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  شرح سواالت ردیف

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 1

 

 .. است.آهک و خاک رس سیمان مخلوطی از ..الف( 

 .. در ایستگاه های هواشناسی است.اندازه گیری میزان بارندگی هواشناسی.....مهم ترین کار ( ب

 ........ پیدا می کند عاختالف ارتفادر تشکیل آبشار بستر آب ناگهان ....  (ج

 .. می گویند موجبه حرکت آب به سمت باال و پایین ... د(

 .......... شرایط الزم برای بارش برف، باران و تگرگ است.پایینرطوبت باال و دمای ( ه

 . ......... استخزربزرگ ترین دریاچه جهان دریاچه ........ و(

 ..... به علت شکستگی های قسمتی از سنگ کره ایجاد شده است.ارومیهدریاچه .......ی(  
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  انتخاب کنید.گزینه صحیح را  2

 

 ؟  برای جلوگیری از زنگ زدن کارد و چنگال در تولید آنها از چه فلزاتی استفاده می کنند  (1

 نیکل / کروم د(                 آهن / نقره ج(                    نیکل / آهن ب(                 کروم/ نقره  الف(

 شود؟برای تهیه ظروف سفالی از کدام ماده استفاده می  (2

 خاک رس  د(                ماسه        ج(                              آهک (ب                             شیشه الف( 

 ؟ برای بدست آوردن فلز آهن چه اتم هایی را از اکسید آهن جدا می کنند  (3

 آهک  د(                           کربن  ج(                       مس ب(                      اکسیژن الف(

 ؟ کدام یک از دریاچه های زیر مصنوعی است (4

 دریاچه خزر (  د              دریاچه ارومیه  ج(         دریاچه سد امیرکبیر   ب(       دریاچه سبالن الف(

 افزایش کدام یک سبب کاهش سرعت آب رودخانه می شود؟ (5

 مدت بارندگی  ( د               پوشش گیاهیج(                بارندگی میزان ب(             شیب زمین الف(
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     درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید. 3

 درست               نادرست                                                                                                

 .به پایین آمدن آب دریا در سواحل مد می گویند  الف(

 . آهن به صورت خالص نرم است و خم می شود ب(

 .سخت و مقاوم است جنس سنگ های سواحل صخره ای ، ج(

   .استعلت تشکیل جزر و مد نیروی گرانشی زمین (د

   ه(آب آهک خاصیت اسیدی دارد.
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 پاسخ کوتاه دهید. 4

 ................ها یخچالبیش ترین حجم آب شیرین زمین در کجاست؟.............الف( 

 ............ماسهمیزان نفوذ آب در خاک ماسه بیشتر است یا خاک رس؟........... ب(

 دو مورد از کاربرد های دریاچه را نام ببرید.    ج(

 ........................توسعه گردشگری و ذخایر نفت و گاز و...............

 د(یخچال ها به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟نام ببرید.

 .............................................................طبیی و قکوهستان.....................

 ه(یکی از راه های حفاظت از منابع طبیعی را نام ببرید. 

 ........................بازیافت............................
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 فرآیند خالص سازی آهن را کامل کنید.  5

 

 

 

1 

 آبتاز)سونامی( را تعریف کنید. 6

 شود به آن آبتاز گوییم رزه یا آتشفشان در زیر دریاها امواج بزرگی ایجاد می در اثر زمین ل
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