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 غ    ص. هسته درگیاهان،جانوران،قارچ ها و آغازیان ،غشایی دارد که آن را در بر می گیرد ب(
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 جمالت زیر را با کلمات داده شده داخل پرانتز کامل کنید. 5
 ترکیب(-شود.)عنصر نامیده می ................نوع اتم ساخته شده است دو یا چندی که از  ماده الف(

 تر( است. کم -آن ..............)بیشترپتانسیل گرانشی  یک جسم بیشتر باشد. انرژی جرمب( هر چه قدر
 چربی(-.)آبکه در پیشگیری از کم خونی نقش دارند..بوده ..محلول در.... Bویتامین گروهج( 
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 وقتی اندام ها کنار هم قرار می گیرند ..............تشکیل می شود. 3
    موجود زندهد(             ج( دستگاه    بافت ب(         یاختهالف( 
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 کدام ویتامین درسالمت چشم وبینایی مابه ویژه ذر نور کم نقش دارد. 4
   D د(             C ج(   B ب(         A الف(  
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 درگردش عمومی خون ،خون ازطریق ......به تمام بدن فرستاده می شود. 2
 د( بزرگ سیاهرگ باالیی  ج( سیاهرگ ششی  ب( سرخرگ ششی  الف( سرخرگ آئورت 
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 د. با توجه به چگالی اجسام بیان کنیدیانداز آب شور می دریک تخم مرغ را در آب معمولی و سپس  6
 بینید. چرا تخم مرغ را در آب شور شناور می
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      ؟کند
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 کنیم؟ به چه روشی از محیط زیست محافظت میجمع آوری کاغذباطله وتبدیل آن به کارتون به نظرشما 1
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 پیدا کرده و صحیح آن را بنویسید.در جمله زیر یک غلط علمی وجود دارد آن را  97
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 «گویند می جزر و مد
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 ؟کدام  سفره آب زیر زمینی می باشدگر بیانمقابل شکل  99
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برد کاری که این شخص انجام  متر باال می 5ای به ارتفاع  نیوتنی را از پله527ای به وزن  شخصی جعبه 95
 دهد چقدر است؟ )با ذکر فرمول( می
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شکل زیر دوچرخه سوار و اتومبیلی را نشان می دهد که با سرعت یکسانی در امتداد غرب به شرق در  93

 حال حرکتند.

یک بیشتر است؟ چرا؟ انرژی جنبشی کدام  
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 در مورد منابع انرژی به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 94
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 باشد؟ تجدیدپذیر و کدام تجدیدناپذیر میکدام یک از منابع زیر  92
 ........(..........)....... بادب( ...(                     ..................) ..... فسیلیسوخت الف( 
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ژول باشدچه 2ژول باشدومقدارانرژی مصرفی 977اگرانرژی دریافتیایستگی انرژی،پبا توجه به قانون  96
 رود؟ مقدار انرژی به هدر می
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 اگر در ساحل آتش روشن کنیم در طول شب دود به طرف خشکی است یا دریا چرا؟ 90
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 انتقال گرما به روش تابش چه تفاوتی با همرفت و رسانش دارد؟ 98
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 ای )جانوری ( را بنویسید؟ ماهیچه یاختهبرگ )گیاهی( با یک  یاختهیک تفاوت  91
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 )یک مورد( چه ضرری برای بدن دارد؟
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 مرتبط ستون سمت چپ وصل کنید. )یک مورد اضافی است(کلمات مطالب ستون سمت راست را به  59
 

  . درتنظیم فعالیت یاخته ها و رشد بدن نقش دارد. الف
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 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟ 55
 ؟بیشتر آنزیم های باریک روده در کجا ساخته می شودالف( 
 ؟ صفرا در بدن چه نقشی داردب( 
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 توان نوشت؟ های )الف، ب، ج( چه می در نمودار مفهومی زیر به جای حرف 53
 
 
 
 
 
 
 
 

02/7 

 نامگذاری کنید.  54
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جمع نمره                                                                     فاطمه کیا           «خسته نباشیدعزیزان »   92 

 نمره ورقه:
   با عدد

 نمره تجدیدنظر:
   با عدد
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