
 

 

 به عدد : عملینمره 

 به حروف :عملی نمره 

 به عدد : کتبینمره 

 نمره کتبی به حروف :

 به عدد : نهایینمره 

 به حروف : نهایینمره 

 امضا 

 تاریخ
 

.آ( جاهای خالی را با واژه های درست پر کنید  

 پرسیدن سوال و ............................. مهمترین نکته در علم است. -1

 .............................. نام دارد. تبدیل علم به عمل -2

مولکول های .........................)عنصر / ترکیب( از یک نوع اتم و مولکول های ........................ )عنصر / ترکیب(   -3

 از دو یا چند نوع اتم تشکیل شده اند.

 ........................ )نرم تر / سخت تر( می شود. افزودن خاک رس به کربن مداد ، مدادبا   -4

 بزرگ ترین دریاچه ی جهان ................................. نام دارد. -5
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ب( به پرسش های چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید؟ 

 کدام یک از مواد زیر از واحد های اتمی ساخته شده است؟ -1

  کلرد (                 گوگردج(                        متان ب(                   مسالف( 

 کدام ترکیب زیر تراکم پذیر است؟ -2

 آبد (                 گوگردج(                    هیدروژنب(            آلومینیومالف( 

 در ساختمان بتن، کدام یک از مواد زیر وجود دارند؟  -3

  ب( سیمان، ماسه، آب                                         الف( سیمان، آهک، آب

  د( سیمان، ماسه، آهک             ج( آهک، ماسه ، آب

 علت تشکیل دریاچه ی سبالن کدام است؟ -4

                      ب(  دهانه ی آتشفشان           الف( باقی مانده ی دریاچه ی قدیمی به نام تتیس 

 د ( شکستگی قسمتی از سنگ کره                        ج( باال بودن سطح آب های زیر زمینی 
 

1 

 (جمله های درست را با عالمت)مشخص کنید. ×(وجمله های نادرست راباعالمت )√ج ) 

  کمترین انبساط مواد در حالت گازی دیده می شود. -1

 معموالً استحکام فلزها بیشتر از سایر مواد است.  -2

  شکل ساحل در نواحی سنگ های مقاوم ، صخره ای است. -3

  ، نیروی گرانش ماه و خورشید است. موجعامل ایجاد  -4

 

 

1 



 

 

د( پاسخ های تشریحی دهید؟ 

 هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید. -1

  الف(ذوب:

 ( انعطاف پذیری:ب

 :حوضه ی آبریز (پ

 :(جرمت

 :(فرضیهث
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 ویژگی فلزات و نافلزات را بنویسید.دو  -2
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  مشخص کنید.« √»واحد سازنده ی هر یک از موارد زیر را با عالمت  -3

 مس آب ماده

   اتم

   مولکول
 

5/0 

  با توجه به شکل تعداد الکترون را در اتم زیر مشخص کنید. -4

 

25/0 

 سواالت زیر پاسخ دهید.با توجه به آلیاژ فوالد زنگ نزن به  -5

 مورد( 3الف( اجزای سازنده ی فوالد زنگ نزن را نام ببرید؟) 

 

 ب( یک کاربرد این ماده رابنویسید؟

1 

 علت انتخاب مواد زیر را در ساخت وسایل آمده بیان کنید؟ -6

 علت انتخاب وسیله ماده

  هواپیما ی بدنه آلومینیوم 

  پنجره شیشه
 

5/0 



 

 

 آهن از سنگ معدن آهن را بنویسید.واکنش خالص سازی  -7

    گرما          ................... +   آهن اکسید                                                                              ..................        ......................+
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 5/0 د معدن را  بنویسید؟ ایجا مشکل یکو  مزیت  یک -8

 هر یک از موارد ستون الف با یکی ازموارد ستون ب در ارتباط است. آنها را به یکدیگر وصل کنید. -9

 ب الف

 ماده اولیه تولید شیشه (1

   ماده اولیه تولید ظروف سفالی (2

A )خاک رس 

B ) ماسه 

C سیمان) 
 

55/0 

 نقشه ی مفهومی زیر را کامل کنید. -11

 

5/0 

 زیر را کامل کنید.جدول  -11

 های دشترود رودهای کوهستان 

   شیب)کم / زیاد(

   نوع آب ) زالل / گل آلود(
 

1 

 با توجه به شکل در کدام دو منطقه آبشار ایجاد می شود؟توضیح دهید. -12

 

55/0 

آن چند گرم بر سانتی مترمکعب سانتی مترمکعب داریم. چگالی  511گرم و حجم  2111جسمی به جرم  -13

  است؟

1 

)شتاب جاذبه ی ماه را کیلوگرم است. وزن آن بر روی ماه چند نیوتن می باشد.  12جرم یک ژنراتور  -14
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 در نظر بگیرید(

1 

 موفق باشید
 

انواع یخچال ها

................. ...................


