
 
 

 

 

 

 

 

 

 ترین شرط برای یک فرضیه، ..................... است. اصلی .1

 زمایش بودنآقابل  (4                 ( قابل فهم بودن    3( آسان بودن                      2              ( درست بودن       1

به  " کند:  گونه بیان میی درختان سیب در یک باغ، علت خشک شدن درختان را این یک گیاه شناس پس از مشاهده  .2

این جمله، یک .................... در    "شده است.خوار، موجب خشک شدن درختان  رسد آفتی به نام کرم ساقه نظر می 

 روش علمی است. 

 ی مناسب فرضیه (4              گردآوری اطالعات( 3ی علمی               ( نظریه2                  علمی مشاهده( 1

 ی .................. اند؛ به جز گزینه ها درست بیان شدهتمام گزینه  .3

  مسئله، داشتن تنها یک فرضیه کافی است.برای حل هر  (1

 ( برای حل هر مسئله، بهتر است چندین فرضیه ارائه دهیم.2

 آوری اطالعات است. های حسی برای جمع ی دقیق، استفاده از اندام مشاهده( 3

 تر باشد، بهتر است آزمایش را تکرار کنیم. گیری مطمئنبرای آن که اندازه ( 4

 خود در جریان یک روش علمی باید، ......................   برای بیان دقیق مشاهدات  .4

 برداری کنیم. یادداشت (2( فرضیه بسازیم.                                                 1

 آوری کنیم. ( اطالعات جمع4( آزمایش طراحی کنیم.                                      3

 اطمینان از درستی یک فرضیه چیست؟ بهترین راه برای  .5

  های مرتبط با آن موضوعی کتابمطالعه ( 1

 ی آن فرضیهفکر کردن درباره( 2

 چندین بار آزمایش کردن آن فرضیه  (3

 مشورت کردن با افراد متخصص و آگاه نسبت به آن موضوع( 4
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 ؟ اهدات او نیستنوشت. کدام گزینه جزو مشآموزی، مشاهدات خود را از یک قطعـه سنگ، به صورت زیر دانش .6

 ( سطح قطعه سنگ پستی و بلندی دارد.2                                .کیلوگرم است 2تقریبا جرم سنگ ( 1

 شکند.احتماال این قطعه سنگ شیشه را می (4( رنگ قطعه سنگ، تیره است.                                          3

 کدام گزینه درست است؟  .7

 .کندتری در زمین ایجاد میتر باشد، گودال بزرگب سنگ بزرگی شها هر چه اندازه  (1

 .شودتری ایجاد میبزرگب سنگ در اقیانوس سقوط کند، گودال اگر شها( 2

 .تر استب سنگ بیشتر باشد، قطر گودال ایجاد شده کوچکشها  وزنهر چه ( 3

 .تر استبیشتر باشد، عمق گودال ایجاد شده کوچک در هنگام برخورد ب سنگشهاسرعت هر چه ( 4

 نمودار زیر بیانگر چیست؟  .8

 .شودگودال کم میهر چه فاصله گلوله از زمین بیشتر باشد، قطر دهانه ( 1

 .گلوله از هر ارتفاعی که سقوط کند، قطر دهانه گودال ثابت است( 2

 .شودی گلوله از زمین بیشتر شود، قطر دهانه گودال بیشتر میهر چه فاصله (3

 . شودی گلوله از زمین بیشتر شود، عمق گودال بیشتر میهر چه فاصله( 4

 

  ی جسم برابر است یا خیر. او برای انجام این آزمایش ی تصویر در آینه با اندازهاندازهخواست بداند که ایا  الهام می .9

 گیرد؟می  ی را اندازهدهد و چه چیز ر می غییچه چیزی را ت

 ی تصویراندازه –( آیینه 2ی تصویر                                                 اندازه  –جسم  (1

 ی جسم و تصویراندازه –( آیینه 4ی جسم و تصویر                                    اندازه  –جسم  (3

و بار سوم    70بار دوم    ،74ر اول  گیری کرد و بابه کمک آموزگارش سه مرتبه ضربان قلب خود را اندازه  امیرعلی  .10

 دهد؟بود. کدام عدد ضربان قلب او را بهتر نشان می   66

1) 74                             2)  70                             3 )66                                        4 )68 

 ی چه چیزی استوار است؟ علوم تجربی بر پایه  .11

 دن آزمایش کر ( 4                     ی دقیقمشاهده (3              ( نظریه ها       2                      ها فرضیه( 1

 



 

 

 
گیری  ی خود را اندازههای مختلف از شمعی ایستاده بود، سایه متر هنگامی که در فاصله سانتی   120ی با قد  آموز دانش .12

اس  استکرده  نموده  یادداشت  زیر  در جدول  سایه ت.  و  شود،  نزدیک  شمع خیلی  به  وقتی  نظر شما  چقدر  به  او  ی 

 شود؟ می 

 متر 20( 1

 متر سانتی 120( 2

 خیلی بزرگ  (3

 ( خیلی کوچک 4

زودتر  خواهیم بدانیم کدام یک  کنیم. می سه توپ فوتبال، والیبال و بسکتبال را از ارتفاع یکسانی از سطح زمین رها می  .13

 داریم؟می را ثابت نگه  چیزیکنیم و چه ی می گیررا اندازه چیزیبه ترتیب چه   رسد. در این آزمایشبه زمین می 

 ارتفاع  –( سرعت 4ارتفاع                          –( جرم 3زمان                        –( ارتفاع 2ارتفاع                          –زمان  (1

 کند؟ شخصی در حال جستجو در اینترنت و کتاب است، از کدام مهارت یادگیری علوم استفاده می وقتی   .14

 ( طرح مسئله4      جمع آوری اطالعات            (3                  ( فرضیه سازی       2                 ( تفسیرکردن          1

و عمق گودال ایجاد شده را بررسی کنیم. در این صورت چه  ی قطر  ثیر سرعت برخورد سنگ در اندازهخواهیم تأ می  .15

 چیزهایی باید ثابت نگه داشته شود؟ 

 ( نوع خاک و فاصله سنگ از سطح خاک2                                ( فاصله سنگ از سطح خاک و اندازه ظرف1

 نوع خاک و اندازه سنگ  (4                                      ( اندازه سنگ و قطر گودال ایجاد شده3

 در طی مراحل یک تحقیق علمی، اولین و آخرین مرحله به ترتیب کدام است؟  .16

 نظریه -مشاهده (2                               فرضیه                                       -( مشاهده1

 بندیطبقه -( رویارویی با مسأله4               آزمایش فرضیه                          - ( رویارویی با مسأله3

 برای شروع یک تحقیق خوب باید یک ...................................... خوب بود.  .17

 پرداز( نظریه4              ساز                ( فرضیه 3          گر                 ( آزمایش2            گر                 مشاهده (1

 ایم.دادهارائه  ... ...............  واقع در دهیم می  یاحتمال پاسخ آمده  پیش برایمان   که الیؤس  و  مسئله به  وقتی .18

 نظریه (4            فرضیه                        (3        نتیجه گیری                   (2                آزمایش                  (1



 

 

 

 تواند بیانگر دومین مرحله از مراحل یک تحقیق علمی باشد؟ کدام جمله می  .19

 های زیبایی دارد.های این درخت چه رنگ ( برگ1

 شود. میمرغ باعث ایجاد حباب ( ریختن سرکه بر روی پوسته تخم2

 ( هر چه جرم یک جسم بیشتر باشد، شروع حرکت آن دشوارتر است. 3

 ها را به دیوار بچسبانیم که دیوار آسیب نبیند؟چگونه بادکنک (4

 شود؟ در صورت برخورد شهاب سنگ به کدام مکان گودال بزرگتری ایجاد می  .20

 ( کوهستان4کویر                                       (3( جنگل                                   2اقیانوس                                  (1

 

 

 اولین وآخرین پیامبر خدا به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  .21

 نوح )ع( –( آدم )ع( 2نوح )ع(                                  -( محمد )ص(1

 محمد )ع(  -آدم )ع( (4محمد )ع(                                     -( نوح)ع(3

 پیامبران به ترتیب ازسوی چه کسی و از میان چه کسانی انتخاب شده اند؟ .22

 فرشتگان -( خدا4               فرشتگان       -( مردم3          مردم        –( فرشتگان 2                       مردم       -خدا (1

 کدام گزینه کتاب های آسمانی را نشان می دهد ؟  .23

 نهج البالغه –انجیل  –( قرآن 2                 تورات               -انجیل  –قرآن  (1

 قرآن  –انجیل  –( مفاتیح 4         صحیفه سجادیه        –انجیل  –( قرآن 3

 . بودند  پیامبرانی هستند که دارای ............. ،پیامبران اولوالعزم  .24

 ( سرزمین جدید4     دین جدید                          (3        ( کتاب آسمانی               2        ( معجزه                           1

 بهترین راهنمایان نقشه راه زندگی چه کسانی هستند؟  .25

 پیامبران وامامان (4                            دانشمندان   (3                            ( مومنان      2                        ( فرشتگان       1

؟        امبرانی برگزیده است، چه نام داردپی ،یی مردم ، برای هدایت و راهنمامسلمانان به اینکه خداوند مهربان اعتقاد   .26

 ( امامت 4                            ( معاد            3                     نبوت                (2                     ( توحید               1

 2و  1 درس: هدیه ها



 

 

 

 داند؟ ف از فرستادن پیامبران برای هر امتی را در چه چیزی می خداوند هد .27

 . ( تا دالیل روشنی برای مردم بیاورند2                        . تا نعمت بزرگی به آنها داده باشد (1

 . تا خدای یکتا را بپرستند (4                                        .تا به یکدیگر نیکی کنند (3

 آیه ی )لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب( اشاره به کدام ویژگی های پیامبران دارد ؟  .28

 ( نعمتی بزرگ و ازمیان مردم بودن2                     ( دعوت به یکتا پرستی و معجزه         1

 ( دعوت به یکتا پرستی وکتاب آسمانی 4                معجزه و کتاب آسمانی                            (3

به عنوان  نعمت بزرگ یاد شده  از چه چیزی    منین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم (ی ) لقد من اهلل علی المؤدر آیه  .29

 ؟ است

 فرستادن پیامبری ازمیان خودشان (2                                     منت گداشتن بر مومنان     (1

 هدایت و راهنمایی مومنان  ( 4                       یاری مظلومان و نیکوکاران                (3

 ؟است )بسم اهلل الرحمن الرحیم ( بیان کننده کدام یک از صفات خداوند  آیه ی .30

 ( قدرت و توانایی 4          بخشندگی و مهربانی     (3                   ( رحمت و لطف    2                  لطف وخوبی          (1

 نسیم روح افزا نشان کدام یک از صفات پروردگار است؟  .31

 ( آفرینندگی 4                      ( بخشندگی         3                          نیازی     ( بی 2                              مهربانی     (1

 عبارت خداوند فرزندی ندارد ترجمه کدام یک از عبارتهای قرآنی است؟  .32

 ( کفوا احد 4                 لم یکن له             ( و3               لم یولد                ( و2                     لم یلد                (1

 کدام عبارت قرآنی زیر بیان کننده صفت )بی نیازی ( خداوند است ؟  .33

 لم یولد  ( و4                           ( لم یلد          3                       اهلل صمد          (2                       ( هو اهلل احد      1

 کدام یک از نعمتهای الهی است ؟بادهای باران زا گواه  .34

 ( ایمان واقعی 4                  ( آفرینش قیامت     3             ( لطف توحیدی          2                  رحمت آسمانی      (1

 بهترین راه سپاس از خداوند در کدام آیه آمده است؟  .35

 الحمدهلل رب العالمین (4                       ( والعصر            3                     ( اهلل صمد          2               ( قل هو اهلل احد          1

 


