
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

  هفتم علوم تجربیسواالت درس به درس 

 مواد پیرامون ما     :  چهارمدرس 

 اکمل کنید...

 .تهیه کرد .........................................توان از نمک خوراکی را می -1

 .از فوالد است ............................................... چگالی طال خیلی -2

 .است ......................... هر چه مقدار خاک رُس افزوده شده به کربن بیشتر باشد، سختی مغز مداد -3

 .شودبندی می................................ دسته سیمان جزو مواد -4

 .کنیم ..................................ها را تر مواد مختلف بهتر است آنی راحتبرای مطالعه -5

 .است.... ........................ ،Bاز  Aی توان گفت که مادّهخراش ایجاد کند، می Bی بر روی مادّه A یهاگر مادّ -6

 .نامندجسم می.........................  ش و فشار رامیزان مقاومت جسم در برابر خرا -7

 .کننداستفاده می............................  برای ساختن اجسام سبک و محکم از فلز -8

 .استاین فلز .......................... های برق، خاصیت علّت استفاده از مس در سیم -9

 .ورددست آبه حجم جسم را به......... ................. دست آوردن چگالی باید نسبتبرای به -10
 

 ...درست یا نادرست

 ⃝ ×       ⃝ √                           .شودیی ما در زندگی روزمره، در طبیعت یافت متر مواد مورد استفادهبیش -11

 ⃝ ×       ⃝ √                                                                 .تر استتحکام فلزات از سایر مواد بیشمعموالً اس -12

 ⃝ ×       ⃝ √                                                             .اصلی فلزات است خوار بودن از ویژگیچکش -13

 ⃝ ×       ⃝ √                                                                               .     ی فلزات با هم برابر استچگالی همه -14

 ⃝ ×       ⃝ √                                  .                         تر استها بیشچگالی مایع چگالی جامدها همیشه از -15

 ⃝ ×       ⃝ √                                                                .شودیاژ از مخلوط کردن دو یا چند فلز تولید میآل -16

 

  ...کنیدعریف ت

 مفاهیم زیر را تعریف کنید. -17

 سختیب(                                                ی مصنوعیمادهالف( 

 پذیریخواری                                                    ت( انعطافچکشپ( 

 ث( استحکام                                                         ج( آلیاژ
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 دهید...کوتاه  پاسخ 

 چیست؟ شیشه یی اولیهادّهم -18

 سیمان چیست؟ یی اولیهمادّه -19

 ی پالستیک چیست؟ی اولیهمادّه -20

 دی تشکیل شده است؟سیم مسی از چه موا -21

 کاغذ از چه موادی ساخته شده است؟ -22

 شود؟ای به گِل، سبب افزایش استحکام آن میافزودن چه مادّه -23

 شده است؟ر ساخت چه نوع بناهایی همراه گِل از آهک استفاده مید -24

 ای است؟کربن، نام دیگر چه مادّه -25

 ی تولید مغز مداد چیست؟ی اولیهمادّه -26

 کند؟چه عاملی در ساخت مداد با کربن و نوشتن آن مشکل ایجاد می -27

 شود؟ای تولید میبا افزودن فلزهای کروم و نیکل به آهن، چه مادّه -28

 ده است؟شچدن از چه اجزایی ساخته  -29

 چدن چه مزیّتی بر آهن دارد؟ -30
 

 دهید... ملاک سخ پا

 «نمک –الماس  –طال  –گوگرد »                                    ی مناسب داده شده، کامل کنید. مادّه جدول زیر را با نام -31

 نام مادّه منشأ پیدایش ماده

 الف( شود.فشانی یافت میهای آتشصورت بلورهای زیبا در سنگاین ماده به

 ب( توان آن را تهیه کرد.از آب دریا می

 پ( د.شوفعال یافت میهای خاموش و نیمهی آتشفشانانهصورت بلورهای زرد در دهبه

 ت( شود.ها پیدا میالی برخی سنگهای درخشان آن البهها و رگهتکه
 

 بندی کنید.طبیعی و مصنوعی، دسته یهر یک از مواد زیر را به دسته -32

 «ماسال –چرم  –گوگرد  –نمک  –شیشه  –سیمان  –طال  –آهن  –اکسید کربن دی»

 یین کنید.ن را نسبت به کاغذ تعکد پاکاسختی مغز مداد و مد -33
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 تر است؟زیر کدام خاصیت مهمبرای ساخت هر یک از وسایل  -34

 خاصیت

 نوع ماده
 استحکام پذیریانعطاف

   فنر

   مته

   انبر یخ

   انبردست
 

 ؟کنندچرا از آلیاژها استفاده می -35

 ؟ای در صنایع مختلف داردچرا آهن کاربرد بسیار گسترده -36

 مواد هوشمند چه نوع موادی هستند؟ -37

 ی زیر، در ساخت مواد ذکر شده، چیست؟دلیل استفاده از هر مادّه -38

 اختمانیهای سپ( آهن در ساخت سازه             ب( الستیک در خودرو          الف( طال در ساخت زیورآالت    
 ی چوبی در قابلمه             ج( چوب در ساخت قایقدسته (ث    ( پالستیک در کلید برق       ت

 

  نید...نتخاب کا

  ؟شودنمیز مواد همگی در طبیعت یافت کدام گروه ا -39

           سیمان  –مس  –آهن ( 2                                     شیشه -چرم  –سنگ زغال( 1

  اکسیژن –گوگرد  –طال  (4                                        الماس  –شیشه  –فوالد ( 3

 ؟رد از بقیه بیشتر استاستحکام کدام مو -40

 شیشه (4                           مس( 3                    پنبهچوب( 2            خودکار پالستیکی( 1

 ؟تر استاخت کدام وسیله، خاصیت استحکام، مهمبرای س -41

 شیشه (4                           مته( 3                      کشخط( 2                              فنر( 1

 ؟ارددکدام مادّه کمترین سختی را  -42

 چوب  (4                        شیشه( 3                          ناخن( 2                        صابون  ( 1

 ؟شته شده استی طبیعی اشتباه نومنشأ پیدایش کدام مادّه -43

           موشهای خای آتشفشانطال: در دهانه( 2                           نمک خوراکی: از آب دریا            ( 1

             اکسیژن: هوا (4                           فشانیهای آتشالماس: میان سنگ( 3

 ؟است نادرستکدام مورد  -44

 تر است.از چوب سختو شیشه  ترالماس از شیشه سخت( 2                                   تر از آب است.چگالی یخ کم( 1

 ی طبیعی گوگرد یک مادّه (4                    پذیری یکی از خواص چدن است.انعطاف( 3
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 ؟کدام گزینه صحیح است -45

              تر است.پذیرتر باشد، چگالی آن هم بیشچه جسم انعطافهر( 1

 تر است.تری داشته باشد، چگالی آن هم بیشچه جسم استحکام بیشهر( 2

 تر است.داشته باشد، چگالی آن هم بیشتری هرچه جسم رسانایی الکتریکی بیش( 3

 تر است.تر باشد، چگالی آن هم بیشهرچه نسبت جرم به حجم جسم بیش (4

 ؟نشده استفاده در کدام مادّه از کربن است -46

 چدن( 4                       سیم برق( 3                      مداد مغز( 2                         زغال( 1

 .گالی یک ماده همواره عددی .................... استچ -47

 1تر از کم( 4                 10بین صفر و ( 3                           ثابت( 2                        متغیر( 1

تری دارد. از چدن در ساخت کدام وسیله دن آلیاژی است از آهن و کربن که نسبت به فوالد، کربن بیشچ -48

  ؟شودنمیاستفاده 

 های فاضالب در خیاباندرپوش( 4                  کارد و چنگال( 3                 ی کلنگتیغه( 2                  ی تبرتیغه( 1

 

 

 

 علوم تجربی هفتم« چهارمدرس »اسخنامه سؤاالت پ
 

               بندیطبقه  5                غیرطبیعی  4               تربیش  3               تربیش  2             دریا آب  1

            جرم   10     رسانایی الکتریکی   9            آلومینیوم  8               سختی  7            ترسخت   6

      نادرست           16    درست     نا  15          درستنا 14       درست     13          درست  12        درست نا  11

 آید.ت میدسبیعی بهموادی که در طبیعت وجود ندارند و با انجام تغییرهای فیزیکی و شیمیایی روی مواد طالف(     17

 میزان مقاومت ماده در برابر خراشیدگیب(         

 تواند تغییر شکل دهد.خاصیتی از فلز است که با ضربه میپ(         

 دّه برای حفظ کردن شکل اصلی خودشمیزان توانایی یک مات(         

 شدن و شکستنث( میزان مقاومت یک مادّه در برابر پاره        

 آید.دست میاز مخلوط کردن دو یا چند مادّه )فلز یا نافلز( بهای که ج( ماده        

                             فقط از مس    21                    نفت خام    20                 سنگ آهک    19                     ماسه    18

                                       زغال    25             بناهای خشتی    24                         آهک    23   گچ، چوب و نشاسته    22

 کربن و آهن   29               نزنفوالد زنگ   28             نرمی زیاد کربن   27                      کربن   26

 تر از آهن است.چدن سخت   30

 ت( طال                پ( گوگرد                   ب( نمک          الف( الماس           31

 الماس –گوگرد  –نمک  –طال  –اکسید طبیعی: کربن دی   32

 چرم –شیشه  –سیمان  –مصنوعی: آهن        
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کنده نویسیم، مغز مداد تری دارند. وقتی با مداد روی کاغذ میکن هر دو نسبت به کاغذ، سختی کممغز مداد و پاک   33

 شود.کن قسمتی کنده میکشیم، باز هم از پاککن را روس کاغذ میشود. وقتی هم پاکمی

34   

 خاصیت

 نوع ماده
 استحکام پذیریانعطاف

  √ فنر

 √  مته

  √ انبر یخ

 √  انبردست
 

 یابد.کار رفته بهبود میبا ساخت آلیاژ، خواص فلزهای به   35

 بر استحکام، فراوان و ارزان است.آهن عالوه   36

نند و یا کی میامواد هوشمند، موادی هستند که در برابر بعضی تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاص، تغییر ویژه   37

 در شرایط مختلف شکل خود را حفظ کنند. بتوانندموادی که 

 زند، براق و درخشان است.الف( زنگ نمی   38

 پذیر است.ب( انعطاف       

 پ( مستحکم، ارزان و فراوان است.       

 ت( عایق جریان الکتریسیته است.       

 ث( نارسانا بودن چوب در برابر گرما       

 ب و مقاوم بودنج( چگالی کم نسبت به آ       

 صحیح است.« 3» یگزینه  41               صحیح است.« 3»ی گزینه  40              صحیح است.« 2»ی گزینه  39

 صحیح است.« 3» یگزینه  44              صحیح است.« 2»ی گزینه  43               صحیح است.« 1»ی گزینه  42

 صحیح است.« 2»ی گزینه  47              صحیح است.« 3»ی گزینه  46                .صحیح است« 4»ی گزینه  45

               صحیح است.« 3»ی گزینه  48
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