
 

                                                                                                                   علوم بسمه تعالی                                                 نام آزمون:                                                            نام و نام خانوادگی:

 آمار:                                        استاد: 

بارم  سواالت ردیف

 )نمره(

 اده ای استفاده می شود؟رای روکش قرص ها از چه مب  1

 

 آهن-4طال                                             -3         آلومینیوم                                   -2نقره                                                       -1

 
 2 

    

 می باشد.ایجاد شده و بیانگر ............ زلزله  .............ز مقیاس مرکالی برای میزان ا  2

 

 فرقی ندارد-4بزرگی                             -انرژی-3شدت                                      -رابیخ-2شدت                                       -بزرگی-1

 
 
2 

 ست ؟یک از موارد بیشتر ادام گالی کچ  3

 

 آهن-4فوالد                                            -3                                                      طال-2 الماس                                                 -1

 
 
2 

 کدام یک از موارد بیشتر است؟سختی   4

 

 الماس -4پالستیک                                     -3           پودر بچه                                  -2طال                                                       -1

 
 
2 

 فلز ........... فلزی سمی است.  5

 

 فوالد-4      آهن                                      -3گالیوم                                                  -2سرب                                                 -1

 
 
2 

 نگی ......... است.شیر منیزی )شربت معده ( ..........و گوجه فر  6

 

 باز-داسی-4اسید                                  -اسید-3اسید                                                -باز-2 باز                                              -باز-1

 
 
2 

 ؟حجیم ترین الیه زمین کدام اندبه ترتیب ضخیم ترین و نازک ترین و   7

 

 هیچکدام-4هسته                  -پوسته-گوشته-3 گوشته                            -هسته-پوسته-2گوشته                         -پوسته-هسته-1

 
2 
 

 ؟کدام است پوسته زمین یهبه ترتیب ضخیم ترین الیه و نازک ترین ال  8

 

 هیچکدام-4کوه اقیانوسی   -رشته کوه خشکی-3ساحل                                          -دشت-2دشت                          -کوه اقیانوسی-1

 
 
2 

 از ......... تا ......... می رود.یا هیمال –کمربند لرزه خیز آلپ   9

 

 ه آسیااز آمریکا ب-4یا                              به هیمالآلپ -3به جنوب غربی چین          از غرب اروپا -2 میانه             آسیا ازغرب آفریقا به -1

 
 
2 

 ؟کدام ماده با دیگر گزینه ها فرق دارد   10

 

 سیدسدیم هیدروک-4                      نگی         جه فرگو-3                          اسید سیتریک              -2اسید سولفوریک                              -1

 
 
2 

  کر و سپاس فراوان از شما دانش آموز عزیزبا تش  20
20 
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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