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متن سؤاالت
درست       نادرست مشخص کنید . )×(الف ( جواب درست یانادرست رابا عالمت 

 .نوعی تغییر شیمیایی است چوبخرد کردن 
 کنید.در صورت نداشتن آب اکسیژنه  می توانیداز آب ژاول استفاده 

 تر از آب است . بیش سنگسرعت امواج لرزه ای در 
 قطب نما به کمک نیروی الکتریکی کار می کند.

. انرژی موجود در غذاها در بدن ما به انرژی شیمیایی تبدیل می شود
 مشخص کنید .)×( ب(صحیح ترین پاسخ را باعالمت 

؟ فلز به طور گسترده در صنایع گوناگون از جمله کاغذ سازی استفاده می شودکدام 
نقره – 4                      آلومنیم – 1                        سرب – 2                          آهن -3

است ؟ مصنوعیم یک از مواد زیر کدا
چوب – 4   پوست – 1  الستیک – 2  سنگ – 3

. به فرضیه ای که از راه های گوناگون درست در آمده باشد..................... می گویند
آزمایش کردن – 4  پیش بینی – 1  مشاهده – 2  نظریه – 3 

؟است ی زمین مواد مذابی که از دهانه آتش فشان فوران می کنند، بیش تر از کدام الیه
هسته ی داخلی – 4    هسته ی خارجی – 1  خمیر کره – 2   سنگ کره – 3

است؟واحد اندازه گیری جرم یک جسم کدام 
متر  – 4  کیلو گرم  – 1  نیوتن – 2 ژول  – 3 

کننده را دارند؟تولید کدام یک از جانداران زیر نقش
جلبک ها  - 4  پستانداران  – 1  باکتری ها  – 2  خرگوش ها – 3 

ج(جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .
.وقتی حرکت جسم تغییر می کند که به آن  ...................... وارد شود 

یده می شود............................ نامنیرویی که یک آهن ربا به آهن ربای دیگر وارد می کند، نیروی ..
ناقل بیماری ........................... است . سگ

.و ...........................تقسیم می شوند اسید ها به دو دسته ی خوراکی
.به ارتباط بین چند زنجیره ی غذایی ........................ می گویند

 د( پاسخ صحیح را به قسمت مربوطه وصل کنید.
اثرات ساختمانی حاصل از زمین لرزه * *          شیوع بیماری های واگیر –الف 
 اثرات اجتماعی حاصل از زمین لرزه * *            شکستن سدها  –ب 
*  * اثرات بهداشتی حاصل از زمین لرزه بیکاری           -د 
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هـ (به پرسش های زیر پاسخ مناسب دهید .
: بنویسیددو ویژگی مهم فلزات را  

3-2-
یک بیماری غیر واگیر دار را شرح دهید:

بنویسید:را  آتش فشان ها  فوایدیکی از 

؟ تهیه ی کاغذ ضد آب علی باید چه موادی را به کاغذ اضافه نمایدبرای 

کاردستی هواپیما به محمد چه راهی را پیشنهاد می کنید؟برای متحرک کردن 

جدول زیر را کامل کنید :

ی روغن دار میوه ه ی نشاسته داردان

: فتو سنتز را تعریف کنید

زنجیره ی غذایی زیر را کامل کنید:

گنجشک                   کفش دوزک 

بنویسید:  قدیمدر را دوراه برای ارتباط بادیگران 
3-2–

هریک از اصطالحات زیر را تعریف کنید:
:  پادتن 
واکسن : 
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