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دوره اول دکتر حسابی

از بین ویژگی هاي  گانه ي فلزات که در زیر نوشته شده است، چند مورد در تمامی فلزات مشترك است؟  - 61
الف) رسانایی الکتریکی          ب) چکش خواري          ج) براق بودن 
د) دماي ذوب و جوش باال          هـ) جامد بودن          ي) چگالی باال
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کدام یک از گزینه ها، همه ي جاهاي خالی را به ترتیب به صورت درست تکمیل می نماید؟ - 62
الف) بیشتر مواد به طور .................. از زمین به دست می آیند.

ب) سیمان مخلوطی از .................. و خاك رس است.
پ) لیوان شیشه اي از .................. ساخته می شود.

غیرمستقیم - آهن - ماسه مستقیم - آهن - خاك رس غیرمستقیم - آهک - ماسه مستقیم - آهک - خاك رس

وقتی زغال کک را به سنگ معدن اضافه می کنند، اکسیژن موجود به چه صورت و از کجا از آن جدا می شود؟ - 63

بعد از ترکیب با کربن به صورت دي اکسید خارج می شود. 

بعد از ترکیب با هیدروژن به صورت بخار خارج می شود.

به همراه ناخالصی ها به صورت گاز اکسیژن جدا می شود. 

خارج نمی شود و اکسیژن آزادش موجب ادامه ي ذوب شدن آهن می شود.

بتن چیست؟ - 64

مخلوطی از ماسه و سیمان که همراه با آب از استحکام آن کاسته می شود.

مخلوطی از سیمان و ماسه است که داراي استحکام باالیی است.

از مهم ترین موادي است که امروزه صرفا براي ساختن خانه هاي مسکونی بکار می رود.

مخلوطی از سیمان، ماسه و آب که امروز جهت استحکام بیشتر منازل مسکونی استفاده می شود.

کدام جمله نادرست است؟ - 65

آب مهم ترین عامل حیات است. 

استفاده درست از منابع آبی و مهار آب هاي سطحی براي رفع مشکل کم آبی الزم است. 

قسمت اعظم آب شیرین جهان، آب هاي زیرزمینی هستند. 

75بیش از  درصد سطح کره ي زمین را آب فرا گرفته است. 

فلزات آهن، مس و آلومینیوم را از .................. به دست می آورند و شیشه را از .................. و سیمان را از .................. به دست می آورند. - 66

سنگ آتش فشانی - ماسه - سنگ دگرگونی سنگ معدن - ماسه - سنگ آهک

سنگ  آتش فشانی - خاك رس - سنگ آهک سنگ معدن - شن - سنگ آذرین

براي محافظت از منابع طبیعی چه راهی را پیشنهاد نمی دهید؟ - 67

مصرف بیش از حد مصرف دوباره بازیافت کاهش مصرف

بارش برف و باران به ترتیب براثرعمل .................. و .................. رخ می دهد. - 68

میعان،چگالش چگالش،ذوب چگالش،میعان ذوب،میعان
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می خواهیم ساعت خود را که در میان آتش چهارشنبه سوري افتاده است برداریم. چهار میله از جنس هاي مختلف داریم، از کدام بهتر است استفاده - 69
کنیم؟

میله ي چوبی میله ي شیشه اي میله ي مسی میله ي آهنی

در یک کارخانه با تبدیل  تن سنگ معدن آهن به فلز آهن، مقدار فلز آهن به دست آمده را براي مصارف صنعتی به کار می برند و در نهایت  - 70

 کیلوگرم از آن اضافی می ماند. حدود چند کیلوگرم از فلز آهن تولید شده در این کارخانه را براي مصارف صنعتی استفاده کرده اند؟(هر تن 
کیلوگرم است.)

8٫2

9101000

3190274042501860

2

ف شماره 2 علوم 7
تکلی

دوره اول دکتر حسابی



براق بودن در تمامی فلزات مشترك می باشد، همچنین تمامی فلزات رساناي الکتریسیته می باشند. چگالی عنصري همچون سدیم و گزینه 2 - 61
لیتیم کمتر از یک است و روي آب قرار می گیرند.

تنها فلز مایع جیوه می باشد.
بعضی از فلزات داراي دماي ذوب و جوش پایینی هستند مثل سزیم و سدیم و لیتیم و پتاسیم .

فلز نیکل چکش خوار نیست؛ و شکننده می باشد. 

جمالت بیان شده به صورت زیر است: گزینه 2 - 62
الف) بیشتر مواد به طور غیرمستقیم و تعداد اندکی از آن ها به طور مستقیم از زمین به دست می آیند.

ب) سیمان مخلوطی از آهک و خاك رس است.
پ) لیوان شیشه اي از ماسه ساخته می شود.

اکسیژن با زغال کک ترکیب شده و به صورت کربن دي اکسید جدا می شود. گزینه 1 - 63

گزینه 4 - 64

قسمت اعظم آب شیرین جهان در یخچال ها ذخیره شده است. گزینه 3 - 65

گزینه 1 - 66

گزینه 4 - 67

برف) بارش برف بر اثر عمل:چگالش (بخار آب گزینه 2 - 68

بارش باران بر اثر عمل:میعان(بخار آب  باران)

میله ي چوبی که در آتش می سوزد و میله ي آهنی و مسی چون رساناي گرما هستند نمی توان استفاده کرد و باید از میله ي شیشه اي گزینه 3 - 69
چون نارساناي گرما است استفاده کنیم. 

با توجه به فکر کنید کتاب، از  کیلوگرم سنگ معدن آهن حدود  کیلوگرم فلز آهن به دست می آید: گزینه 1 - 70

فلز آهن  

 

 آهن مصرف شده 

←

بھ

←

بھ

1000500

= ⇒ x = 4100kg
1000kg سنگ آھن

8200kg سنگ آھن

500kg فلز آھن

xkg فلز آھن

= 4100 − 910 = 3190kg
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