
كتاب كل: سوال علوم   

    ي زير را كامل كنند؟  هاي زير چگونه باشد تا بتوانند جمله ترتيب عبارت -1
  …ها را تشخيص دهيم، بايد  ي خوراكي هرگاه بخواهيم مزه

  .شود حلبزاق دهان  درغذاي جويده شده ذرات ) الف
  .عصب چشايي پيام مربوط به آن را به مغز بفرستد) ب
  .آن را دريافت كنند مزه زبان روي هاي برجستگي) ج
  ب -ج  –الف ) 4  ج -ب  –الف ) 3  الف –ب  –ج ) 2  ب -الف  –ج ) 1

   ي آن چيست؟   شود و وظيفه اي چرب ترشح مي در كدام قسمت گوش ماده -2

  ي گوش و بهتر شنيدن صداها الله كار كردن دقيق مجراي شنوايي، كمك به) 1
  ي گوش، جلوگيري از ورود جانوران ريز به درون گوش  الله) 2
    ورود جانوران ريز به درون گوش از ي گوش و جلوگيري مجراي شنوايي، نرم نگه داشتن پرده) 3
  ي گوش و بهتر شنيدن صداها  ي گوش، نرم نگه داشتن پرده الله) 4

تر از بقيه جانداران فسيل تشكيل   ها بيش ولي از برخي از آن ،وجود دارد جانداراناغلب  بدنامكان تشكيل فسيل از  - 3
هاي يافته شده از  تر از تعداد فسيل به مراتب بيش... هاي يافت شده از  موضوع تعداد فسيل  با توجه به اين .شده است

   .  باشد مي... 

  سرخس - ماهي ) 4  ماهي  –عنكبوت ) 3  صدف  -سرخس ) 2  سرخس  –زنبور ) 1
    )ترتيب به. (وجود دارد.... نام دارد و در اين محل بين دو استخوان ... اند  هم وصل شده دو استخوان بهجايي كه  -4

  مفصل ـ غضروف) 4  ماهيچه ـ غضروف ) 3  غضروف ـ مفصل) 2  مفصل ـ ماهيچه) 1
    كند؟ زير مانند االكلنگ عمل مي اهرمكدام  -5

  قاشق غذاخوري) 4   انبردست) 3  پنس) 2   شكن فندق) 1
به سمت پايين كشيده ...... توانند تحت تأثير نيروي  اجسام روي آن مياي دارد كه  دار، ساختمان ساده سطح شيب  -6

 .شوند
  كشش زمين) 4  الكتريكي ) 3  مغناطيسي) 2  مقاومت هوا) 1

درستي  كدام شكل جهت نيروي وارد بر سنگ را به. هاي زير نفوذ كرده و يخ زده است آب در بين سنگ مقداري -7

    دهد؟  نشان مي

1 (  2 (  3 (  4 (  



   است؟  نشدهزير، از عدسي استفاده  ي وسيله كدامدر  - 8

    ساعت ديواري   )2    عينك) 1

  همراه هوشمندهاي  گوشي تلفن) 4  هاي تصويري  دربازكن  )3

جوشاند تا به بخار آب تبديل  دهد تا آب شود و سپس آب تهيه شده را مي رضا يك قطعه يخ را در ظرفي قرار مي - 9

در هر مرحله تغييرهاي رخ داده به  .كند با يك بشقاب سرد دوباره به آب تبديل مي را او بخار خارج شده .شود

   ترتيب چه نوع تغييري هستند؟

  شيميايي، فيزيكي، شيميايي) 2  فيزيكي، شيميايي، شيميايي ) 1

  شيميايي، شيميايي، شيميايي) 4  فيزيكي، فيزيكي، فيزيكي) 3

ي اين كاوش  تواند نتيجه كدام گزينه مي. دهد بيني را نشان مي زير نتايج يك آزمايش براي كاوش يك پيش جدول - 10

    را كامل كند؟

  ي آزمايش شماره
  )به ثانيه(كشد تا فرفره به سطح زمين برسد طول ميمدت زماني كه

  گيره در دم3با ) 2(ي  فرفره در دمگيره4با)1(يفرفره

)1(  10 15  

)2(  11 15  

)3(  9 14  

 

 متصل به ي بنابراين هرچه گيره. رسد به سطح زمين مي …تري دارد  ي بيش اي كه گيره فرفره: كاوش ي نتيجه

.شود مي …زمان رسيدن آن به زمين  ،باشد …فرفره   

    زيادتر -تر  بيش –زودتر ) 1

  زيادتر -تر  بيش –ديرتر ) 2

    تر كم –تر  كم –ديرتر ) 3

  تر كم –تر  بيش –زودتر ) 4



علوم پاسخ  
 »4«ي گزينه - 1

را ي غذا  هاي روي زبان، مزه پس از جويدن غذا، ابتدا غذا بايد با بزاق دهان مخلوط شود و سپس برجستگي
 .دريافت كنند و بعد از آن عصب چشايي پيام مربوط به آن را به مغز بفرستد

 »3« يگزينه - 2

دارد و از ورود  ي گوش را نرم نگه مي اين ماده پرده. شود اي چرب ترشح مي در مجراي شنوايي گوش ماده
  . كند جانوران ريز به درون گوش جلوگيري مي

 »4« يگزينه - 3

در بين جانداراني كه امكان تشكيل فسيل از بدن . شود سخت بدن جانداران تشكيل ميهاي  تر از قسمت فسيل بيش
ي جانداران كه ساكن  تر از بقيه كنند، توانايي تشكيل فسيل را بيش هايي كه در دريا زندگي مي ها وجود دارد، آن آن

بنابراين . گيرد ر صورت ميت گذاري بر روي اجساد جانداران در دريا بيش زيرا عمل رسوب. خشكي هستند، دارند
كه تعداد زيادي  در بين جانداران، حشرات با اين. شود ها يافت مي از فسيل سرخس ها به مراتب بيش   فسيل ماهي

  .شود ها يافت مي تري نيز از آن هاي كم ها بدن نرم دارند، فسيل كه اغلب آن دارند، ولي به علت اين
 »4« يگزينه - 4

 .ها، غضروف وجود دارد در مفصل و در بين استخوان. گويند اند، مفصل مي هم وصل شده بهجايي كه دو استخوان  به

 »3« يگزينه - 5

 .گاه بين نيرو و جسم قرار دارد در انبردست مانند االكلنگ، تكيه

  »4« ي گزينه - 6
اجسام سنگين روي آن به طرف پايين حركت  ،اي دارد كه با استفاده از نيروي كشش زمين ساختمان ساده ،سطح شيب دار

 .كنند مي

  »1« ي گزينه - 7
كند كه در  ها نيرو وارد مي در نتيجه به كناره ،يابد زند، حجم آن افزايش مي وقتي آب در شكاف سنگ، يخ مي
 .شود نهايت سبب خرد شدن سنگ مي

  »2«ي  گزينه - 8
  . هاي ديواري از عدسي استفاده نشده است در ساعت

  : هاي ديگر هبررسي گزين
  . شود ، در عينك از عدسي استفاده مي»1«ي  گزينه
گر  هاي تصويري قسمتي به نام دوربين دارند كه تصوير افراد را ضبط كرده و در نمايش ، دربازكن»3«ي  گزينه

  . كند عكاسي عمل مي  دهد و به شكل دوربين نشان مي
  . ربين خود عدسي دارندهاي تلفن همراه هوشمند در قسمت دو ، گوشي»4«ي  گزينه

 »3« يگزينه - 9

همگي ) گاز به مايع(و تبديل بخار به آب ) مايع به گاز(و تبديل آب به بخار آب ) جامد به مايع(تبديل يخ به آب 
 . شود تغيير فيزيكي محسوب مي

 » 4«ي  گزينه - 10

باشد زمان  تر بيشي فرفره  بنابراين هرچه گيره. رسد به سطح زمين مي زودترتري دارد  ي بيش اي كه گيره فرفره
  .شود مي تر كمرسيدن آن به زمين 


