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 .مشخص کنیذ ×پاسخ صحیح را با عالمت  (اِف

 وذاْ یه اص تغییشات صیش فیضیىی  است؟ -1
 صسد شذٖ سً٘ تشي دسختاٖ- پختٗ غزا  د- فاسذ شذٖ ٔیٜٛ       ج- خشد وشدٖ لٙذ    ب- اِف

 پشدٜ شفاف سٚی عٙثیٝ چٝ ٘اْ داسد ؟- 2
 عذسی - ٔشدٔه   د- شثىیٝ      ج- لش٘یٝ      ب- اِف

 وذاْ خان آب تیشتشی سا دس خٛد جای ٔی دٞذ ؟- 3       
ٔخّٛطی اص سس ٚ ٔاسٝ - ٌیا خان                         د- سس                    ج- ٔاسٝ         ب- اِف

 

  ؟............. اٌش پشت تشي ٞا سا وٕی چشب وٙیٓ پس اص ٔذتی تشي ٞا صسد ٔی شٛ٘ذ صیشا -4      
 ٕٞٝ ٔٛاسد صحیح است - آب تٝ آٖ ٞا ٕ٘ی سسذ                  د- تٙفس ٕ٘ی وٙٙذ               ج- ٘ٛس ٕ٘ی تیٙٙذ       ب- اِف

 

 . جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنیذ (ب
 .دسیافت ٔی وٙٙذ .....................................ٌیاٞاٖ اوسیژٖ ٔٛسد ٘یاص سا اص ساٜ - 1

 .لشاس داسد......................... ٚ ........................ دس لیچی تىیٝ ٌاٜ تیٗ  - 2 

 .تشای وشاٚسصی دس ٔٙاطك وٓ آب ٔٙاسة است ................................خان  -3       

 .ٔی ٌٛیٙذ ............................................ ٔحّی وٝ دٚ استخٛاٖ تٝ ٞٓ ٚصُ ٔی شٛ٘ذ سا - 4       

 .عُٕ ٔی وٙٙذ ................................ د٘ذاٖ ٞای پیش ا٘ساٖ ٚ جا٘ٛساٖ ٔا٘ٙذ - 5       

 

 صحیح           غلط.                                                                                        صحیح و غلط بودن جمالت را مشخص کنیذ (ج

 .سٚشٗ وشدٖ وثشیت یه تغییش فیضیىی است - 1       

 .ٔاٞیچٝ ٞای تاصٚ غیش اسادی ٞستٙذ - 2       

 .پّٝ ٞای ساختٕاٖ ٘ٛعی عأُ سطح شیة داس است - 3       

 .حفظ تعادَ تذٖ یىی اص ٚظایف پٛست است- 4       

 

 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه بذهیذ   ( د

 .دستٍیشٜ دس جضء وذاْ یه اص ٔاشیٗ ٞای سادٜ است -1       

 .ٔٛاد ٔٛجٛد دس خان ٚ آب تٝ چٝ ٚسیّٝ ای ٚاسد سیشٝ ٔی شٛ٘ذ -2       

 .آب تذٖٚ أالح سا چٝ ٔی ٌٛیٙذ -3       
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 .وذاْ ٔاٞیچٝ تٝ جٛیذٖ غزا دس دٞاٖ وٕه ٔی وٙذ - 4       

        

 .به سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ  (          ه

 .تّٙذ وشدٖ وذاْ سطُ آساٖ تش است ؟ دِیُ خٛد سا عٙٛاٖ وٙیذ -1             

 

 

                                    اِف                                                            ب                                              ج

 

 .سي تشي ٞا دس وذاْ لسٕت ٌیاٜ ٚجٛد داس٘ذ ٚ واستشد آٖ ٞا سا تٛضیح دٞیذ  -2

 

     

 .تا یه آصٔایش ٘شاٖ دٞیذ وٝ ٌیاٞاٖ تذٖٚ ٞٛا ٕ٘ی تٛا٘ٙذ سشذ وٙٙذ  -3

 

 

 

 جا٘ٛساٖ چٍٛ٘ٝ تٝ تشىیُ خان وٕه ٔی وٙٙذ  -4

 

 

 فسیُ چیست ؟  -5

 

 

 چشا ایٗ اتفاق افتاد ؟ . فاطٕٝ دس یه سٚص ٌشْ وٝ خٛسشیذ ٔستمیٓ ٔی تاتذ تٝ وٕه رسٜ تیٗ خٛد یه واغز سا آتش صد  -6

 

 

 

 

 .              ٔٛفك تاشی عضیضْ 
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 پاسخٙأٝ

 (اِف

 تٙفس ٕ٘ی وٙٙذ (4سس                    (3لش٘یٝ                    (2خشد وشدٖ لٙذ          (1            

 (ب

 ٌٜٛ            (5ٔفصُ               (4سس             (3جسٓ ٚ ٘یشٚ                   (2سٚص٘ٝ ٞا         ( 1            

 (ج

 غّط (4صحیح                     (3غّط                               (2غّط                     (1            

 (د

 صتاٖ (4آب ٔمطش                 (3تاسٞای وشٙذٜ           (2چشخ ٚ ٔحٛس                  (1         

ٜ) 

 . شىُ اِف ، صیشا ٞشچٝ جسٓ تٝ تىیٝ ٌاٜ ٘ضدیه تش تاشذ تشای تّٙذ وشدٖ آٖ تٝ ٘یشٚی وٕتشی ٘یاص داسیٓ(1      

 .دس تشي ٞا لشاس داس٘ذ ٚ آب ٚ ٔٛاد ٔعذ٘ی سا تٝ سّٛ َ ٞای تشي ٔی سسا٘ٙذ (2

 .ٌیاٞاٖ تذٖٚ ٞٛا ٕ٘ی تٛا٘ٙذ سشذ وٙٙذ: فشضیٝ  (3       

 .صسد شذٜ است . پشت ٚ سٚی یىی اص تشي ٞای ٌّذاٖ سا ٚاصِیٗ ٔی ٔاِیٓ ٚ تعذ اص چٙذ سٚص ٔشاٞذٜ ٔی وٙیٓ وٝ تشي :آصٔایش 

 .ٌیاٞاٖ تذٖٚ ٞٛا ٕ٘ی تٛا٘ٙذ سشذ وٙٙذ: ٘تیجٝ ٌیشی 

 .ٔی شٛد.  جا٘ٛساٖ تشی دسست وشدٖ ال٘ٝ صٔیٗ سا سٛساخ وشدٜ ٚ سثة شىستٝ شذٖ سًٙ ٞا ٚ تشىیُ خان  (4

 .تٝ آثاس ٚ  تمایای جا٘ٛساٖ ٚ ٌیاٞاٖ پس اص ٌزشت ساِیاٖ دساص فسیُ ٔی ٌٛیٙذ (5

 .٘مطٝ تسیاس داغ است.  صیشا رٜ ستیٗ ٘ٛس خٛسشیذ سا دس یه ٘مطٝ جٕع ٔی وٙذ وٝ تٝ ایٗ ٘مطٝ ، واٖ٘ٛ عذسی ٔی ٌٛیٙذ ٚ ایٗ  (6       
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