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 13تا  1صفحات   مهر 19آزمون  یویژه علوم ت آمادگی آزموناالؤس

1-  

 چه نوع تغییراتی هستند؟  ترتیببهکندن پوست درختان و گرفتن آب هویج  -1

  ( فیزیک ـ فیزیکی 1

 ( شیمیایی ـ شیمیایی 2

 ( شیمیایی ـ فیزیکی 3

 ( فیزیکی ـ شیمیایی 4

 کند؟ کنیم، کدام مورد تغییر میوقتی یک کاغذ را تکه تکه می -2

 ( بو 2  ( رنگ 1

 ( جنس 4  ( اندازه 3

های در کاوشگری بررسی تأثیر مساحت بال فرفره بر زمان رسیدن فرفره -3

توان تغییر های زیر، چه چیزی را میچرخان به سطح زمین از میان گزینه

 داد؟ 

 ( طول بال فرفره 1

 های متصل به دم ( تعداد گیره2

 ها ( طول دم فرفره3

  ( جنس کاغذ4

خواهند تأثیر مواد معدنی موجود در مهسا با چند نفر از دوستان خود می -4

ها در خاک بر میزان رشد گیاه شمعدانی را مورد آزمایش قرار دهند. آن

 یک از عوامل زیر را تغییر دهند؟ این کاوشگری باید کدام

 یاه ( نوع گ1

 ( نوع خاک 2

 ( میزان نوردهی 3

  ( میزان آبیاری گیاه 4

تغییر ذکر شده در کدام گزینه، از نظر فیزیکی یا شیمیایی بودن نسبت به  -5

 بقیّه متفاوت است؟ 

 ( له کردن میوه 1

 ( آرد کردن گندم 2

 ( پوسیدن پارچه 3

 ( شکستن لیوان 4

 



   

 
 

2 

 13تا  1صفحات  مهر  19ی آزمون ویژه علوماالت آمادگی آزمون ؤسپاسخ 

3-  

4-  
  (درسی كتاب 12تا  10های هصفح - کندماّده تغییر می) -« 1»ی گزینه -1

  روند. کندن پوست درختان و گرفتن آب هویج هر دو تغییر فیزیکی به شمار می

  (درسی كتاب 12تا  10های هصفح - کندماّده تغییر می) -« 3»ی گزینه -2

  کند. ی کاغذ تغییر میتکه کردن کاغذ، اندازهدر بریدن و تکه

  (درسی كتاب 6تا  2های هصفح - زنگ علوم) -« 1»ی گزینه -3

توان طول بال و یا پهنای بال فرفره را در هر آزمایش تغییر در این کاوشگری می

شوود کوه بوا توجوه بوه داد زیرا تغییر این دو مورد باعث تغییر مساحت بال می

 . باید طول بال را تغییر دادها،گزینه

  (درسی كتاب 9تا  2های هصفح - زنگ علوم) -« 2»ی گزینه -4

در آزمایش ذکر شده، باید میزان نوردهی، میزان آبیاری، نوع گیاه و ... ثابوت 

باشد و تنها نوع خاک تغییر کند تا مطمئن باشیم جوواب آزموایش، توأثیر موواد 

 باشد. معدنی موجود در خاک بر میزان رشد گیاه می

  (درسی كتاب 12تا  10های هصفح - کندماّده تغییر می) -« 3»ی گزینه -5

ها، پوسیدن پارچه یک تغییر شیمیایی است ولی تغییرهای ذکر شده در سایر گزینوه

 فیزیکی هستند. 


