
  بسوه تعبلی 

 

 دقیقه 07هدت اهتحبى: دقیقه                سبعت شروع:  ابتدایی       پبیه: پنجن  دوره: علوم تجربیسئواالت اهتحبى درس:

 1صفحه:                                                                           تبریخ اهتحبى: نبم پدر:                        ونبم خبنوادگی: نبم

 ههر هدرسه: شعبه:                                                           نبم هدرسه:  

 

  ثبشذ. صفحِ هی   3سئَال ٍ دس    32ایي آصهَى هشتول ثش  سدیف

 ششح سئَاالت

 هشخص کٌیذ.× پبسخ صحیح سا ثب عالهت  الف:

 ؟ًیست تشکیت صیش  هَاد کذام یک اص  -1

 آة                       شیشِ                       ًفت                  هس

 

 کٌذ؟ کذام ٍسیلِ ًَس خَسشیذ سا تجضیِ هی -3

 آیٌِ                    هیکشٍسکَح                    ثیي  رسُّ                     هٌشَس

 

 شَد؟ ثْتشی تشکیل هی اص کذام یک فسیل -2

 کجَتش                 کشم خبکی                  هبّی                 حششُ

 

 تشیي جبًذاساى سٍی صهیي کذام اًذ؟ فشاٍاى -4

 ّب جلجک                           ّب ثبکتشی                       ّب قبسچ                       هخوّشّب

 

 ی ................... است. ّب ثش عْذُ کبس هجبسصُ ثب هیکشٍة -5

 ّبی قشهض گلجَل                      پَست                      هخبط                     ّبی سفیذ گلجَل

 

 ؟ثِ چِ چیضّبیی ثستگی داسدّبی حبصل اص صهیي لشصُ  خشاثی -6

 ّش سِ هَسد          استحکبم سبختوبى           لشصُ صهیي یب ضعیف ثَدى شذّت              استحکبم صهیي

 

 ة: جبّبی خبلی سا ثب کلوبت هٌبست کبهل کٌیذ.

  کٌٌذ. ّبی ثسیبس سیضی ثِ ًبم  ................................. تَلیذ هثل هی سلَلی  ّب ثِ ٍسیلِ قبسچ -7

   ًبم علوی صًگ آّي ................................... است. -8

  .  ًبم داسًذ ............................... کشٌذ ّب سا دس ثیشٍى ثذى هی هَادی کِ هیکشٍة -9

   ّب آغبص شذ. پیذا شذى ..................... صًذگی ثش سٍی خشکیثب  -11

 هشخص کٌیذ.× ج: صحیح یب غلظ ثَدى جوالت صیش سا ثب عالهت 

  غلظ                  صحیح . قشقشُ یک هبشیي پیچیذُ است -11

  غلظ                 صحیح    ّب اسثی ّستٌذ. ّب ٍ دٍسثیٌی ثیشتش ًضدیک ثیٌی -13

 د: ثِ سئَاالت صیش پبسخ کبهل دّیذ.

 فیضیکی ٍ کذام یک شیویبیی است؟ صیش کذام یک اص تغییشات -12

 )              ( فبسذ شذى شیش        )               ( خشد کشدى چَةا )              (        پختي غز )             (         تجخیش

 

 ی دٍم ی سئَاالت دس صفحِ اداهِ

  

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://WwW.MoallemYar.IR



 

  ثبشذ. صفحِ هی  3سئَال ٍ دس     32ایي آصهَى هشتول ثش  سدیف

 ششح سئَاالت

   شَد؟ ثَی عطش دس َّا  ٍ سًگ جَّش دس آة پخش هیچشا  -14

  اص سطح شیت داس دس چِ جبّبیی استفبدُ هی شَد؟ سِ هَسد -15

  ٍجَد هی آیذ؟سًگیي کوبى چگًَِ ثِ  -16

 ؟دس کشبٍسصی خبک سٍ هْن تش است یب صیش -17

 دلیل:

 

  سا ثٌَیسیذ. چشن خَدسِ هَسد اص هَاسد هشاقجت اص  -18

  ؟ آیٌذ ّب چگًَِ ثِ ٍجَد هی آتش فشبى -19

  دستگبُ عصجی هب اص چِ قسوت ّبیی تشکیل شذُ است؟ -31

  سا ثٌَیسیذ. ثبکتشی ّبی  دٍ تب اص فبیذُ -31

  ی غزایی چیست؟ یک هثبل ثضًیذ. صًجیشُ -33

  ؟گَیٌذ خبک ججشاى ًشذًی است چشا هی -32

 

 نیاز به تالش بیشتر                                 قابل قبول                            خوب                            خیلی خوب      

 

 تبسیخ ٍ اهضبء
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