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 ( مشخص کنيد. های زير را با عالمت )بودن عبارت« نادرست»يا « درست»الف( 
 نادرست     درست                بین دو بار همنام آهن ربا نیروی دافعه وجود دارد.                .1

 نادرست     درست                            .       ی استشدنناکسیژن جزء منابع طبیعی جبران  .2

 نادرست     درست                                        . غذاسازی در ریشه گیاهان انجام می گیرد .3

 نادرست     درست                  .مهم ترین روش برای مطالعه درون زمین امواج لرزه ای است .4

 نادرست     درستآوردن آهن زنگ نزن آهن را با کروم مخلوط می کنند .        برای به دست  .5
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 ( مشخص کنيد. ب( پاسخ درست را با عالمت )
  یک از مواد زیر طبیعی محسوب می شود ؟کدام  .1
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 ؟مواد مذابی که از کوه های آتش فشان فوران می کنند، بیشتر از کدام الیه است  .2

  هسته داخلید(    هسته خارجیج(    خمیرکرهب(    سنگ کرهالف( 

 ؟کدام یک از بیماری های زیر جزء بیماری های واگیر است  .3

     هزخم معدد(          آبله مرغان ج(    نرمی استخوانب(       سکته قلبیالف( 

  ؟کدام یک از درختان مانع رشد گیاهان دیگر در جنگل می شود  .4
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 های مناسب بنويسيد. پ( در جاهای خالي کلمه

 در داروسازی برای روکش قرص ها استفاده می شود ..... ....................... از فلز  .1

  . شناسایی کرد.............................. اسیدها ترکیباتی هستند که می توان آن ها را به کمک  .2
 .می باشد ......................... علت سبز بودن رنگ برگ گیاهان  .3

  . می باشد .................. ......... رابطه ی غذایی بین شته و مورچه از نوع .4

 به صورت .............................ذخیره می شود.،انرژی نورانی خورشید درغذاهایی که گیاهان می سازند  .5

 می گویند. ........................ جسم برهم راو متقابل د اثر .6
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 چرخ*                 *             ویروس آنفلوآنزا در ......... قرار دارد .                       .1

 کندانسور *      *               این ماده استفاده می شود.    برای افزایش استحکام کاغذ از  .2

 روده*          *               .               فاده از آن می توان حرکت را آسان کرد با است .3

 نشاسته*            *                                        .نوررا برروی نمونه متمرکز می کند  .4
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 ( به سؤاالت زير پاسخ کوتاه دهيد. ث 5

 یک دانه نشاسته دار و یک میوه روغن دار نام ببرید .
 چه نقشی دارند ؟  غذاییقارچ ها در زنجیره 

 ؟ی خورشید چه نام دارد ژغذاسازی گیاهان به وسیله انر
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آتش فشان فایده های ضررهای آتش فشان  
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  الف: نام الیه های مشخص شده را بنویسید.
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 و( به سواالت زير پاسخ کامل بدهيد .

 ؟الف(درکارخانه کاغذسازی ازکدام فلز بیشتر استفاده می شود

 ب(دوویژگی این فلز رابنویسید.
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 و( به سؤاالت زير پاسخ کامل دهيد. 

 ؟شود می استفاده بیشتر فلز ازکدام کاغذسازی درکارخانه)الف
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