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6صفحه
 

73تا61هایصفحه



 .استفاده کرد توان میبه منظور بیان دقیق مشاهدات خود .................. از  -1

 نتایج آزمایش( 2 استفاده از حواس مختلف( 1

 گو و گفت( 4  برداری یادداشت( 3

یک گل،   از ملوارد کلدام    « بو یا بدبو بودن خوش»و  «  زرد یا قرمز بودن»تشخیص  در هنگام گردش در باغ برای -2

 (به ترتیب از راست به چپ)کنید؟ گزینه استفاده می

 لمس کردن  – بوییدن( 4  بوییدن -دیدن ( 3 دیدن  -س کردن لم( 2 دیدن -شنیدن ( 1

 ؟شود نمیهواشناس کوچک  به نظر شما کدام گزینه باعث آلوده شدن هوای شهرتان   -3

 های بزرگ در شهر های فرسوده و کامیون آمد ماشین و رفت( 2 قطع کردن بیش از حد درختان( 1

 ها در شهر زیاد شدن فضاهای سبز مث، پارک( 4 ها روشن کردن آتش در پارک( 3

ترتیب از راسلت بله    گیاهان نشان داده شده به از یک کدام.ایم ها را پوشانده های زیر روی برخی از برگ شک،در  -4

  کند؟ چپ بهتر رشد می

1 ) 2)   

3)  4 ) 

 است؟ درستهای زیر  عبارتچه تعداد از  -5

 .جاهای مختلف زمین  سردی و گرمی متفاوتی دارند -

 .بوده است زیادتراستفاده از باد در گذشته نسبت به امروز  -

 . شود می استفاده از باد برای تولید برق -

 .دهد بسیار سریع رخ می ی کم یک استخر پر  به کمک شعله تغییر دمای آب -

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 است؟ نادرست گزینه کدام  با توجّه به شک، زیر  -6

 .د  در حال استراحت هستندهستن« ب»انی که در قسمت تر جاندار بیش( 1

  .را دارندغذاسازی  شرایط الزم برای« آ»تر گیاهان قسمت  بیش( 2

(1) (2) (3) 
1 3 2  3 2 1 

2 1 3  2 3 1 
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  .هوا تاریک است« ب»قسمت در ( 3

 .در حال فعالیّت نیست« ب»هیچ حیوانی در بخش ( 4

 تابد؟ طور تقریباً راست به زمین می ور خورشید چه زمانی از روز بهن  -7

 غروب( 4 عصر( 3 ظهر( 2 صبح( 1

 ؟بیان کرده استهای زیر را بر اساس متن کتاب درسی به درستی  مربوط به عبارت ی وسیلهکدام گزینه  -8

 .دهند ی آن جهت باد را تشخیص می به وسیله( الف

 .ی زیادتر از باد است استفادهای جدید برای  وسیله( ب

 .توانیم سرعت باد را نشان دهیم ی آن می به وسیله( ج

 بادنما: توربین بادی  ج: فرفره  ب: الف (1

 بادنما : قایق بادی  ج: فرفره  ب: الف (2

  فرفره: توربین بادی  ج: بادنما  ب: الف (3

 فرفره: قایق بادی  ج: بادنما  ب: الف (4

 کدام گزینه به درستی کام، می شود؟ی زیر با  فرزند عزیزم  جمله -9

 «.آید به وجود می.............. روز و شب با »

  چرخش زمین به دور خودش( 2 چرخش زمین به دور خورشید( 1

 چرخش خورشید به دور خودش( 4 چرخش خورشید به دور زمین( 3

 کدام جمله صحیح است؟ -11

 .ی جانداران برای زندگی به آب سالم نیاز دارند همه( 2 .کنند آلوده نمیها اصالً آب را  انسان( 1

 .زندگی جانداران کمک کنیمحفظ محیط توانیم به  ما نمی( 4 .قاب، آشامیدن استبرای انسان آب رودخانه ( 3
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 آذر 11ی آمادگی برای آزمون  های ویژه تمرین

 علومهای تشریحی  پاسخ

«هدی توبک»(كتابدرسي11و11هایصفحه)-«3»یگزینه -1

.تربیانكنیمكنیم،دقیقكندآنچهرامشاهدهميبرداریبهماكمکميیادداشت

«گراوندی مهسا»(كتابدرسي11تا12هایصفحه) -2

وبزرایتشزخیص(دیزدن)گز ازسز ببینزایي«زردیاقرمززبزندن»هنگامگردشدرباغبرایتشخیصدر

.كنیماستفادهمي(بنییدن) ازس ببنیایيگ«بنیابدبنبندنخنش»

«الناز نادری شیران»(كتابدرسي11یصفحه)-«1»یگزینه -3

هاكزهبزاافززایعتدزداددرختزانوگیاهزانهمزراهاسزت،بزهتانهاوبنسزیادشدنفضاهایسبزمث پارک

.كندپاكیزگيهنایشهركمکمي

«هدی توبک»(كتابدرسي22یصفحه)-«1»یگزینه -1

.صحیحاست«1»یكند،پ گزینههایگیاهبرسد،گیاهبهتررشدميهرچهننربیشتریبهبرگ

«کیانا حیدری»(كتابدرسي31و21،32هایصفحه) -1

هستندعبارت صحیح سنم و اوبل های دارد. متفاوتي گرمي و سردی مختلفزمین جاهای شهرهای. از تددادی در

.شندهاازبادبرایتنلیدبرقاستفادهميیآنهایبادیوجندداردكهبهوسیلهكشنرمانمث منجی تنربین

اسزتفادهازبزاد.یچهارمغلطاسزتافتدپ جملهسریعاتفاقنميیكمتغییردمایآبیکاستخرپر،بهكمکشدله

.یدومنیزغلطاستشندبنابراینجملهروزبهروززیادترمي
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 آذر 11ی آمادگی برای آزمون  های ویژه تمرین

«حدیثه کاراندیش »(كتابدرسي22و23،22هایصفحه) -6

.شباست«ب»روزاستودرقسمت«آ»خنرشیداست،روزاستبنابرایندرقسمتطرفياززمینكهروبه

كنندوبرایخندوجانداراندیگركنند،گیاهانبااستفادهازننرخنرشیدرشدميهااستراستميترجاندارانشببیع

.كنندبرخيازسیناناتدرشبفدالیبتمي.كنندغذاتهیبهمي

«توحید شکری»(كتابدرسي32و31یصفحه)-«2»یگزینه -1

باعثميننروقتيبهطنرراستبه خنرشیدنیزهنگامظهربهشندجسمبیعچیزیبتابد، طنرتقریباًترگرمشند؛

.ترگرمشندشندزمینبیعتابدوباعثميراستبهزمینمي

«الناز نادری شیران»(كتابدرسي31و31هایصفحه)-«3»یگزینه -2

.تنانجهتبادراتشخیصدادیبادنماميبهوسیله:الف

بهتراستبدانیدكهازتنربینبادیبرای.)تنربینبادینشانميدهدكهاستفادهازبادروزبهروززیادترميشند:ب

.(شندتنلیدبرقاستفادهمي

.تنانیمسرعتبادرانشاندهیمیفرفرهميبهوسیله:ج

«توحید شکری»(كتابدرسي23یصفحه)-«2»یگزینه -2

باچرخعزمینبه.چرخد،طرفيكهروبهخنرشیداست،روزوطرفدیگر،شباسترخندشميوقتيزمینبهدو

.آیندهابهوجندميباچرخعزمینبهدورخنرشید،فص .شنددورخندش،جایشبوروزعنضمي

«تنها رستگار رحمانی»(كتابدرسي21و12،12یهاصفحه) -11

آبهمه به زندگي برای جانداران ميی آلنده آبرا انسان، كارهای از برخي دارند، نیاز كندسالم آبرودخانه.

.زیستوزندگيجاندارانكمکكنیمتنانیمبهسفظمحیطمامي.آشامیدنينیست
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