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   دهد؟ ماهي در هنگام حركت سريع كدام باله را تكان مي -1

   چرا غذاي پرندگان با هم فرق دارد؟ -2

   كار ساقه چيست؟ -3

 شود؟  چه مي،رسد آبي كه از بارندگي به زمين مي -4

   كار ماهيچه در بدن ما چيست؟ -5

 چه شباهتي بين اسكلت بدن و اسكلت ساختمان وجود دارد؟ -6

   كنند؟ تر جانداران دريايي در كدام قسمت دريا زندگي مي بيش -7

   ؟ چرا؟ راكنند يا ساحل سنگي تر خراب مي شاي را بي امواج، ساحل ماسه -8

   كنند؟ هاي آب چه مي ها براي از بين بردن ميكروب خانه در تصفيه -9

   شود؟ هايي مي از دريا چه استفاده -10
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   ي معده چيست؟ ار ماهيچهك -13

   .نام ببريدرا دار  چند نوع غذاي گياهي پروتئين -14

 كنند؟ هاي ماشين خود را كمي خالي مي چرا رانندگان در روزهاي گرم تابستان، هواي چرخ -15

  

  

  علوم
  داوطلب گرامي؛ 

  1 - 15هاي  سؤال
  مجموعه دروس از كتاب 

 .است ) 7080كد (

 نمونه سؤاالت امتحاني



  
  

 

  »»نمونه سؤاالت امتحانينمونه سؤاالت امتحاني««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
   دبستـانسوم

 1:ي صفحه

 

 .دهد ي دمي خود را تكان مي ماهي در هنگام حركت سريع باله -1

 .براي اين كه نوكشان با هم فرق دارد -2

 . رساند هاي مختلف گياه مي ايي را از ريشه گرفته و به قسمتكار ساقه اين است، كه آب و مواد غذ -3

 .شود كند و مقداري هم بخار مي شود و مقداري هم به زيرزمين نفوذ مي مقداري روي زمين جاري مي -4

 .ها است ي ماهيچه هاي بدن به عهده ي قسمت حركت همه -5

 .دارد اسكلت بدن قسمت محكم بدن است و بدن را سرپا نگه مي -6

 .دارد اختمان قسمت محكم ساختمان است و ساختمان را سرپا نگه مياسكلت س

 .كنند تر در قسمت كم عمق دريا زندگي مي داران دريايي بيش جان -7

آمدنـد و وقتـي بـا سـاحل      كنند تغييـرات مهمـي در سـاحل پديـد مـي      وقتي با ساحل سنگي برخورد مي. ها داراي انرژي هستند     موج -8

 .برند ها را جلو يا عقب مي اسهكنند فقط م اي برخورد مي ماسه

 .ريزند در آب مي) كلر(كش  ها مقداري مواد ميكروب ها براي از بين بردن ميكروب خانه در تصفيه -9

ــه-1 -10 ــذا   تهي ــي   -2ي غ ــت م ــه دس ــك ب ــداري نم ــا مق ــي   -3. آورد  از آب دري ــه م ــيرين تهي ــا، آب ش ــور دري ــود  از آب ش   . ش

 .شود كشتي استفاده ميبار و مسافر با جايي  جابه از دريا براي -4

 هاي دست، پا و گردن  ماهيچه: هاي ارادي مانند ماهيچه -11

 قلب، معده و روده: هاي غيرارادي مانند ماهيچه -12

 .كنند ي معده مخلوط مي هاي معده با حركات خود، غذاي جويده شده را خوب با شيره ماهيچه -13

 گردو، بادام، پسته، فندق و سويا -14

آورد و امكـان دارد   ها زياد شده و به السـتيك فـشار مـي        و بر اثر گرما حجم هواي درون چرخ        ها يك گاز است     هواي درون چرخ   -15

 .الستيك بتركد




