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 علوم

 به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های ...................... زمین ایجاد می شود ، امواج لرزه ای و به محل ................  -1       

 انرژی زمین ، ....................... می گویند .) به ترتیب از راست به چپ(       

 کانون زمین لرزه –ذخیره شدن  –( درون 2                              کانون زمین                       –آزاد شدن  –درون  (1

 کانون زمین  –ذخیره شدن  –(بیرن 4کانون زمین لرزه                                                –آزاد شدن  –(درون 3

 است ؟نادرست کدام گزینه  -2

 همه فلزات رسانای جریان برق و گرما هستند .                (1
 ( طال ، آلومینیوم و سر از فلزات غیر سمّی هستند .2  (2
 از موادی هستند ، که در آهن زنگ نزن وجود دارند .    کروم و نیکل  (3
 فلز مس در تولید برخی از قابلمه ها کاربرد دارد . (4

 ییر دانست که در اثر ضربه و بدن شکستگی ایجاد می شود . با توجه به این تعریف ، از میاندر تعریف می توان چکش خواری را تغ -3

 آهن ، چوب و پالستیک ، کدام گزینه به موادّ چکش خوار اشاره می کند ؟  

 ( فقط آهن     4  ( آهن و پالستیک                  3( چوب و آهن                        2چوب و پالستیک                     (1

 نقش سرکه در آزمایش رنگبری از پتاسیم پرمنگنات کدام است ؟ -4

 به عنوان رنگبر مورد استفاده قرار می گیرد . (1
 به همراه آب اکسیژنه در ظرف آزمایش رنگ تولید می کند . (2
 مانع از بین رفتن سریع رنگ  پتاسیم پرمنگنات می شود . (3
 پتاسیم پرمنگنات را سریع تر از بین ببرد .باعث می شود آب اکسیژنه رنگ  (4

 در یک زمین لرزه ی فرضی اگر اختالف شدت و بزرگی زمین لرزه ها با هم خیلی زیاد باشد ، کدام گزینه صحیح خواهد بود ؟ – 5 

 زمین لرزه در عمق بسیار کم روی داده است . (1
 زمین لرزه در عمق بسیار زیاد روی داده است . (2
 لرزه ، فقط توسط دستگاه های لرزه نگار صورت می گیرد . عمقتشخیص دقیق  (3
 احتماالً لرزه منجر به خرابی های زیادی شده است . (4

 


