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 (س/ظنمره هر مورد زحیح ظالف( گزینى ی درذت هرذؤال را با ؾالمت مناذب مرخص نمایید)

 ؟نمی باردکدام یک ازمواد زیر طبیؿی -ش

 (چرمط(کافذ                           ض(پوذت                      ص ذنگ                       -ش

 (تنوا فلزی کى در دمای مؿمولی بى زورت مایـ اذت.ص

 طال-طمس                           -ضجیوه                                -صآهن                                         -ش

 روها  از کدام فلز  اذتفاده  می رود ؟(برای ذاخت پورش داض

 آهن       -طمس                             -ضطال                                  -صآلو منیوم                                -ش

 اولین مر حلى از باز یافت کافذ کدام اذت؟-ط

 ىجدا ذازی کافذ از زبال-طحمل بى کار خانى                -ضزادیی                   جو هر  -صقطـ درختان                         -ش

 کدام یک اذید خوراکی نیذت ؟-ظ

 جوهر نمک-طآبلیمو                              - ضذرکى                                             -صجوهر لیمو          -ش

 
 محل های زیر  باید دور رویم؟ یک از زه از کدامدر زمان وقوع زمین لر-ع

 درذت اذت.   ضوش(موردط  کنار جام های ریرى ای        (ض(زیر ذقف های کم وذؿت               ص             ( آرپزخانى      ش

 این بخش از زمین منرأ  بیش تر آتش فران ها وزمین لرزه ها ا ذت.-غ

 (پوذتى   ط    گورتى ی زیرین             (ض                             (خمیر کره    ص(ذنگ کره                                         ش

 ریوع بیماری های واگیرکدام یک از اثرات زمین لرزه ا ذت؟-ػ

 (هر ذى موردط  ودارتی                    (ب ض                              (ذاختمانی   ص(اجتماؾی                                          ش

 نیرو موجب کدام یک از تقییرات زیر می رود؟-ؼ

 (همى ی مواردط(کند یا تند ردن حرکت                   ض(توقّف                              ص(تقییر رکل                   ش

 موارد زیر اؾما ل نیرو از طریق ))هل دادن (( انجام می رود؟در کدام یک از -سش

 (بلند کردن کیف از روی زمینط   توپ       روت کردن-ضباز کردن درب مارین               -صباز کردن در یخچال            -ش

......................................................................................................................................................... 

 (س/ظنمره هرمورد زحیح ضب(درذتی ونادرذت جمالت زیر را مرخص نمایید.)
 
 نباید جوهر نمک را با مواد روینده دیگر مانند وایتکس مخلوط کرد.-ش
 
 ذرب فلزی ذّمی اذت.-ص
 
 اذت . مفید خانى ها و مزارع کراورزی ورود فاؽالب کارخانى ها بى رود-ض
 



 تمامی گاز هایی کى از دهانى  ی آترفران ها خارج می روند ذمی هذتند.-ط
 
 وارد کردن نیرو بى جذم می تواند ذبب تقییر جوت آن رود.-ظ
 
 ای همنام آهن ربا    هم دیگر را  جذب می کنند.قطب ه-ع
 

......................................................................................................................................................... 
 

 (س/ظنمره هر مورد زحیح ص) ج(جاهای خالی را با کلمات مناذب کامل نمایید.
 
 رد. رکذتن ذد ها از اثرات ...................................زمین لرزه می با-ش
 
 از ذنگ های آتش فرانی می توان .............................نام برد.-ص
 
 هل دادن یا کریدن مؿادل وارد کردن .................................اذت.-ض
 
 راه رفتن روی برف وید بى  ؾلت ازطکا ک.................دروار اذت.-ط
 

 (ص)د(جدول زیر را کامل کنید.
 

 ؽررهای آتش فران                    فواید آتش فران                

 -ش
 

 -ش

 -ص
 

 -ص

 ه(پاذد ذوال های زیر را بنویذید.
 
 نمره(ش)مورد(صبرای جلو گیری از قطـ بیش تر درختان جنگل برای ذاخت کافذ  چى کار باید کرد)-ش
 
 
 (ش)دو ویسگی موم آلومنیوم را بنویذید. -ص
 
 
 (ش)زمین لرزه های خفیف مفید هذتند؟چرا -ض
 
 
 نمره(ش)مورد(صپس از وقوع زمین لرزه چى نکات ایمنی را باید رؾایت کنیم؟)-ط
 
 
 
 (ش)چرا پوذتى ی زمین برای ما موم اذت ؟-ظ
 
 
 
 (ش)کدام یک از موارد زیر  ))کریدن و کدام یک هل دادن اذت ؟-ع
 
 زدن کلید برق -ص                           مذابقى ی طناب کری                        -ش
 
 بذتن کروی میز -طؽربى زدن بى توپ با ذر                                            -ض
 
 
 (ش)مرخص کنید در کدام یک از موارد زیر ازطکاک مزاحم ماذت ودر کدام مورد بى ما کمک می کند. -غ
 
 اذکی روی ید یا برف-ص             ترمز کردن اتومبیل                -ش
 
 ازطکاک بین اجزای دو چرخى مثال زنجیر و چرخ دنده-طباال رفتن از کوه                                  -ض
 
 (شنیرو چیذت؟)-غ
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