
 نمره مشکالت مارا متوقف نمی کنند ،بلکه به ما آموزش می دهند . ردیف

 (1) دیرا خط بکش شودیکه در آب حل م ریز یدور هرکدام از مواد ها-1 1

 

 ژنیگاز اکس            -نمک-               نمک جوهر   -نفت-         گوگرد-   اتانول-   آهن براده

 

 (22/1)دیجسم را حساب کن نیا یوزن و چگال.متر مکعب است  یسانت 2باشد و حجم آن  یگرم م ۴ یجرم جسم -2

 

 

 (1)دیسیرا بنو ریز یها تیکم یریاندازه گ یکای-3

 

 .....(               .......( وزن ).....                ).. ی.........( چگال                   ).. عی.......( حجم ما    )... طول

 

 /(52)مکعب است متری.....سانت ......  ........ترویل یلی.......... م       و....... یس ی......... س    ....تریل کی -۴

 

 ( 2)دیو از هر کدام مثال بزن دیکن فیرا تعر بیترک.مولکول  . عنصر . اتم -2

 

 

 (1؟)دیفلزات را نام ببر یژگی. چهار و۶

 

 

 /(2؟ )چرا ؟باشد یم یمربوط به عنصر فلز ری. کدام شکل ز5

 

 
 

 (1؟)دیآن را بکش یو شکل فرض. دیکن انیاتم را ب یژگیو سه۸

 

 

 

 /(22.)دیکن سهیدما با هم مقا شیرا در اثر افزا   آبو   نژیگاز اکس     یکیخودکار پالست .    آهن یتکه احجم  شی. افزا۹

 

 

 

 /2؟دیکن فیرا تعر یری. انعطاف پذ1۱

 

 

 

 

 

 2تعداد اوراق : باسمه تعالی --------------------نام : 

 2 صفحه :  ------------نام خانوادگی : 

 زمان برگزاری آزمون :   ----------------نام پدر : 

 دقیقه5۱وقت امتحان :     تاریخ آزمون :  

         علوم تجربی آزمون شعبه                 هفتمکالس :



 

 /(2؟)شود یاستفاده م یساز مایهواپ عیاصندر  ومینی. چرا از فلز آلوم11

 

 

 

 /(2؟)میرا انجام ده یچه کار دیبا میخشت و کربن درون مغز مداد را محکم کن نکهیا ی. برا12

 

 

 

 

 (2/1؟ )ساخته شده اند یاز چه مواد نزن چدن و فوالد زنگ  اژیآل دییو بگو دیکن فیرا تعر اژی. آل13

 

 

 (1؟)دیسیآهن را بنو ی. چهار مرحله خالص ساز1۴

 

 

 

 

 ؟دیرا کامل کن ریز ی. واکنش ها12

 

 ..............................اکسید آهن  .    فلز آهن                                     (الف

 

 ...........................+ اکسید آهن گرما            دیاکس ی..+کربن د................................(.        ....ب

 

 /(2؟)دیسی. دو کاربرد مخلوط آب و آهک را بنو1۶

 /(2؟)شده است لیتشک یاز چه مواد مانی. س15

 

 

 

 ؟دیسیرا بنو یعیمحافظت از منابع طب یبرا سه راه.1۸
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