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ازمون علوم فصل 3

مدرسه نمونه اتحاد

سال تحصیلی 39-33

جمالت زیرراباکلمات مناسب کامل کنید1/5 :
الف -جنبش ذره های سازنده ماده دراثرگرما.............ازذره های جامدافزایش می یابد.
ب-ذره های سازنده اتم ...........و..............و.................نام دارند.
پ-کربن نوک مدادبااینکه  .............است ولی جریان برق راازخودعبور می دهد.
ت -وقتی نفتالین مستقیما به بخارتبدیل شود می گوییم ............شده است.
برای کامل کردن مفهوم هریک ازعبارتهای داده شده زیرواژه مناسب درون پرانتز خط بکشید 1.نمره
الف-من عنصر(نافلز-فلز)هستم که اگرسطحم راکمی بخراشیددارای جالی درخشانی است .درضمن اگرمراداخل آب بیندازیددرآب
فرومیروم.
ب( -آب –اکسیژن) یک ترکیب است زیرااز(دو -سه )نوع عنصر مختلف ساخته شده است.
در سؤاالت زير پاسخ صحيح را انتخاب كنيد1/25 .
الف-اگر دو ليتر از هر يك از ماده هاي زير را در اختيار داشته باشيم و همه ي آنها را به يك اندازه حرارت دهيم ،حجم كدام يك از آن ها
بيشتر تغيير خواهد كرد؟ .دليل انتخاب خود را بنويسيد.
د) جيوه
ج) اکسيژن
ب) الكل
الف) آب
ب-اگر درفلزي يك ظرف شيشه اي خيلي سفت شده باشد ،مي توان آن را با گذاشتن در آب داغ باز كرد .دليل اين امر آن است كه آب داغ
باعث مي شود تا:
ب) در فلزي منقبض شود.
الف) ظرف شيشه اي منقبض شود.
د) درفلزي بيش ترازظرف شيشه اي منبسط شود.
ج) ظرف شيشه اي بيشترازدرفلزي منبسط شود.
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هریک ازعبارتهای ستون( الف) مربوط به یکی از کلمه های ستون (ب)است.عبارتهاوکلمه های مرتبط رابهم وصل کنید1.نمره
الف
تنهانافلزمایع
کوچکترین ذره ماده
ذره های سازنده عنصرهای نافلزی
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ب
مولکول
برم
ترکیب
اتم
گوگرد

عنصری که درطبیعت یافت می شود.
برای جداکردن پودرگوگردوبراده آهن یک لیوان اب در اختیارشماقرارداده می شودروشی برای جداکردن این دوماده پیشنهادکنید(ابتدااین
دوماده رادردوگروه فلز ونافلز طبقه بندی وازاختالف خواص این دوگروه استفاده کنید1).نمره
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شکل روبروساختار اتمی 9عنصرنیتروژن ومس رانشان میدهد1/5 .:نمره
الف-هریک چه تعدادالکترون دارند؟
ب-کدامیک ازذرات درون هسته قراردارند؟
نیتروژن()N

پ-شما یک ویژگی دیگربرای انها بنویسید.
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جدول زیرمقایسه ای بین خواص فلزها ونافلزهااست جاهای خالی راکامل کنید1.نمره
عنصرهای فلزی
چکش خوارند

عنصرهای نا فلزی
اغلب ازاب سبکترند

رسانای برق وگرما هستند
7
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سطح مات وکدردارند
92گرم ازهریک ازسه ماده اب -شکالت  -گازهیدروژن دراختیارداریم.آنهارابه ترتیب ازکمترین حجم به بیشترین حجم مرتب کنید
ودلیل ان رابنویسید1.نمره
در روزهاي گرم تابستان هنگامي كه بطري آب سرد را از داخل یخچال بیرون مي آوریم .قطره هاي آب بر دیواره خارجي آن تشكیل
مي شود .تشكیل این قطره ها حاصل چه پدیده اي است؟توضیح دهید2/75 .نمره
موفق باشید

