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.انتخاب کنید ( * ) پاسخ صحیح را با عالمت )الف
؟کار می رودکدام قسمت زیر، براي تهیه کاغذ به 

تنھ درخت)دپوست درخت)جگل)بریشھ)الف
در تهیه کاغذ، از کلر چه استفاده اي می شود؟

رنگی کردن)دبرای سفید کردن )جایجاد سطح صاف)ببرای استحکام)الف
کدامیک از اسید هاي زیر صنعتی می باشد؟

جوھر لیمو)دسرکھ )ججوھر نمک)بآب لیمو)الف
منشاء بیشتر آتشفشان ها مربوط به کدام الیه زمین می باشد؟

ھیچ کدام)دھستھ)جپوستھ)بگوشتھ)الف
گرم ترین قسمت زمین کدام قسمت آن است؟

پوستھ)دھستھ بیرونی )جگوشتھ)بھستھ درونی)الف
هستند؟) ذوب –خمیري –جامد ( کدام الیه زمین به ترتیب 

هسته بیرونی–گوشته –پوسته )بهسته درونی–گوشته –پوسته )الف
گوشته–پوسته –هسته درونی )دگوشته میانی–هسته بیرونی –هسته درونی )ج
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.جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید )ب
.ساختند ..........................................اولین بار مصریان باستان نوعی کاغذ بھ نام

.موجب استحکام کاغذ می شود ..........................................

.می نامند..........................................بیرونی ترین الیھ زمین را 

.در کارخانھ کاغذسازی بیشتر استفاده می شود ..........................................از 

.موجب صرفھ جویی در موارد طبیعی می شود ..........................................

.می توان درون زمین را مطالعھ کرد..........................................بھ کمک
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.مشخص کنید( * ) جمالت صحیح و غلط را با عالمت ) ج 
غلطصحیح              .ھستھ خارجی حالت مایع دارد

غلطصحیح     .       نازک ترین الیھ زمین پوستھ می باشد

غلطصحیح               .               برای تھیھ خمیر کاغذ فقط از آب اکسیژنھ استفاده می شود

غلطصحیح               .               یکی از راه ھای کاھش آلودگی ھوا، بازیافت می باشد

غلطصحیح               .               موادی مانند کاغذ، جزو مواد طبیعی می باشند

غلطصحیح               .               ت برای تھیھ کاغذ استفاده می شوداز میان ھمھ ی قسمت ھای گیاه، از پوس
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.به سئواالت زیر پاسخ دهید) د
تفاوت مواد طبیعی و مصنوعی را بنویسید؟ 1



چهار مورد از استفاده کاغذ را بنویسید؟ 2

برند؟چگونه رنگ زرد چوب را از بین می 3

اکسیژن و دي اکسید کربن  می زند؟قطع بیش از حد درختان جنگل ، چه آسیبی به چرخه 4

بازیافت چگونه موجب کاهش مصرف انرژي می شود؟ 5

.انواع اسید ها را فقط نام ببرید 6

.چهار ویژگی آهن را بنویسید 7

سنگ کره چیست؟ 8

دارد ؟پوسته زمین با گوشته چه تفاوتی  9

امواج لرزه اي را تعریف کنید؟ 10

.ویژگی هاي بخش خمیر کره را بنویسید 11

وت ...................................................................................................................................................................:کات 
.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................:فکات 
.....................................................................................................................................................................................

کار را ....................................................................................................................................................................:ارا

موفق و پیروز باشید
سعید روشندل


