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   1ی  صفحه

 سـواالت ردیف

 الف
 

                                       ☒                                                                                       .                          مالت زیر را مشخص کنیدجدرست یا نادرست بودن 

                                                              موادی مثل کاغذ جزء مواد طبیعی می باشند .-1

                           کی از راه های کاهش آلودگی هوا بازیافت است .ی-2

                          یکاری یکی از اثرات بهداشتی حاصل از زمین لرزه است .ب -3

                           از دهانه ی آتش فشان تفتان فقط گاز خارج می شود . -4

                          ل دادن یک جسم به طور حتم آن جسم جابه جا می شود .نگام هُه -5

 ب

 . مشخص کنید   گزینه درست را با عالمت 

 سمت زیر برای تهیه ی کاغذ به کار می رود ؟قکدام -1

   یشهرد(                              رگ هابج(                            وست درختپب(                               نه درختتالف(

  ؟ نمی باشددام یک از ویژگی های آهن ک -2

    ی توان سطح آن را براق کرد .مب(                                                    سانای جریان برق است . رالف(

     زند .ر هوای مرطوب زنگ می دد(                                             مایع دارد .  ر هر شرایطی حالتدج(

 ؟ اغذ پی اچ در برخورد با جوهر نمک به چه رنگی در می آیدک -3

                                                   رمزق د(                                       فیدس ج(                                بزس ب(                                      بیآالف(

 ؟ الیل خرابی ناشی از زلزله کدام استد -4

                             مه مواردهد(         حکم نبودن ساختمان هامج(            دت زمین لرزهشب(              حکم نبودن زمین  مالف( 

 ؟ نشأ مواد مذابی که از کوه های آتشفشان فوران می کنند بیش تر از کدام الیه استم-5

  سته ی داخلیهد(               سته ی خارجیهج(                       کره میرخب(                           نگ کره سالف( 

 ؟ یشتر چشمه های آب گرم در کجا قرار داردب-6

            دامنه ی کوه ها  ب(                                          دیک دریار اطراف دشت های نزد الف(

  ر مناطق گرم و خشکد د(                                                 ر اطراف کوه های آتش فشانید ج(

 ؟  شار هوا ، بین سطح باالیی و پایینی بال به وجود می آیددام نیرو به دلیلی اختالف فک-7

  یروی اصطکاکند(           ی زمین یروی جاذبهنج(                نیروی باالبری ب(                   یروی رانشنالف( 

 چه نیرویی وجود دارد ؟آهن ربا بین دو قطب در شکل داده شده  -8

      د( جاذبه         ج( هل دادن      دافعه ب(     رانش  (الف

 ج

 جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید .

 ز بین بردن رنگ خرده های چوب و خمیرکاغذ ، نوعی تغییر .......................... است .ا( الف

 ....... است .......و یک .......دهانه و مجرا دارای یک یا چند هر آتش فشان  (ب

 د .می توان درون زمین را مطالعه کر ه کمک ............................ب( پ



 ادامه سواالت  

 2ی  صفحه

 ه نیرویی که دو جسم باردار به هم وارد می کنند ، نیروی ........................ می گویند .ب( ت

 . ذب گاز ............................... هوا ، موجب تمیز شدن هوا می شوندرختان با جد(ث

 د

 . به پرسش های زیر پاسخ تشریحی دهید

 دول زیر را کامل کنید .ج-1

 فشان آتشضررهای   آتش فشانفواید 

  

  

 فاهیم زیر را تعریف کنید .م -2

 ..................................................................................................................................................... نیروی اصطکاک : الف(

 ........................................................................................................................................................ : وشته ی باالییگب( 

 ......................................................................................................................................................... ( امواج لرزه ای :پ 

 . کسیژنه برای رنگ بری را شرح دهیدا توضیح یک آزمایش چگونگی اثر آب اب -3

 حل این مشکل چه راه هایی وجود دارد ؟برای ؟ حرکت کند سطح یخ زده نمیتواند روی زیر اتومبیل چرا در تصویر  -4

 

 مراحل تبدیل درخت به کاغذ را تکمیل کنید .  -5

 .....................، ...کردن و رنگ بریرخمی،..........................،کندن پوست تنه ی درخت........ ،.....................،درختبریدن 
 مواد طبیعی را تعریف کنید و دو ماده طبیعی نام ببرید . –6

 

 مورد ( 4ر گذشته از چه روش هایی برای ثبت و نگه داری اطالعات استفاده می شد ؟ ) د -7

 

 ر هر کدام از موارد زیر مشخص کنید نیرویی که ما وارد می کنیم کشیدن است یا هل دادن ؟د -8

 ... (.......ن بر روی کاغذ ) ..( نوشت....... ....... (  شوت کردن توپ ) ....ردن کشوی میز ) ......ک..... (  باز......کلید برق ) ..زدن 

  با توجه به شکل موارد خواسته شده را بنویسید . -9
 

 

 
 

 شاد باشید
 


