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 سوال ردیف

 جولِ ّای زرست ٍ ًازرست را هطرع کٌیس؟ الف

 

 □غ   ظ □                چزخ ٍ هحَر اس یک هیلِ ٍ چزذی کِ تا آى هی چزذس زرست ضسُ است.(1

 

 □غ   ظ □                                     یکی اس رٍش ّای تطکیل ذاک ذزز ضسى سٌگ است.(2

 

 □غ    ظ □ّز چِ ذاک زاًِ ریش تز تاضس آب تیطتز گل آلَز هی ضَز ٍ سٍز تز تِ ًطیي هی ضَز.(3

 

 □غ     ظ □                                                    تغییز آب ٍ َّا زر تطکیل ذاک ًقص زارز.(4

 

 کلوات هٌاسة پز کٌیس؟جای ذالی را تا  ب

 

.هی گَیٌس.(5  تِ ٍسایلی کِ یک لثِ ی آى اس لثِ ی زیگز ًاسک تز است ................

 

. است. زر سطح ضیة زار ّز قسر یک سطح کوتز(6  تاضس تاال تززى اجسام ...................

 

تِ اى ............................هی  تا گذضت سهاى آب ٍ تاز هقساری اس ذاک را تا ذَز جا تِ جا هی کٌٌس کِ(7

 گَیٌس

 

 شرعِ تِ علت زاضتي ...............اس ذاک تیاتاى ٍ کٌار جازُ تیطتز است.هذاک (8

 

 گشیٌِ ی زرست را اًتراب کٌیس؟ ج

 کسام یک جش هٌاتع طثیعی سًسُ است؟(9



 □ُ(َّا            □   ج(ذاک             □      ب(گیاّاى               □ الف(آب  

.تاز.(11  تِ کوک سطح ضیثسار آساى تز هی تَاى اجسام را جاتجا کزز کِ ................

ُ(طَل ٍ  □ج(طَل کوتز ٍ ضیة تیطتز ب(طَل تیطتز ٍ ضیة کوتز □ الف(طَل ٍ ضیة هساٍی □

 □ضیة تیطتز

 

 م است؟تزای تطکیل الیِ ای اس ذاک تِ قطز زٍ ساًتی هتز چِ هست سهاى الس(11

 □ُ(غس سال      ب (زٍیست سال□      ج(چْارغس سال□     الف(ّشار سال  □

 

اگز ضي ،هاسِ ٍ ذاک رس را هرلَط ٍ سپس هرلَط آى را زر ظزف آب رّا کٌین کسام یک سٍزتز (12

 رسَب هی کٌس؟

 ُ(ضي،هاسِ ،رس□  ج(ّوِ تا ّن رسَب هی کٌٌس □  ب(هاسِ ،رس،ضي  □   الف(ضي،رس،هاسِ □

 

 سَالت تطزیحی سیز را پاسد زّیس؟ ج

 

 جلَگیزی کٌین؟ تا چِ  رٍش ّایی هی تَاًین اس فزسایص ذاک(13

 

 را تٌَیسیس ٍ تَضیح زّیس؟ سٌگسِ راُ ذزز ضسى (14

 

 سطح ضیثسار چگًَِ تِ آساى ضسى کارّا کوک هی کٌس تَضیح زّیس؟(15

 

 چگًَگی تطکیل ذاک تَسط جاًَراى را تفسیز کٌیس؟(16
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