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  :های زیر پاسخ دهید  به پرسش 
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 ؟سه ویژگی فلزات را بنویسید

 

  ؟میوه که اسید خوراکی دارند را نام ببرید سه  22

23 
 چرا ورود فاضالب کارخانه ها به رودخانه ها ، مزارع و ... به آن ها آسیب می رساند ؟

 

24 
 ؟مورد از لرزش اجسام را نام ببرید  سه

 

22 
  سرعت عبور امواج لرزه ای از سنگ های مختلف زمین چگونه است ؟
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  سنگ کره چه ویژگی هایی دارد ؟
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  حرکت قطعات سنگ کره بر روی خمیر کره باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود ؟
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 با توجه به اطالعات داده شده به سواالت زیر پاسخ دهید. شکل زیر الیه های زمین را نشان می دهد.

 نام الیه های زمین را در جای خالی بنویسید. الف(

 .بنویسیددر جای خالی جنس هر الیه را  ب(

   

 

  قائدی -موفق و موید باشید  

ن
دی

وال
د 

ور
خ

از
ب

 

 نیاز به تالش بیشتر قابل قبول خوب خیلی خوب  
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     توصیف عملکرد

  بازخورد توصیفی

  .دانش چراغ راه بشریت است 

 


