
    

  .پاسخ درست را  مشخص كنيد   -الف

 برای تھيه کاغذ ھای ضد آب به خمير کاغذ کداميک از مواد زير را می توان اضافه کرد ؟ -١

  ���� گچ -د             ����پ%ستيک   -ج                ����نشاسته  -ب         ����رنگ   -الف

 نمی توان بازيافت کرد ؟کداميک از مواد زير را  -٢

  ���� برگه ی کتاب درسی -د               ����ظرف پ%ستيکی   -ج         ����دستمال کاغذی   -ب        ����جعبه کفش   -الف

 مھمترين روش برای مطالعه  درون زمين چيست ؟ -٣

  ���� چاه ھای عميق کندن –د       ���� به وسيله ی امواج لرزه ای -ج        ����کاوش در اعماق زمين  -ب    ����جستجو در زمين   -الف

 زمين است ؟ زيرين  کدام ويژگی مربوط به گوشته ی -٤

  ����  ھمه ی موارد –د         ����تا ابتدای ھسته خارجی ادامه دارد    -ج    ����زير خمير کره است  -ب    ����جامد   است    -الف

 حرکات قطعات سنگ کره بر روی خمير کره باعث پيدايش کدام پديده می شود ؟ -٥

   ����  زلزله -د          ����طوفان    -ج        ����تشکيل جلگه   - ب          ����سيل    -الف

 در درس علوم َھل دادن يا کشيدن ، معادل چيست ؟ -٦

  ����  تغيير مسير جسم -د               ����حرکت جسم     -ج             ����ھدر دادن نيرو   -ب      ����وارد کردن نيرو     -الف

 ی زير جزء آتشفشان ھای نيمه فعال است ؟کداميک از کوه ھا -٧

  ���� ھمه ی موارد -د         ����تفتان   -ج       ����سب%ن    -ب      ����سھند    -الف

 کداميک از ضررھای آتشفشان نمی باشد ؟  -٨

     ����ی معدنی   تشکيل پوکه ھا -د     ����انتشار گازھای سمی   -ج      ����ريزش باران ھای اسيدی    -ب        ����ايجاد سونامی    -الف

  

  .جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد  -ب

 .است ............................ راه شناسايی اسيدھا   -٩

 .زمين می شود ............................... وقوع زمين لرزه باعث  -١٠

 .حرکت آن می شود .................... وارد کردن نيرو به جسم سبب  -١١

 .گاھی گازھايی خارج می شود .......................... آتشفشان ھای  از دھانه ی -١٢

 .باشد ، احتمال وجود زمين لرزه بيشتر است .................................... معموOً در جاھايی که پوسته ی زمين دارای  -١٣

  .ھستند ..................... ...و ................... آتشفشان ھا  ی مھمترين گازھای خارج شده از دھانه -١٤

  . را انتخاب كنيد ) صحيح يا غلط ( پاسخ مناسب  -ج

 ����غ            ����   ص                   .             يعی می شود ببازيافت ، باعث کاھش استفاده از مواد خام ط -١٥

 ����  غ           ����ص                     .   پاسخ يا پاسخ ھای احتمالی به مسئله ی موجود را نظريه می گويند  -١٦

 ����  غ           ����  ص             .منشاء بيشتر آتشفشان ھا و زمين لرزه ھا مربوط به ھسته ی خارجی است  -١٧

 ����  غ           ����   ص       .                      است  شيميايیافزودن آب اکسيژنه به خمير کاغذ نوعی تغيير  -١٨

 ���� غ            ����   ص         .      سرعت امواج لرزه ای در ھسته ی خارجی بيشتر از سنگ کره می باشد  -١٩
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  .به سئواالت زير پاسخ دهيد  - د

 .انواع اسيد ھا را نام برده و برای ھر کدام يک مثال بزنيد  -٢٠

 در جسم شود ؟ تغييراتیوارد کردن نيرو به جسم ممکن است  سبب چه  -٢١

 .لرزه ای را تعريف کنيد امواج  -٢٢

 .مراحل تھيه کاغذ از درخت را بنويسيد -٢٣

 

 چرا از نشاسته در کاغذ سازی استفاده می کنند ؟ -٢٤

 مختلف زمين چگونه است ؟ ھای سرعت امواج لرزه ای در Oيه -٢٥

 .دو مورد از فوايد آتشفشان ھا را بنويسيد -٢٦

 

 اثرات حاصل از زمين لرزه       .                                جدول زير را کامل کنيد  -٢٧

  بھداشتی  اجتماعی
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