


 سواالت آزمون نوبت اول علوم
 نام و نام خانوادگی :                               شماره کالسی:                          

 پبامبر اکرم )ص( میفرماید:

تبه کار نیک، خود کننده آن کار اسرهنمای 

جاهای خالی را کامل کنید.

دبه تبدیل علم به عمل_ _ _ _گفته میشو

_ _ _ _نشان دهنده ی مقدار جرمی از جسم است که در حجم 

ینی از آن وجود دارد مع  

آیداز مخلوط کردن اتمی دو یا چند فلز_ _ _ _به دست می 

مهم ترین عامل حیات _ _ _ _ است

 بتن مخلوطی از سیمان و ماسه و _ _ _ _است

درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.

 یکای استاندارد طول، متر است    ص     غ

 گوگرد به صورت بلور های سبز رنگ در دهانه ی اتشفشان ها یافت میشود    ص    غ  

 تولید میشود.     ص      غسیمان از آهک و خاک رس 

 باران اسیدی در تشکیل غار اهکی نقش دارد.  ص         غ

 در ساخت بدنه ی هوا پیما از فوالد استفاده میشود     ص     غ

 به پرسش های چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید.

 ترازو وسیله ی اندازه گیری کدام کمیت است؟

طول -4وزن                       -3جرم                        -2نیرو                -1

کدام یک کوچک ترین ذره ی اب است؟

 اتم هیدروژن -4اتم اکسیژن           -3اتم آب                -2                    مولکول آب   -1



 
 ک یک منطقه موثر نیست؟کدام یک از عوامل زیر عامل نفوز پذیری اب در خا 

          عمق سطح ایستابی            -3پوشش گیاهی                    -2شیب زمین                       -1
 اندازه ی زرات تشکیل دهنده ی خاک -4
 برای کدام تغیر باید به جسم گرما دهیم؟ 

 چگالش -4            تبخیر     -3انجماد                 -2معیان               -1

 به سواالت زیر پاسخ دهید.

 واژه های زیر را تعریف کنید.

 جرم:

 منطقه ی اشباع:

 اب کره:

 معادله ی تغیرات شیمیایی تهیه ی آن از سنگ معدن آهن را بنویسید.

 ترکیب و عنصر بودن هریک از مواد زیر را مشخص کنید.

 نیتروژن:        آب:                       نشاسته:          

 برای ساخت ظروف شیشه ای په مراحلی طی میشود؟

 خاک های رس،ماسهو باغچه را از نظر میزان نفوذ پذیری و نگه داشتن اب مقایسه کنید.

 

 چگونه آبشار تشکیل میشود؟

 هدف از ساخت دریاچه های مصنوعی در اطراف شهر چیست؟

 

گرم جرم داشته باشد چگالی آن چند گرم بر سانتی متر  12باشد و این مکعب  1x2x3cmاگر ابعاد مکعبی 

 مکعب است؟

15نمره از   


