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 (           ) کاس:
 نمره کل :          عملی : نمره          نمره برگه :

 

 بارم                                                                                                                    قرآن کریم       برابر هستند. دانندنمیکه  باکسانی دانندمیآیا کسانی که  
 

 در جای خالی بنویسید. اآن ر صحیح خط بکشید و  ترکیبزیر  0

 .گویندمی (تبدیل علم به عمل را ........................ ) علوم، فیزیک، فناوری  –الف 

، انجام آزمایش، ساخت سازیفرضیه........................ )  بینیپیش ینادرست یا درستیعه راه مطال بهترین –ب 
 است. (تئوری 

 .افزایندمیرنگ (  -خاک رس  -مغز مداد به آن کمی ............ ) آهک برای افزایش سختی کربن در  –ج 
 .گیرندمیاندازه (  ترازو،  استوانه مدرج،  نیروسنج.................. )  جرم یک جسم را با

 .بیشتر استگازها (  –جامدها  – هایعماافزایش گرما در افزایش حجم ..................... )  یرتأث –د 

 است. ترسختکاغذ ( از شیشه  –گرافیت  –.................... ) الماس  –س 

 زمان ................... ) ساعت ، دقیقه ، ثانیه ( است. گیریاندازه دیکای استاندار  –ش 

0.1 

 .مقابل آن ) د ( یا ) ن ( بگزاریداست  نادرستو کدام  درستزیر  ایجملهکدام  2

 (      . )بیشتر است آهناز  طاچگالی  –الف 

 (      . )کنندیمرا با میکروسکوپ بررسی  هااتم –ب 

 (      ) است. یاماسهآن مقاومت کمی دارند،  هایسنگکه  هاییقسمتدر  فارسخلیجساحل  –ج 

 (      . )ی سطح زمین شور هستندهاآبدرصد  79 –د 

0 

 ؟ گویندمیه فلزی از آن را چ یورقهذوب ضایعات آهن و ساخت   1
 تخریب طبیعت –د          کاهش مصرف –ج          مصرف دوباره –ب          بازیافت –الف 

 ماده اصلی ساخت شیشه کدام است ؟
 ماسه –د         خاک رس –ج         اکسید آهن –ب          اکسید کروم –الف 

1.1 

 زیر پاسخ کوتاه بدهید. سؤااتبه  4

 ؟گویندیمباا آمدن آب به سمت ساحل را چه  –الف 

 ؟یکای اصلی طول چه نام دارد –ب 

 ؟رودمیکدام فلز بیشتر در ساخت هواپیما بکار  –ج 

 ؟وجود دارد در اتم دیگری ایذرهنوترون و پروتون چه  جزبه –د 

 ؟متراکم )فشرده( کنیم توانیممی ماده را در کدام حالت –س 

 ؟است مؤثریک آزمایش  درنتیجهچه خطای دیگری  کنندهمایشآز عاوه بر خطای  –ش 

0.1 



 

 

 

 بنویسید. هاویژگی برای فلز  2 1
 

1.1 

 گویند؟یمی عنصر امادهبه چه  6

 عنصر و ترکیب چه تفاوتی با هم دارند؟

0 

 ؟از جانب کدام پدیدهای طبیعی است زیر هایگفته 7

 .گیرممیقرار  نفوذناپذیر دوایهمن یک نوع آبخوان هستم که در بین  -الف 

 .سازم مندشانبهره زیرزمینی هایآبتا از  با حفر چند چاه ... دارشیب هایزمینایرانیان در  مرا -ب 

 ترین دریاچه جهان هستم.من بزرگ -ج 

 آیم.های نرم بگذرد من به وجود میهای سخت از سنگدار پس از عبور از سنگاگر رود در یک مسیر شیب -د 

2 

 مثال بزنید. 1توضیح دهید و  ؟یک ماده از ماده دیگر سخت تر است به چه معنی است 8

 
0 

 یک ماده به چه معنی است؟ یریپذانعطاف 9

 

0 

 اند؟ مواد اصلی بتن کدم 01

 مورد 1 چه اقدامی انجام دهیم؟ برای افزایش استحکام آن
 

0 

 دو دلیل برای کاربرد گسترده فلز آهن بنویسید. 00
 

 آهن را نام ببرید. یاژهایآلیکی از 

0 

 :توضیح دهید 02

 ؟آیندمیغارهای آهکی چگونه به وجود  –الف 
 

 (نام ببرید؟ )کنندمیعلوم تجربی را به چند شاخه تقسیم  –ب 
 

2 

رسیده است اگر ترازو جرم  سیسی 54به  سیسی 04حجم آب از  ایمانداختهیک قطعه فلزی را در استوانه مدرج  01
 ؟استمکعب  مترسانتیچند گرم بر گرم نشان دهد. چگالی این قطعه فلزی  84این قطعه را 

 

 

 

0 




