ردیف

آزمون فصل  4و 5علوم پایه هفتم

نام ونام خانوادگی
دبیرستان شاهد زکیه ناحیه یک مشهد

1

کالس .............

طراح سوال  :سفری

بارم

تاریخ آزمون :

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف -گاهی در تهیه آلیاژها از نافلزی به نام  ...............استفاده می شود(کروم – گوگرد -کربن )
ب -یک سانتی متر مکعب از هوا نسبت به چوب تعداد ذرات ...................دارد(کمتر – بیشتر )

2

ج -مقدار نیرویی که الزم است تا یک ماده در برابر کشیدن گسسته یا بریده شود  ...................گویند(استحکام – سختی – انعطاف پذیری)
د-با استفاده از کاغذ پی اچ می توان مشخص کرد که آب اهک خاصیت  ..............دارد (اسیدی –بازی )
2

گزینه صحیح را انتخاب کنید
الف -کدام عبارت درباره چگالی آب در دو حالت مایع وگاز درست است ؟
-1چگالی  11cm3آب از چگالی 10 cm3بخار آب کمتر است
-2چگالی بخار آب با چگالی آب برابر است
 -3چگالی بخار آب بیشتر از 1گرم بر سانتی متر مکعب می باشد

3

 -4حجم یک سانتی متر مکعب از بخار آب جرم کمتری دارد
ب -اتم های اکسیژن که در سنگ معدن آهن می باشند در کوره ذوب آهن چگونه خارج می شوند؟
-1کربن مونوکسید

ب -کربن دی اکسید

د -مولکول اکسیژن

ج -اکسید آهن

ج -کدام ماده زیر در برابر فشار مقاومت بیشتری دارد ؟
-1فوالد

-2بتن

 -4مس

 -3آهن

د -ویژگی اصلی ماده ی به کار برده شده در کدام گزینه درست نیست
-1راکت تنیس  :سبک ومستحکم
 -3تایر اتومبیل :سبک بودن

-2دسته قابلمه :عایق حرارتی
 -4کاله ایمنی  :استحکام باال وسبک بودن

ر -با توجه به نمودار زیر که مربوط به سه فلز آلومنیم  ،سرب  ،فوالد می باشد به نظر شما کدامیک مربوط به سرب می باشد
A

A - 1
B -2

B

حجم

C

C -3

مقدار ماده (جرم )

 -4نمی توان مشخص کرد .

ز -حجم  5سانتی متر مکعب از گلوله ای  2گرم جرم دارد  ،این گلوله .........
-1روی آب شناور می ماند
3

 -2در آب غوطه ور می شود

 -3در آب ته نشین می شود

 -4بستگی به مقدار آب دارد

کدام قسمت متن علمی زیر  ،درست نمی باشد .زیر آن خط بکشید ودرست آن را بنویسید
آلیاژها مواد جدیدی هستند که اغلب از مخلوط کردن دو یاچند فلز بدست می آید،آلیاژها درمقایسه با فلزات انعطاف پذیری بیشتری دارند .مانند فوالد
زنگ نزن که با اضافه کردن فقط کمی کربن به آهن ماده جدیدی بدست می آید که دربرابر خوردگی مقاوم است .

4

1

به سواالت پاسخ کوتاه دهید
الف -برای تهیه آهک از سنگ آهک کدام عامل ضروری است ؟
ب -مادر سحر برق های اضافی منزل را خاموش می کند اینکار چگونه باعث حفاظت از منابع طبیعی می شود ؟

2

ج -معادن طال و الماس را کجا می توان یافت ؟
د -برای خالص سازی سنگ آهن از چه موادی کمک می گیرند ؟
5

برای هریک از مواد زیر حداقل یک ویژگی (از خواص فیزیکی یا شیمیایی ) بنویسید
الف -آهن

ب -مس

ج -کربن

د -گوگرد

1

6

چکش خواری فلزات را با رسم شکل نشان دهید

./5

7

کدامیک از مواد زیر از بقیه سخت تر است ؟ دلیل انتخابتان چیست ؟(مغز مداد -زغال -اهن – گچ)

./5

8

تغییرهای شیمیایی زیر را کامل کنید
اکسید آهن .........................+

 +.......................آهن

سنگ اهک

 +....................آهک

2

گرما
خاک رس .............. +
9

.

سیمان

لعاب ماده ای است که از خاک رس واکسیدهای فلزی بدست می آید .به نظر شما برای تهیه رنگ قرمز و سبز چه ماده ای باید به خاک رس اضافه
./5

کرد؟
11

ماده اولیه هریک از وسایل زیر را نام ببر
الف -لیوان شیشه ای (
ج -کارد وچنگال (

11

ب -ظروف چینی (

)
)

)
)

مواد نامبرده شده را با توجه به شناختی که دارید در جدول زیر قرار دهید ( آهن – هوا -آهک – نمک –کربن – فوالد )
خالص
عنصر:

12

د -پالستیک (

2
1.5

مخلوط

ترکیب:

خاک رس یکی از مواد طبیعی است که به فراوانی یافت می شود برای تهیه ظروف سفالی چه تغییراتی روی خاک رس انجام می دهند ؟
1
....تهیه گل کوزه گری ......

.
جمع نمرات 15:

