
  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال

  هاي مناسب كامل كنيد. جاهاي خالي را با واژه -1
از ابـزاري بـه نـام     ،گيـري وزن يـك جسـم    الف) بـراي انـدازه  

  شود. .................................... استفاده مي
ب) افزودن مقداري .................................... به كربن باعث افزايش 

  كند. شود و نرمي مغز مداد را كم مي سختي كربن مي
ج) مقدار نيرويي كه الزم است تـا يـك مـاده در اثـر كشـيدن      

  شود. ناميده مي ده شود ....................................گسسته يا بري
اكسيد از .................................... نوع اتـم   د) هر مولكول كربن دي

 ساخته شده است.
  

  دقيقه 7    2

  )5/0( 2د)   )5/0( ج) استحكام  )5/0( ب) خاك رس  )5/0(الف) نيروسنج   سخپا
  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال

  هاي زير پاسخ دهيد. به سوال -2
شـود ولـي يـك مـايع را      راحتي متراكم مي چرا يك گاز بهالف) 
  توان به راحتي متراكم كرد؟ نمي

 ب) يك كاربرد براي قابليت متراكم شدن گازها را بنويسيد.
  

  دقيقه 8  سطر 4  2

  سخپا
هـا   شود و فاصـلة مولكـول   قرار مي گيرد حجم آن كم ميپس وقتي گاز تحت فشار ها زياد است  الف) در گاز فاصلة مولكول

  )1( ها كم است. يابد اما در مايع فاصلة مولكول كاهش مي
  )1نشاني ( هاي آتش هاي گاز، پر كردن كپسول ب) پركردن كپسول

  زمان  فضاي خالي  بارم  

 جاهاي خالي را در رابطة زير كامل كنيد. -3 سوال

 .............. + اكسيدهاي آهن .............. + آهن 
  دقيقه 4    75/0

 كربن + اكسيدهاي آهن  گرمــااكسيد + آهن  كربن دي  سخپا
  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال

آن را داخـل اسـتوانة   ، وقتـي  گرم اسـت  12جرم يك سكه  -4
 26آب بـه   ، حجـم ليتر آب دارد ميلي 24كه  ماندازي مدرجي مي

 دست آوريد. چگالي اين سكه را به .رسد ليتر مي ميلي
  

  دقيقه 10  سطر 3  2



  سخپا

)5/0(چگالي                )5/0(cm   326 24  حجم سكه2

)5/0(g
cm

  3
12  جرمg12)5/0(                                         چگالي62

?چگالي 
  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال
متـري   كش ميلـي  آموز طول يك مداد را با يك خط دو دانش -5

دسـت   متر را بـه  ميلي 201متر و  ميلي 200اند و اعداد  گرفته اندازه
  اند؟ اند دو دليل بياوريد كه چرا هر دو به يك عدد نرسيده آورده

  دقيقه 7  سطر 3  1

  )5/0( كش دچار اشتباه شده است.) آموز در خواندن خط ) خطاي شخصي (دانش1  سخپا
  )5/0( بندي دقيقي ندارند.) ها دقت كافي ندارند و درجه كش ) خطاي ابزاري (خط2

  زمان  فضاي خالي  بارم  

 بتن چيست و دو كاربرد آن در كجاست؟ -6 سوال
  

  دقيقه 6  سطر 3  1

 شود. ها استفاده مي هاي مسكوني و برج بتن مخلوطي از سيمان، ماسه و آب است و استحكام زيادي دارد. براي ساختن خانه  سخپا
  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال
تـر   اش بيش دانيد كه مقاومت يك آلياژ از فلزهاي سازنده مي -7

 است با رسم يك شكل علت اين موضوع را توضيح دهيد.
  

  دقيقه 10  سطر 3  2

  سخپا

اي روي هـم هسـتند و در صـورت ضـربه      ها به صورت اليـه  در فلزات اتم
هاي جديـد از سـرخوردن    خورند. در آلياژها اتم روي هم سر مي راحتي به

  كنند. ها بر روي هم جلوگيري مي اليه
  )1)، رسم شكل (1توضيح (

  
  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال
سه روش براي حفاظت از منابع طبيعي را نام ببريد و براي هر  -8

 روش يك مثال بزنيد.
  

  دقيقه 8  سطر 3  5/1

  سخپا

  جويي در مصرف آب و برق جويي) مثال: صرفه مصرف (صرفهكاهش  -1
  بازيافت مثال: بازيافت كاغذهاي باطله براي حفاظت از درختان -2
ها بـراي آبيـاري    هايي از آن توانيم پس از تصفية چنين آب هاي مصرفي كه مي مصرف دوباره مثال: استفادة دوباره از آب -3

  استفاده كنيم.
  
  

 جرم
 حجم



  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال

مـادة (شيشـه، الكـل، آلـومينيم) در      3هاي مساوي از  حجم -9
دهـيم. نمـودار    اختيار داريم و هر سه را به يك اندازه حرارت مي

دهد هر سـتون   ها را نمايش مي زير ميزان انبساط هر كدام از آن
  رف ميزان انبساط كدام ماده است؟عم
  
  
  

  

  دقيقه 4  سطر 1  75/0

  )25/0( ) شيشه3                   )25/0( ) الكل2                   )25/0( ) آلومينيم1  سخپا
  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال

  به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد. -10
  گويند؟ به تبديل علم به عمل چه ميالف) 
  گويند؟ به تبديل مستقيم جامد به گاز چه ميب) 

  كاربرد فراوان دارد؟ج) كدام فلز در ساختن بدنة هواپيما 
  د) افزودن كروم و نيكل به آهن چه سودي دارد؟

  دقيقه 5  سطر 3  2

  سخپا

  )5/0( الف) فناوري
  )5/0( ب) فرازش (يا تصعيد)

  )5/0( ج) آلومينيم
  )5/0( كند. د) آهن را ضد زنگ مي

  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال

  .مشخص كنيد گزينة مناسب را با عالمت  -11
  عنصر تفاوت اساسي با عنصرهاي ديگر دارد؟)كدام 1

 ) آهن4            ) مس3            ) گوگرد2            ) طال1

) اگر همة اجسام زير از طالي خالص ساخته شده باشند چگالي 2
  تر خواهد بود؟ يك بيش كدام
  گرمي 2) انگشتر 2  ) شمش يك كيلوگرمي1
 چگالي هر سه با هم برابر است.) 4                    گرمي 1) سكة 3

هاي سـازندة يـك عنصـر فلـزي را نمـايش       ) كدام شكل ذره3
  دهد؟ مي

  
1 (  2(  
   

  
3 (  4(  

  دقيقه 8    2



  شود؟ از حرارت دادن سنگ آهك چه چيزهايي توليد مي -4
 اكسيد ) آهك + كربن دي2  آهك + اكسيژن )1

  ) كلسيم اكسيد + آب4  آهك + سيمان )3

  سخپا

  )5/0(؛ 2) گزينة 1
  )5/0؛ (4گزينة ) 2
  )5/0(؛ 1) گزينة 3
  )5/0؛ (2) گزينة 4

  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال

  هاي درست و نادرست را مشخص نماييد. جمله -12
    ها هميشه با تقريب همراه است. گيري الف) اندازه

 نادرست         درست    
هرچه درصد كربن در آلياژ چدن زيادتر باشـد سـختي ايـن    ب) 

  شود. آلياژ زيادتر مي

 نادرست         درست 
هـاي آهـن يافـت     عنصر آهن در معادن به صـورت تركيـب  ج) 
  شود. مي

 نادرست         درست 
زند و به همين دليـل تـا    گاه زنگ نمي طال فلزي است كه هيچد) 

                                                              ماند. ها درخشان مي مدت

نادرست         درست 
  

  دقيقه 5    1

  )25/0د) درست (  )25/0ج) درست (  )25/0ب) نادرست (  )25/0الف) درست (  سخپا
  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال

  هاي زير يك دليل بياوريد. براي هر يك از انتخاب -13
  الف) انتخاب مس براي ساخت ظروف آشپزخانه

  ب) انتخاب جيوه براي مايع درون دماسنج
  ج) انتخاب طال براي ساخت انگشتر

  د) انتخاب پالستيك براي روكش سيم برق

  دقيقه 8  سطر 3  2

  سخپا

  )5/0( پذير است شكلخوار  چكش –الف) رساناي خوبي است 
   انبساط و انقباض آن در برابر تغيير دما زياد است. –دهد  ب) كدر است و تغيير ارتفاع در دماسنج را به خوبي نشان مي

)5/0( 
  )5/0( زيباست.درخشان و  -زند ج) زنگ نمي

  )5/0( .پذير است انعطافنارسانا و د) 


