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 # سواالت بارم

 
 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 درزه(-الف( اگر شکستگی های پوسته زمین نسبت به هم جابجا شده باشند ................. را بوجود می آورند.) گسل

 فلوئور( –ب( بخش عمده گاز نیتروژن به عنوان ماده ی اولیه برای تولید  .................... به کار می رود . )آمونیاک 

 مسافت(-دهد، نشانه دهنده ی .................... آن است . ) سرعت ج( عددی که کیلومتر شمار یک اتومبیل نشان می

 آنیون( –ون ........................ تبدیل می شوند. ) کاتیون د( فلزات با از دست دادن الکترون به ی
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مشخص کنید . "غ"و غلط را "ص "گزینه صحیح را با   

 الف( برآیند نیروهای واکنش و کنش صفر است .

 ب( تعداد الیه )مدار( در آرایش الکترونی بیانگر ردیف است.

تعداد کربن ها نقطه ی جوش آنها باالتر می رود .ج( در هیدرو کربن ها با افزایش   

  د( اگر نیروی وارد برجسم ثابت، و جرم جسم افزایش پیدا کند شتاب افزایش می یابد.

2 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 

𝑋8الف( عنصری با نماد شیمیایی  
 به کدام ستون جدول تناوبی تعلق دارد.   
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 ب(کدام یون در ساختمان هموگلوبین خون به کار رفته است .

پتاسیم                                                   آهن                                سدیم                                       ید                  

 ج( واکنش پذیری کدام یک از فلزات زیر در محلول مس سولفات بیشتر است؟

منیزیم                                                  روی   طال                                        آهن                                                 

 د( مجموع طول هایی که یک متحرک از مبدا تا مقصد را می پیماید چه می گویند .

پیموده شده  جابجایی                  تندی پیموده شده                                 سرعت متحرک                            مسافت  
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بر آن وارد می شود ولی جسم حر کت نمی کند .      مطابق شکل: جسم ساکنی بر روی سطح افقی قرار دارد و نیروی افقی    

 الف( چه نیرویی مانع از حرکت جسم می شود ؟

 ب( این نیرو در چه جهتی بر جسم اثر می کند ؟
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                                               𝐶55𝐻55             𝐶25𝐻56             𝐶52𝐻25صورت مقابل است .فرمول شیمیایی سه هیدرو کربن به  

 الف ( نیروی ربایش بین مولکولی کدام از همه بیشتر است؟

 ب( کدام یک از آنها در برج تقطیر از طبقات باالیی خارج می شود ؟

 تری دارد؟ج(هیدروکربنی که نقطه جوش باال
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 در فرمول شیمیایی سولفوریک  اسید عالوه بر عنصر های هیدروژن و اکسیژن چه عنصر دیگری وجود دارد؟ 
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 تاریخ آزمون :               بسمه تعالی                                نام و نام خانوادگی : .................                                            

دقیقه  26وقت آزمون :                                                        

فصل 7م از علوارزشیابی                                                          
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  ادامه سواالت 

𝑁𝑎22                                      با توجه به عناصر داده شده مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید ؟ 
        𝐹3

                 𝐿𝑖9
                            

𝑁22الف( چرا دو عنصر 
 𝑎     و𝐿𝑖9

 در یک ستون از جدول تناوبی عناصر هستند؟   

𝑁22ب( از واکنش فلز سدیم )
 𝑎 ( و گاز )𝐹3

، سدیم فلوئورید به دست آید پیوند بین ذرات تشکیل دهنده این ترکیب از چه نوعی  (  

 است؟

 یکی از ویژگی های این ترکیب ها را بنویسید؟ج( 
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 جسم را بطرف راست هل می دهند برآیند نیرو ها را حساب کنید.  N62هر دو دانش آموز با نیروی  
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پیماید تندی متوسط موتور سوار چند متر ثانیه است ؟ و کیلومتر بر ساعت آنرا ثانیه می  92متر را در مدت  322موتور سواری مسافت  

 حساب کنید .
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 کاربرد فسیل ها رابنویسید؟ 
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 در شکل مقابل اندازه شتابی را که گاری در اثر هل دادن شخص پیدا می کند را حساب کنید . 
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  موفق سربلند باشید 
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 = نیروی خالص
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