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   1ی  صفحه

 سـواالت ردیف

 الف
 

 نادرست         درست          مشخص کنید .                                                                 ×گزینه های زیر را با عالمت درست یا نادرست بودن 

                                                                      آب اکسیژنه در مقابل نور تغییر می کند . واصخ-1

                           نس روکش قرص ها از فلز مس است .ج-2

                          ازیافت ، با عث کاهش هزینه ها می شود .ب -3

                          یشتر مواد و وسایلی که امروزه از آن ها استفاده می کنیم ، طبیعی هستند .ب -4

 ب
 

 

 

 . مشخص کنید ×گزینه درست را با عالمت 

 دام فلز سمی است و نباید به مدت طوالنی با آن تماس داشت ؟ک-1

  آلومینیوم د(                        سمج(                                     هنآب(                                        سرب الف(

  ؟ نوعی استدام یک از موارد زیر جزء مواد مصک -2

  نفت خام د(                         پنبه ج(                                   سنگ ب(                                 پالستیک  الف(

 ؟جود چه مشکالتی موجب اختراع کاغذ گردیدو  -3

          ولید اطالعات علمی فراوانتب(                                                            فزایش جمعیتاالف( 

                                                        مه ی موارد هد(                                                      خیره سازی اطالعاتذج( 

 ؟ رتیب ضخامت الیه ها در کدام گزینه صحیح استت -4

                   هسته <گوشته  <وسته پب(                                               هسته  >ه گوشت >وسته پالف( 

  گوشته  >پوسته  >هسته  د(                                                   گوشته >هسته  >وسته پج( 

 ج

 جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید .

 ................ است .اغذ یک ماده ی ........................ است که ماده ی اصلی و خام موردنیاز برای ساخت آن .ک الف(

 غییر رنگ پتاسیم پرمنگنات در سرکه و آب اکسیژنه یک تغییر ........................ است .تب( 

 ه عمل آوردن و تغییر مواد مصرف شده به گونه ای که دوباره قابل استفاده باشند ..................... می گویند .ب پ(

 خودداری کنید ." ی جدات................... اسیدهای صنعاز .............. ، ............... و ...ت( 

 هر چه سنگ ها متراکم تر باشند ، امواج لرزه ای با سرعت .................. از آن ها عبور می کنند .ث( 

 

 

 

 د

 

 

 . به پرسش های زیر پاسخ تشریحی دهید

 ؟ ه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه و مدرسه پیشنهاد می کنیدچ-1

 

 لیل افزودن هریک از مواد زیر به خمیر کاغذ چیست ؟د-2

 .................................: .................................................                               پالستیک : .................................نشاسته 

 راحل تهیه ی کاغذ از چوب را به ترتیب نام برده و مشخص کنید هر کدام تغییر فیزیکی است یا شیمیایی ؟م -3

 

 

 



 ادامه سواالت  

 2ی  صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د

 واد طبیعی و مصنوعی را با هم مقایسه کنید ؟م -4

 

 
 دام قسمت درختان برای تهیه ی کاغذ مناسب است ؟ک –5

 را ورود فاضالب کارخانه ها به رودخانه ها و مزارع و ...... به آنها آسیب می رساند ؟چ -6

 

 

 ایک آزمایش رنگبری را توضیح دهید .ب -7

 

 را ضخیم تر درست می کنند ؟را کیسه های نایلونی تهیه شده از مواد بازیافتی چ -8

کاغذ و تبدیل آن به ورقه های نازک کاغذ از غلتک های بزرگ آهنی استفاده می را برای خشک کردن خمیرچ -9
 کنند ؟

 

 مورد ( 4یژگی های آهن را نام ببرید . ) و -11

 مورد ( 4لزها را نام ببرید . ) عمومی ف های  یژگیو -11

 چیست و کانون زمین لرزه را تعریف کنید ؟اج لرزه ای موا -12

 انشمندان چگونه ویژگی های الیه های درونی زمین را مشخص کردند ؟د -13

 .را به دلخواه تعریف کنید  یه الیه های زمین را از نرر حالت مواد نام ببرید و یک ال -14
 

 خایری در پوسته ی زمین قرار دارند ؟چه ذ -15

 باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود ؟کره رحرکت قطعات سنگ کره بر روی خمی -16

هسته ی زمین به کدام ویژگی های آفرینش پی برده  از اختالف سرعت امواج لرزه ای در مندان با استفادهدانش -17
 اند ؟

 باشید . حسینیموفق 


