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 بارم سؤال ردیف

 . دیسی، پاسخ مناسب را بنو لیسواالت ذ قیشما ، لطفاً با مطالعه دق یبرا تیموفق ی: ضمن آرزوزیدانش آموز عز

 .دیرا مشخص کن ریز یاز عبارت ها کیهر ینادرست ای یدرست

25/0 غ    ص                               ای از تبدیل علم به عمل است.    ای و استفاده از آن نمونهتولید سوخت هسته  1

25/0 غ    ص             نیوتن است.                                                  20، حدوددر زمین گرمی 200وزن یک جسم   2

 25/0 غ    ص                                                                         پروتون است. 8الکترون و  8هر اتم اکسیژن دارای   3

 25/0 غ    ص    فلز آهن به صورت خالص به عنوان تیر آهن در ساخت اسکلت های ساختمانی استفاده می شود.  4

 25/0 غ    صسیمان مخلوطی از آهک و خاک رس است.                                                                                       5

 25/0 غ    ص                                            ترند.های زیرزمینی مناسبها، برای ذخیره آبها نسبت به آبرفترس  6

.جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 25/0  توان از ..................... تهیه کرد.را مینمک خوراکی   7

 25/0    فرو رفتن یک جسم یا شناور ماندن آن در آب به ..................... آن بستگی دارد.  8

 25/0 دهنده ........................ گازها است.یک تلمبه باد کرد. این امر نشان توان باتوپی که پر از باد است را باز می  9

 25/0 شود.مغز مداد، اضافه کردن مقداری .................. به کربن، سبب افزایش سختی آن میدر تهیه   10

5/0 دهند............... در کوره حرارت میو .... عدن را به همراه .............های اکسیژن از آهن، سنگ مبرای جداکردن اتم  11

 25/0 شود.در ظروف لعابی، با افزودن ........................ به آن، رنگ ظرف سبز می  12

 25/0 های زیرزمینی به طور طبیعی  به سطح زمین برسند.شود که در مناطق .................. آبچشمه زمانی تشکیل می  13

 25/0 ر باشد، عمق .......................... نیز زیادتر خواهد بود.هرچه عمق چاه بیشت  14

 هریک از عبارت های زیر، گزینه صحیح را مشخص کنید. برای

 ؟شده استگیری با این خط کش انجام نمتر است. کدام اندازهسانتی 01/0گیری یک خط کش  دقت اندازه  15

  مترمیلی 21/15 د(      متر میلی 48/15 ج(         مترسانتی 141/16ب(        متر سانتی 19/19الف( 

 

25/0

هايزير،بیشازيکنوعاتمدارد؟هايسازندهکدامیکازمولکولذره  16

د(مس ج(کلر اکسیدب(کربندي الف(نیتروژن

25/0

شودوهمدرمولکولمتان؟کداماتمهمدرمولکولآبيافتمي  17

کدامد(هیچ ج(هیدروژن ربنب(ک الف(اکسیژن

25/0

سختيکداممادهازبقیهبیشتراست؟  18

د(شیشه الماسج( ب(صابون الف(ناخن

25/0

آيد؟کدامیکازفلزهايزيرازسنگمعدنبدستنمي  19

د(آلومینیوم ج(مس ب(آهن الف(طال

25/0

چگاليکدامیکبیشتراست؟  20

د(طال ج(آهن  ب(فوالد الف(گوگرد



25/0
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 بارم سؤال ردیف

متدربدرمترمکعباست،چنددکیلدوگرمسانتي500وحجمآنگرم100آنجرميکمجسمهفوالديکهچگالي  21

باشد؟)نوشتنفرمولوراهحلالزامياست(ميمکعب
 
 
   

                                      

75/0

دراختیارداريم:مسوآهن،اکسیژن،آبمادهشاملچند  22

چرا؟،حجمکدامیکبیشتراست؟اينموادهاييکسانازدرجرمالف(



کدامیکمیزانافزايشحجم)انبساط(،میاندازهگرمادهکيموادرابهنيازايکسانيکهمقداريدرصورتب(

است؟ينکمتر



5/0

باتوجهبهموادزيربهسواالتپاسخدهید:  23

؟نیستالف(واحدسازندهکدامیکمولکول

است؟دارايبیشترينتعداداتم(مولکولکدامیکب

شود؟سميمحسوبميونافلزگازيج(کدامیک،

75/0آلومینیوم،نیتروژن،آبکلر،گوگرد،

دوموردازويژگيهاينافلزاترابنويسید.  24





5/0

اصطالحاتزيرراتعريفکنید:  25

الف(انعطافپذيري:



ب(حوضهآبريز:



:تندآبج(



د(آبسخت:



2

شود؟چرا؟دودلیلذکرکنید.درصنعتهواپیماسازيازکدامفلزاستفادهمي  26





75/0

مواردزيرراباکلماتمناسبکاملکنید:  27

+.............کروم+الف(فوالدزنگنزن=............

خشت=گل+.................ب(

 بتن=..............+.............+آب+ماسهج(

25/1 
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 بارم سؤال ردیف

هريکازمواردزيررابنويسید.مادهاولیه  28

کاردوچنگال:الف(بشقابچیني:ب(



5/0 

کند؟يهايحفاظتازمنابعطبیعياشارهمهريکازمواردزيربهکدامیکازراه  29

الف(تهیهمقواازکاغذمصرفشده:

ايبرايخريد:ب(استفادهاززنبیلياساکپارچه

5/0 

شود؟تگرگچگونهايجادمي  30





5/0

؟اهمیتآنهادرچیست؟نقشدارندجزرومددرايجادوامليعچه  31





75/0 

پاسخدهید:بهسواالتزير  32

 هايآبچگونهاست؟چرا؟هعمقچاپرباراناطقندرمالف(

 

 ؟شونديافتميمعموالدرکدامنواحيتحتفشارهايب(آبخوان
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