
علت کاربرد مادۀ اولیۀ بھ کار برده شده 

فراوان بودن - ارزانی - استحکام فراوان بودن - ارزانی - استحکام آھن 

ضد زنگ کردن آھن و فوالد کروم و نیکل 

درخشنده کردن - ویژگی ھای ضد باکتری نقره 

جرم حجمی کم - سبک شدن - فراوانی و ارزانی - نارسانایی گرما - زیبایی چوب یا پالستیک 

اتصال قطعھ ھای غیرھم جنس بھ ھم چسب 

بتن مخلوطی از سیمان، ماسه و آب است و سیمان مخلوطی از آهک و خاك رس است.   1-گزینه 2
خاك رس در ساخت بشقاب چینی به کار می رود.  

بنابراین خاك رس در ساخت هر دو ماده به کار می رود.  

واکنش به صورت زیر کامل می شود:  2-گزینه 3

فلز آهن  کربن دي اکسید   کربن  اکسیدهاي آهن
این واکنش مرحلۀ سوم استخراج آهن است و بعد از خالص سازي سنگ معدن صورت می گیرد.

3-نمودار، بازیافت را نشان می دهد.
از این نمودار می توان فهمید که ظرف هاي فلزي آسیب دیده را می توان دوباره ذوب کرد و به شمش (قطعه هاي فلز مکعب شکل

مانند آجر یا تیرآهن) تبدیل کرد تا براي ساخت محصوالت جدید، دوباره آماده شود. 

4-الف) اگر فرض کنیم که در یک خانه با مساحت تقریبی  متر مربع زندگی می کنیم، تقریبًا  ستون به طول  متر در

دیوارها،  تیرآهن به طول  متر در سقف ها و  تیرآهن به طول  متر در کف ساختمان (مثًال روي زیرزمین) قرار

دارد. اکنون اگر به ما جرم هر متر تیرآهن معمولی را گفته باشند (مثًال  کیلوگرم)، به سادگی می توان جرم آهن به کار رفته

در ساختمان را تخمین زد. در فرض ما، جرم آهن به کار رفته در ساختمان نزدیک به  کیلوگرم خواهد شد. 
ب) با استفاده از شکل، می توان نوشت: 
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فلز آهن  کربن دي اکسید  کربن  اکسیدهاي آهن

6-سبب می شود که هنگام بروز حوادث طبیعی آسیب کم تري به ساختمان ها وارد شود. 
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یکی از روشهاي تولید آب شیرین رطوبت هوا است که براي مناطق گرم و مرطوب قابل استفاده است.  8-گزینه 3

نیروي گرانشی ماه و خورشید در پدیده ي جزر و مد نقش دارد نه جریانات دریایی.(جزرو مد جریان نیست حرکتی 9-گزینه 1
نوسانی و ایستا است.  
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علت تشکیل استان / استان ھانام دریاچھ 

باقیماندۀ دریای قدیمی بھ نام تتیس گیالن / مازندران / گلستان  خزر 

  آذربایجان شرقی / آذربایجانارومیھ 

غربی   

شکستگی ھای قسمتی از سنگ کره

دھانۀ آتشفشان اردبیل  سبالن 

 دریاچۀ درون غار

علیصدر   

 باالتر بودن سطح آب ھای زیرزمینی از کف ھمدان 

غار   

-11
شکل الف)

با عبور رودخانه از روي سنگ هاي نامقاوم، بر اثر فرسایش در زمان نسبتًا طوالنی سنگ هاي مقاوم بر جاي می مانند و سنگ هاي
نرم از بین می روند. این اختالف ارتفاع باعث ایجاد آبشار می شود.

12-خزر - دریا

13-امروزه کم آبی در جهان به صورت یک مشکل اساسی مطرح است. در کشور ما نیز که به طور طبیعی روي نوار بیابانی واقع
شده، این مسئله جدي تر است.

14-اگر شیب زمینی که رودخانه بر روي آن جریان دارد زیاد باشد، رودخانه مسیر مستقیم پیدا می کند و در صورتی که شیب
زمین کم باشد، رودخانه مسیر مارپیچی به خود می گیرد.

با توجه به شکل  صفحه ي  ساختار غشا شامل پروتئین ها قندها و چربی ها (لیپید) می باشد. 15-گزینه 3

دیوارهاي یک کارخانه نقش غشا، نیروگاه در کارخانه نقش میتوکندري (راکیزه)، انبار در کارخانه نقش واکوئل 16-گزینه 4
(کریچه) و مرکز فرماندهی کارخانه در یاخته همان هسته می باشد.

17-الف) بافت: در جانداران پر یاخته اي از اجتماع تعدادي از یاخته هاي همکار و مشابه، بافت تشکیل می شود؛ مثل بافت
پوششی، پیوندي، عصبی و ماهیچه اي. 

ب) عضو: وقتی بافت هاي مختلف کنار یکدیگر قرار می گیرند، اندام یا عضو تشکیل می شود؛ مثل معده، کلیه و قلب. 
ج) دستگاه: اندام ها یا اعضا در کنار هم دستگاه ها را به وجود می آورند؛ مثل دستگاه گردش خون و دستگاه گوارش.

18-دیسه هاي (پالست هاي) ذخیره اي

19-در این نوع از جانداران ،تعدادي یاخته در کنارهم قرار دارند. هر یاخته می تواند مستقل از یاخته هاي دیگر به فّعالیت حیاتی
خود ادامه دهد. 

20-کریچه (واکوئل مرکزي) - سبزدیسه (کلروپالست) 
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