بیگانه–تولید پادتن  -11


