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 ثبسوِ تعبلی                                                                        

 هذیشیت آهَصش ٍپشٍسش ًدف آثبد                                                           

ى ًطبط دثستب:............................................            ًبم ًٍبم خبًَادگی

 اثتذایی:علَم سضتِ : پٌدن       سئَال دسس:کالس :..............................ًبم پذس

 دقیقِ 60: ٍقت پب سخگَیی :        /اهتحبى ًَثت دٍم خشدادهبُ  تبسیخ
      

 

: ًوشُ ثبعذد

: ًوشُ ثبحشٍف

   

:    اهضبء آهَصگبس
 

1  

. خَد سا ضشٍع کي پسشعضیضم سالم علیکن ثبًبم ٍیبدخذا اهتحبى

هطخص کي ( ×)پبسخ دسست سا ثب عالهت

کذام یک اص ثیوبسیْبی صیش تَسظ ثبکتشی ّب ثِ ٍخَد هی آیذ؟ ( الف

 ّبسی                             حصجِ                               فلح اعفبل                        آثلِ  

. ًبم داسد.................................. دایشُ ی سیبُ سًگ ٍسظ کشُ ی چطن( ة

 هشدهک                       قشًیِ                                عذسی                        عٌجیِ    

کذام یک خضء هٌبثع عجیعی صًذُ است؟ (ج

 َّا                              خبک                        گیبّبى                         آة      

است؟  خجشاى ًطذًیکذام یک دس گشٍُ هٌبثع (د

 اکسیژى                       خبک              هبّی                          چوي      

صحیح            غلظ  .هطخص کٌیذ( ×)صحیح یب غلظ ثَدى خوالت صیشساثب صدى عالهت   2

          .ى هصشف کٌٌذُ ی هَاد غزایی ّستٌذگیبّب(الف

   .ثخص سٍی پَست سا سلَلْبی هشدُ تطکیل هی دّذ(ة

   .سٍش تَلیذ هثل ثبکتشیْبثب تقسین سلَل هی ثبضذ(ج

   .اص ثذى خبًذاساى خطکی فسیل ثْتشی تطکیل هی ضَد(د

خبّبی خبلی ساثب کلوبت هٌبست کبهل کٌیذ  3

. تَلیذ هثل هی کٌٌذ.................................... قبسچْب ثِ ٍسیلِ ی سلَل ّبی سیضی ثِ ًبم ( الف

 

هی گَیٌذ ...................................... چٌذ صًدیشُ ی غزایی کِ ثب یکذیگش استجبط غزایی داسًذ ( ة

 

. است.................................... .............اّویت خبک سٍ دس کطبٍسصی ثِ علت داضتي (ج

 

. هی تَاى تدضیِ کشد................................ ًَس خَسضیذسا ثِ ٍسیلِ ی (د

 

تفبٍت هَاد عٌصش ثب تشکیت سا ثیبى کٌیذ ثب رکش یک هثبل؟  4

 

 



. تغییش ضیویبیی سا ثب یک هثبل تعشیف کٌیذ 5

 

ضذُ است ثب سسن ضکل ًطبى دّیذ؟ ّشاّشم اصچِ قسوت ّبیی تطکیل  6

 

 

( هَسد ثٌَیسیذ 2)صهیي ضٌبسبى ثب هغبلعِ ی سٌگ ّبی سسَثی چِ ًَع اعالعبتی ثِ دست هی آٍسًذ ؟ 7

 

 

( هَسد2. )عَاهل هَثش دس خشاثی ّبی حبصل اص صهیي لشصُ سا ثٌَیسیذ 8

 

. دٍ فبیذُ ی خلجک ّب سا ثٌَیسیذ 9

 

 

( هَسد 4)اًبم ثجشیذ ساُ ّبی اًتقبل ثیوبسیْب س 10

 

 

. چْبس هَسد اص کبسّبی پَست ثذى سا ثٌَیسیذ 11

 

 

. دٍ ساُ هشاقجت اص گَش سا ثٌَیسیذ 12

 

 

. هحیظ صیست سا تعشیف کٌیذ 13

 

 

چْبس هضُ  ی اصلی ثِ ٍسیلِ ی کذام قسوت صثبى دسیبفت هی ضَد؟  14

 

 

ٍاکسي چیست؟   15

 

 

سج هی ضًَذ؟ چِ هَادی اص دّبًِ ی آتطفطبى خب 16

 

 

 

 

 ثب آسصٍی  سشثلٌذی 


