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1 

 باشند؟ مي فعال نیمه آتشفشانهاي جزو کوه دو هر گزينه کدام در

 دماوند و تفتان( ۲                                                 سهند و تفتان( 0 

 سبالن و تفتان( ۴                                                 سبالن و سهند( ۳

 

 

2 

 میرود؟ شمار به صنايع در فلز اين از استفاده در آهن، معايب از زير هاي گزينه از يک کدام

 باال ذوب دماي( ۲                                            باال استحکام( ا

 گرما و الکتريسته رسانايي( ۴                                              زدن زنگ( ۳

 

 

3 

 .اند شده واقع................... ي اليه در همه سنگ زغال و گاز نفت، ذخاير 

 ( هستع۲                                                       کره خمیر( 0

 پوسته( ۴                                                   زيرين گوشته( ۳

 

 

4 

  است؟ درست گزينه کدام

 .دارد خمیري حالت مواد زمین، کیلومتري ۰11 عمق در( ا

 .دارند خمیري حالت مواد زمین کیلومتري ۳11 عمق در( ۲ 

 .دارند جامد حالت مواد زمین کیلومتري ۲1.  عمق در( ۳ 

 .دارند مذاب حالت مواد( زمین کیلومتري ۰۴11 عمق) آرمین مرکز در( ۴

 

5 
 کرد؟ استفاده نبايد زير مادهاي کدام از ندمیباش مرمر سنگ از که سطوحي نمودن تمیز براي

نمک جوهر( ۴             صابون( ۳          خالص آب( ۲             دستشويي مايع( 0

 

 

0 

 نیست؟ لرزه زمین وقوع از قبل به مربوط زير ايمني هاي توصیه از يک کدام

 مرتفع قفسههاي در سنگین اشیاء ندادن قرار( ۲                    آسانسورها از نکردن استفاده( 0 

 خانه در امن محلهاي شناسايي(۴     آنها زير تخوابیدن و الوستره کردن محکم( ۳
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ظرف جداگانه که هرکدام حاوي مقدار برابر آب مقطر  ۴عدد کاغذ رنگي را خرد کرده و در  ۴سارا 

در ظرف دوم سرکه و در ظرف سوم آب ژاول  هستند قرار مي دهد . او در ظرف اول آب اکسیژنه ،

مي ريزد .در ظرف چهارم مخلوطي از سرکه و آب اکسیژنه وارد ظرف مي کند . در کدام ظرف 

 دچار تغییر رنگ نمي شود ؟ )شرايط براي همه ي آزمايش ها يکسان است(کاغذ رنگي 

 چهارم ظرف( ۴               سوم ظرف( ۳            دوم ظرف( ۲                اول ظرف( 0 

 

 

8 

 مثبتي اثر چه ها لرزه زمین اين. میدهد رخ کشور در کم شدت با لرزه زمین 01111ودحد ساالنه

 دارند؟

 کره سنگ تدريجي شدن شکسته( ۲                                خاک تدريجي يشفرسا(0 

 زمین ي پوسته تدريجي شدن مقاوم( ۴              زمین دروني انرژي تدريجي شدن آزاد( ۳ 

 

 

9 
 نیست؟ لرزه زمین ختمانيسا اثرات از زير هاي گزينه از يک کدام

 برق قطع( ۴       بیماري شیوع( ۳         آب انتقال هاي لوله ديدن صدمه( ۲        آوار ريزش( ا 

 

 

16 

 میرسد، زمین سطح به مذاب مواد آن و از  دارد وجود فشان آتش کوه قله در که قسمتي به

 .شود مي گفته..................................

فشان ي آتش گدازه( 0

 فشان آتش ي دهانه( ۲

 فشان آتش خاکستر (۳  

 فشان آتش مخروط( ۴ 
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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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