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؟ نیستکدام یک از عوامل موثر بر شدت میزان خرابی زمین لرزه )43
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؟نیستکدام جمله صحیح )46

.در حاشیه ي اقیانوس ها رخ می دهدبیشتر زلزله هاي مهم اغلب)1
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41 این کار او چه نام دارد؟.مهدي با چشمان بسته محتویات یک جعبه را لمس می کند تا بفهمد که چیست)
آزمایش فرضیه)4فرضیه               )3آزمایش                     )2مشاهده                      )1
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عامل اصلی در چسبیدن بادکنک ها به دیوار کدام است؟)
نیروي جاذبه ي سطح دیوار)2نیروي ربایش بین بادکنک و دیوار             )1
نیروي کشش سطحی بادکنک )4الکتریسیته ي ساکن                         )3

کدام دسته مواد مصنوعی می باشند؟)

مقوا–مداد –تیرآهن )4گازوئیل                 –بنزین –نفت خام )3گلوله–چرم –چراغ نفتی )2عینک                  –آفتاب -گلدان)1
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کدام دسته از مواد زیر در گروه سفید کننده ها قرار دارد؟)
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در کدام مرحله ي تولید کاغذ تغییر شیمیایی رخ می دهد؟)45

ورقه کردن خمیر کاغذ )2افزودن نشاسته به خمیر                                     )1

آن با آبخرد کردن چوب و خمیر کردن)4اضافه کردن مواد سفید کننده به خمیر                )3

کدام اسید خوراکی است؟)46

اسیدسیتریک)4اسید کلریدریک                     )3اسید الکتیک                         )2اسید فسفریک              )1

علوم تجربی
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47(PH این نشان دهنده ي ؟؟؟.است6محلولی برابر با

.باز ضعیفی است)4باز بسیار قوي است              )3.اسید ضعیف است)2.                  اسیدي بیار قوي است)1

از باال کدام گزینه حالت هاي الیه هاي زمین را به درستی نشان می دهد؟)48
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تاثیري ندارد؟کدام یک حرکت الیه ها بر روي هم ،به وجود آمدن در )50

سونامی)4زمین لرزه                      )2آتشفشان    )2سیل                     )1

.به وجود می آیند............................ ،  ...................  از رسوب گذاري )51

هاي آتشفشانیتوف –خاکسترها )2خاکسترها                    -توف هاي آتشفشانی)1

هاي رسوبیسنگ –مواد مذاب )4هاي آتشفشانی                 توف –مواد مذاب )3

می شود؟اعدوط کردن یک اسید با جوش شیرین،متصگام مخلکدام گاز هن)52

هلیم)4اکسیژن                  )3دي اکسید کربن                     )2مونواکسید کربن                       )1

؟نیستکدام یک جزء سنگ هاي آذرین )53

آهک)4سنگ پا                        )3پوکه ي معدنی                       )2توف آتشفشانی               )1

در کدام حالت نوع نیرو متفاوت است؟)54
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کدام ویژگی فلز طال باعث شده است از این فلز در ساخت زیورآالت استفاده شود؟)60
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