
 

 نام کالس.....................             نام و نام خانوادگی.........................                               باسمه تعالی                                        

 مهم ترین نکته در علم کدام است؟-1

 (نتیجه گیری و تفسیر اطالعات4(پرسیدن سؤال و یافتن جواب        3برداری            (آزمایش و یادداشت 2(مشاهده دقیق و کنجکاوی            1

 (کدام مورد از شاخه های علوم تجربی نیست؟2

 ( زیست شناسی4(شیمی                    3(فیزیک               2(هندسه                     1

 شود؟تبدیل علم به عمل................نامیده می (3

 (فناوری4(نتیجه گیری              3(روش علمی              2(آزمایش                   1

بزرگتر است. او آنها را در یک ظرف  باز جسم  الفعلی دو جسم دارد که از مواد مختلف ساخته شده اند. این دو جسم هم شکل هستند.اما جسم (4

کدام گزینه ب و  لفدر آب فرو می رود. درباره ی چگالی اجسام ا بروی آب قرار می گیرد ولی جسم  لفاآب می اندازد و مشاهده می کند که جسم 

 است؟صحیح 

 بیشتر است.             الفاز جسم  ب(چگالی جسم 2بیشتر است.                  ب از جسم  لفا(چگالی جسم 1

 (بدون وزن کردن جسم ها نمی توانیم درباره ی آن ها چیزی بگوییم.4(چگالی هر دو جسم یکسان است.                          3

گرم برسانتی متر مکعب است. اگر گچ را نصف کنیم چگالی این قطعه پس از نصف شدن چند گرم بر سانتی متر مکعب خواهد  5(چگالی یک قطعه گچ، 5

 2(4                            11(3                         2.5(2                           5(1            بود؟  

 برحسب سانتی متر درجه بندی شده است بیان کدام گزینه اشتباه است؟(یک خط کش 6

1)5cm                2)21cm                      3)11cm                4)5.5cm 

 شاخه های علوم تجربی را پوشش می دهد؟ (کدام گزینه نمونه ای از تبدیل علم به فناوری است که تمام7

 (کامپیوتر4(تولید سوخت هسته ای                     3(ساخت تلفن                   2(ساخت خودرو                 1

 و در آب فرو میرود.(...........................در آب حل نمی شود و روی آب می ایستد و ........................ در آب حل نمی شود 8

 ماسه -(براده آهن4براده آهن                   -(روغن3روغن                            -(نفت2نمک                    -(نفت1

 ؟کدام ماده از اتم های یکسان تشکیل شده است(9

 (کربن4(آب                               3(نشاسته                            2(قند                             1

 (کدام ماده از مولکول های دو اتمی تشکیل شده است که اتم های سازنده ی آن یکسان هستند؟11

 (متان4(آب                         3(اکسیژن                    2(مس                         1

 م های متفاوت تشکیل شده اند؟(مولکول های سازنده کدام ماده از ات11

 (نیتروژن4(گوگرد                      3(اکسیژن                      2(قند                         1

 (اگر جنبش ذرات تشکیل دهنده ی ماده بیشتر شود کدام یک از موارد زیر صورت می گیرد؟12

 (فاصله ی ذرات بیشتر می شود.4(انرژی ذرات بیشتر می شود.      3بیشتر می شود.          (ربایش ذرات 2(حجم ماده کمتر می شود.            1

 ؟(جنبش ذرات در کدام ماده بیشتر است13

 (کربن4(الکل                      3(کلر                       2(جیوه                        1



 

 (ربایش ذرات در کدام ماده بسیار کم است؟14

 ( یخ4(اکسیژن                3(آلومینیم                               2                      (آب 1

 ( آب و یخ در..............................تفاوت دارند.15

 (فاصله بین اتم ها4         (تعداد اتم ها         3(نوع اتم ها                       2(فاصله بین مولکول ها                       1

 (از کدام گاز در کپسول آتش نشانی استفاده می شود؟16

 (متان4(کربن دی اکسید                          3(هیدروژن                      2(اکسیژن                      1

 مجموعا چند الکترون ، پروتون و نوترون دارد؟ CO2(یک مولکول 17

1)51                                     2)55                                3)42                                       4)44 

 (تنوع مواد سازنده ی کدام یک بیشتر است؟18

 (شیشه4                 (سیمان              3(مس                                 2(کاغذ                                   1

 (کدام یک از مواد زیر را اگر در یک مدار الکتریکی قرار دهیم ، المپ روشن می شود؟19

 (قوطی آلومینیمی4(مداد چوبی              3(خط کش پالستیکی                    2(لیوان              1

 ؟(چکش خواری کدام فلز بیشتر است21

 مس(4(طال                  3آهن                      (2(شیشه            1

 (کدام یک از موارد زیر چکش خوار است؟21

 (گوگرد4(الستیک                   3(شیشه                      2(آلومینیم                  1

 (سختی کدام ماده بیشتر است؟22

 (الماس4(شیشه                  3                (طال          2(آهن                         1

 (در فرایند تولید فلز آهن، چه گازی تولید می شود؟23

1)2O                                    2)2H                                   3) O2H                     4)2CO 

 (خاک رس در تولید کدام یک نقش ندارد؟24

 (ظروف چینی4(ظروف شیشه ای               3(سفال                       2                     (سیمان 1

 (ماده اولیه ی تولید سیمان چیست؟25

 (سنگ آهک4(ماسه                          3(اکسید فلز                   2(بتن                          1

 از اکسید چه فلزاتی استفاده می شود؟(در تولید ظروف سفالی رنگی 26

 (همه موارد4(آهن                  3(کروم                       2(مس                        1

 ؟(کدام مخلوط، بتن است22

 هک و آب(سیمان ، آ4(سیمان ، ماسه و آب             3(ماسه و خاک رس              2(آهک و خاک رس                   1

 سیمان مخلوط چه موادی است؟(28



 

 (ماسه و سنگ آهک4(آهک و خاک رس                3(خاک رس و ماسه              2(آهک و کربن دی اکسید             1

 (چند درصد سطح زمین را آب فراگرفته است؟29

 درصد 55(4درصد                         25(3درصد                       24(2درصد                        55(1

 (آب بیشتر به چه حالتی در کره ی زمین دیده می شود؟31

 (هرسه مورد4(گاز                         3(مایع                      2(جامد                         1

 (کدام عبارت مفهوم بهتری ا زآب کره را بیان می کند؟31

 (آبی که در زیر زمین ذخیره شده است.2مسفر و باالتر از سطح زمین به حالت بخار قرار دارد.       (آبی که در ات1

 (آبی که در اتمسفر، سطح و زیر زمین قرار دارد.4(آبی که به صورت یخ در قطب ها وجود دارد.                             3

 زیر است؟(تشکیل باران، به ترتیب حاصل کدام یک از تغییرات 32

 (تبخیر و میعان4(ذوب و تبخیر                3(میعان و تبخیر                2میعان و ذوب                    (1

 (عامل تشکیل آبشار چیست؟33

 ( اختالف دما4(اختالف ارتفاع                  3(انرژی زیاد آب                      2(مقدار زیاد آب          1


