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 1غفحٝ: 

 ٘اْ ٚ ٘اْ ذا٘ٛازٌی ٔػحح:                                 تارید ٚ أضا:

 □٘یاس تٝ تالش تیطتز    □ُ لثَٛ لات   □ذٛب    □عّٕىزز ٟ٘ایی: ذیّی ذٛب 

 2ازأٝ سؤاالت زر غفحٝ 

 

 پیأثز اوزْ )ظ(: ذٛضا آ٘ىٝ تٝ عّٓ ذٛز عُٕ وٙس. رزیف

 ٔطرع وٙیس.  *پاسد غحیح را تا عالٔت  1

 افتس؟. وساْ یه اس تغییزات سیز، سزیع تز اس تمیٝ اتفاق ٔی1

 □ب( زرست وززٖ ٔاست                                 □اِف( سً٘ سزٖ آٞٗ 

 □ز( زرست وززٖ زٚغ                                      □ج( سٛذتٗ واغذ 

  ٘یستٙس؟وساْ یه اس ٚسایُ سیز ٔاضیٗ سازٜ . 2

 □ز( اتٛٔثیُ                 □ج( سطح ضیة زار                 □ب( لزلزٜ                □اِف( ٌٜٛ 

 آٚرز؟ جزیاٖ زر ٔیٞا تٝ ٞای سیز ذٖٛ را زر ري. وساْ یه اس ٔاٞیچ3ٝ

 □ز( غٛرت                          □ج( زست ٚ پا                  □ب( لّة              □اِف( ٔعسٜ 

 *زر جای ذاِی وّٕٝ یا عثارت ٔٙاسة تٙٛیسیس.  2

 است.. ذان تاغچٝ ٔرّٛطی اس ........................ ٚ .......................... ٚ ......................... 1

 پٛضا٘س. ی ضفافی تٝ ٘اْ ............................. ٔیرٚی عٙثیٝ را پززٜ .2

 زٞس. ٞا .............................. تسٖ ٔا را تطىیُ ٔیی استرٛاٖ. ٔجٕٛع3ٝ

 ح       غّطغحی         ٞای غحیح ٚ غّط را ٔطرع وٙیس.                                                   *عثارت 3

  □            □                                                       ٌیزز. . تغییز فػُ، تا زذاِت ا٘ساٖ غٛرت ٔی1

 □            □                                      . ٞز چٝ ذان زا٘ٝ ریشتز تاضس، آب تیطتز ٌُ آِٛز است. 2

 □            □                                                          . ٌیاٞاٖ تزای رضس وززٖ تٝ ٞٛا ٘یاس ٘سار٘س. 3

 وٙس؟ٞایی وٝ ٘ٛر وٓ است ٔززٔه چطٓ چٝ تغییزی ٔیٞایی وٝ ٘ٛر سیاز است ٚ زر ٔىاٖزر ٔىاٖ 4

 

 

 

 



 2غفحٝ  

 وٙٙس؟ زَ تزای ذٛا٘سٖ اس سز اٍ٘طتاٖ ذٛز استفازٜ ٔیچزا افزاز رٚضٗ  5

 

 

 

-ٞا ٕ٘یٔحسٗ ٚ احٕس سٛار اِّاوًّٙ ٞستٙس. ٔحسٗ زٚست زارز تا احٕس وٝ سٍٙیٗ تز اس اٚست تاسی وٙس. أّا آٖ 6

 تٛا٘ٙس تٝ راحتی تا یىسیٍز تاسی وٙٙس. 

 وٙیس؟ ٞا چٝ راٜ حّی را پیطٟٙاز ٔیتزای حُ ٔطىُ آٖ

 

 

 یة زار را تا یىسیٍز ٔمایسٝ وٙیس؟ٚ سطح ض ٌٜٛ 7

 

 

 ی ذان را تٛضیح زٞیس؟تطىیُ زٞٙسٜسٝ ٔٛرز اس عٛأُ  8

 

 

 اِف( ٔٙظٛر اس فزسایص ذان چیست؟ 9

 

 تٛا٘یٓ اس فزسایص ذان جٌّٛیزی وٙیٓ؟ب( چٍٛ٘ٝ ٔی

 

 

 وٙیس؟پیطٟٙاز ٔی ٞاییزر ٞز یه اس جاٞای سیز تزای واضتٗ یه ٌیاٜ ٚ رضس ٔٙاسة آٖ چٝ راٜ حُ 11

اِف( جایی وٝ تار٘سٌی وٓ است: 

.................................................................................................................................. 

ب( جایی وٝ ذان رس آٖ سیاز است: 

........................................................................................................................ 

ج( جایی وٝ ذان آٖ ٘سثتاً ضٛر است: 

...................................................................................................................... 

 

 ٚ سزتّٙس تاضیس. زر پٙاٜ ذساٚ٘س ٟٔزتاٖ ٔٛفك 



 ٖ ت ق ق خ خ خ اٞساف ٚ ا٘تظارات

     افتس را تٝ زرستی تطریع زازٜ است. . تغییزاتی وٝ سزیع اتفاق ٔی1

       زا٘س.ٞای تسٖ زارز را ٔیی ذٖٛ رسا٘ی تٝ ريای وٝ ٚظیفٝٔاٞیچٝ. 2

       ضٙاسس.را ٔیٞای سازٜ . ٔاضی3ٗ

        زا٘س.ی ذان تاغچٝ را ٔیٔٛاز تطىیُ زٞٙسٜ .4

        زا٘س. تغییزات ٔززٔه چطٓ زر ٘ٛر سیاز ٚ وٓ را ٔی .5

وٙٙس را زِیُ ایٙىٝ افزاز رٚضٗ زَ تزای ذٛا٘سٖ اس سز اٍ٘طتاٖ ذٛز استفازٜ ٔی. 6

   تٛضیح زازٜ است. 

    

      ٞا آضٙا ضسٜ است. تا وارتزز اٞزْ. 7

     . ٌٜٛ را تا سطح ضیة زار ٔمایسٝ وززٜ است. 8

     ی ذان را تٛضیح زازٜ است. . سٝ ٔٛرز اس عٛأُ تطىیُ زٞٙس9ٜ

     زا٘س.ٞای جٌّٛیزی اس آٖ را ٔی. ٔٙظٛر اس فزسایص ذان ٚ را11ٜ

ٞایی را پیطٟٙاز زازٜ حُ ٞای ٔرتّف راٜتزای واضت ٌیاٜ زر ٔىاٖ 11. زر سؤاَ 11

 است. 

    

 تاسذٛرز تٛغیفی آٔٛسٌار

 

 ٚاِسیٗ سٙجی: ٚاِسیٗ ٌزأی ذٛاٞطٕٙسْ ٘ظز ذٛز را راجع تٝ آسٖٔٛ فزس٘ستاٖ زر ایٗ لسٕت تٙٛیسیس:

 

 

 ی عّٕىززت زر ایٗ آسٖٔٛ چیٝ؟آٔٛس عشیش ٘ظزت زرتارٜذٛز سٙجی: زا٘ص

 

 ی آسٖٔٛ زٚستت چیٝ؟ زرتارٜآٔٛس عشیش ٘ظزت ٕٞساَ سٙجی: زا٘ص
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  ) گزينه (ب)3) گزينه (د)         2) گزينه (ج)         1 -1
 ) ماسه ، رس و مقداري كود1 -2

  ) قرنيه2
  ) اسكلت دروني3

  ) غلط3) صحيح               2) غلط               1 -3
  شود. ميهايي كه نور كم است، مردمك گشاد  شود اما در مكان هايي كه نور زياد است، مردمك تنگ مي در مكان -4
 شتريها ب رندهيگ نيكه تعداد ا است. هر جا گريد ياز جاها شتريب مانند نوك انگشتان بدن ياز بخش ها يدر بعض يلمس يها رندهيتعداد گ -5

   باشند، پوست آن قسمت، حساس تر است.
6-  ------------------------------------   
 بيسطح ش هيكنند. گُوِه ها شب يكارها را آسان تر م ليوسا ني. انديگو ينازك تر است، گُوِه م گرشانيد يآنها از لبه  يلبه  كيكه  يليبه وسا -7

شود  ياستفاده م اجسام و قطعه قطعه كردن دنيكَندن، بر يدار تفاوت دارد. از گُوِه ها برا بيدهند، با سطح ش يم كه انجام يدارند اما كار
  رود. يجابه جا كردن اجسام به كار م يدار برا بيسطح ش يول

رشد  اهانيگ ي شهير شوند. يكنند و خرد م يم برخورد گريكديشوند، به  يشدن آب جابه جا م يكوه و جار زشيسنگ ها بر اثر وزش باد، ر -8
 يسنگ ها را م ن،يابرادارد. بن ازين يشتريب يشود و به جا يبزرگ تر م زمان با گذشت شهيرود. ر يسنگ ها م شكاف كند و به داخل يم

  خود، جا باز كند. يبرا شكند تا
 .نديگو يم خاك شيكنند كه به آن فرسا ياز خاك را با خود جا به جا م يبا گذشت زمان، آب و باد مقدارالف:  -9

  اهانيو گ كاشتن درختان -3     منابع آب و خاك حيصح تيريمد -2     ها جنگل بيو تخر ياهيپوشش گ ياز نابود يريجلوگ  -1ب: 
دارند. با كاهش  يشتريبه آب ب ازيكه ن كنند يخاك بهتر رشد م نيدر ا ياهانيگ نيدارد. بنابرا يرا در خود نگه م ياديخاك آب ز نياالف:   - 10

 يها  هيو رو كردن خاك و در معرض هوا قرار گرفتن ال ريكرد. با ز ميرطوبت خاك را تنظ زانيم توانيم ن،يزم نيبه ا ياريتعداد دفعات آب
از رطوبت آن را كم  يمقدار توانيم زيكرد و ن ليتبد يآن را به خاك مناسب توانيخاك م نيماسه به ا يبا افزودن مقدار نيخاك، همچن نيريز

 كرد.

آن كم  يشور زانياز م ياصالح كنند تا جد ييايميبا استفاده از مواد ش توانيم نيمقاوم كاشته شوند. همچن اهانيگ ديها با نوع خاك نيدر ا ب:
  كرد.

در  يا قطره ياريبا استفاده از آب تواني. البته مكنند يخاك بهتر رشد م نيدر ا رايدارند، بهتر است ز يتر به آب كم ازيكه ن ياهانيكاشت گ ج:
نگه داشتن رطوبت  يخاك برا ييتوانا ها، نيزم نيبا افزودن خاك رس به خاك ا توانيم نيكمبود آب باران را جبران نمود. همچن ها نيزم نيا
  كرد. تر شيب ار

 


