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درسپایهمدرسه

گزینه 2 1

تولید سوخت هسته ای و استفاده از آن نمونه ای از تبدیل علم به فناوری است که دانشمندان همۀ شاخه های علوم تجربی و سایر

رشته ها در آن سهیم اند.

گزینه 4 2

بهترین راه مطالعۀ درستی یا نادرستی یک پیش بینی، طراحی و انجام دادن آزمایش و بررسی نتایج آن است.

گزینه 1 3

دقت اندازه گیری وسیله برابر با  سانتی متر است؛ پس با استفاده از طول هایی که با این وسیلۀ اندازه گیری به دست آمده است،

می توان مساحت هایی با دقت  سانتی متر مربع و  متر مربع  را محاسبه کرد. که فقط

گزینۀ1 از این دقت اندازه گیری برخوردار است.
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گزینه 2 4
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گزینه 3 5

تنها مورد "ب" نادرست است.

همان طور که در شکل های فکر کنید صفحۀ 21 کتاب درسی مشاهده می کنید، تعداد پروتون ها و نوترون ها لزومًا باهم برابر نیستند.

گزینه 1 6

پر کردن کپسول گاز نشان می دهد که گازها تراکم پذیر هستند و پخش شدن بوی غذا نشان می دهد که مولکول های گاز آزادانه

حرکت می کنند.

گزینه 2 7

در هر اتم (که ازلحاظ بار الکتریکی خنثی است) تعداد الکترون ها با تعداد پروتون ها برابر است.

درنتیجه:

X اتم: p تعداد = e 19 = تعداد

Y اتم: p تعداد = e تعداد کل الکترون های مولکول  7 = تعداد

Z اتم: p تعداد = e 8 = تعداد

= ۱۹+ ۷ + (۸× ۳) = ۵۰⇒ XY Z۳

علومهفتمنمونه زمانی
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گزینه 1 8

نمک طعام، طال و گوگرد را می توان در طبیعت به طور مستقیم در طبیعت یافت؛ اما مس، آهن و آلومینیم از سنگ معدن آن ها

استخراج و شیشه از ماسه تولید می شود.

گزینه 2 9

ص ۲۹ کتاب درسی. آیا می دانید. در ساختن تایر اتومبیل از رشتۀ فوالدی استفاده می شود.

گزینه 4 10

دلیل انتخاب فوالد برای بدنۀ خودرو استحکام و مقاومت آن است. در واقع فوالد در بدنۀ خودرو زنگ می زند و با رنگ زدن بدنه از

زنگ زدن آن جلوگیری می کنند.

گزینه 4 11

شکل نشان داده شده مربوط به خاصیت چکش خواری است و فلزات دارای این خاصیت هستند.

گزینه 3 12

فوالد زنگ نزن ترکیبی از آهن، کروم و نیکل است و سخت تر از آهن است.

گزینه 2 13

هرچه مقدار خاک رس بیشتر باشد، مغز مداد سخت تر است.

گزینه 4 14

گاز کربن دی اکسید ترکیب است نه عنصر.

گزینه 4 15

در فلزات (مانند مس) مولکول تشکیل نمی شود، بلکه اتم ها در کنار یکدیگر قرار می گیرند و ماده را به وجود می آورند.

گزینه 1 16

آب و کربن دی اکسید از دو نوع اتم و سه عدد اتم ساخته شده اند.

گزینه 2 17

با مقایسۀ نمودارها به این نتیجه می رسیم که در گزینۀ2 باتوجه به برابر بودن جرم دو ماده، مادۀ  که دارای حجم کمتری است،

دارای چگالی بیشتر است.
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گزینه 3 18

cm۳mLccیکاهای  و  و  باهم یکسان هستند.

گزینه 4 19

نمک طعام، جوهرنمک و اتانول در آب حل می شوند. اغلب مواد در آب گرم بهتر حل می شوند (ولی نه اینکه در آب سرد اصًال حل

نشوند).

گزینه 3 20

همان طور که از دورۀ دبستان به یاد دارید، وقتی پاسخی احتمالی به پرسشی که برای ما مطرح شده، می دهیم فرضیه سازی

کرده ایم. ایلیا در حال فرضیه سازی است.


