




3 فصل اول )تجربه و تفکر(

الف( درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

 اتانول به هر نسبتی در آب حل می شود.          درست        نادرست                 1
حل مسئله به روش علمی سه مرحله دارد.          درست        نادرست                 2

پهپاد پرنده هدایت پذیر از راه دور است.          درست        نادرست                 3

بزرگ ترین سدخاکی ـ رسی خاورمیانه، سد لتیان نام دارد.         درست        نادرست                 4

در روش علمی ابتدا باید پیش بینی یا فرضیه سازی انجام دهیم.          درست        نادرست                 5

فیزیک یکی از شاخه های علوم تجربی می باشد.         درست        نادرست                 6

ب( جاهای خالی را با نوشتن عدد یا کلمه ی مناسب کامل کنید. 

اولین گوساله شبیه سازی شده در خاورمیانه ............................. نام دارد. 7

تبدیل علم به عمل ......................... نام دارد. 8

ساخت رایانه و دارو نمونه هایی از تبدیل دانش ....................... به ....................... می باشند. 9

موفقیت و پیشرفت علم، نتیجه ........................ همة دانشمندان با یکدیگر است. 10

تولید سوخت هسته ای نمونه ای از تبدیل علم به ....................... است. 11

پاسخ احتمالی به پرسش اولیه همان .......................... است. 12

تبدیل ..................... به فناوری باعث پیشرفت کشورها شده است. 13

دانشمندان تالش می کنند با تبدیل علم به .......................... مناسب به نیازهای زندگی پاسخ دهند. 14

ج( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

مهم  ترین نکته در علم چیست؟15

متخصصان علوم تجربی چگونه علوم را توسعه بخشیده اند؟ 16

مراحل حل یک مسئله به روش علمی را بنویسید. 17

شاخه های علوم تجربی را نام ببرید. 18

جدول زیر را کامل کنید. 19

نیروگاه هسته ایتولید دارونام فناوری

......................................................مزایا

......................................................معایب



فصل اول )تجربه و تفکر(4

متن زیر را بخوانید و مراحل حل مسئله به روش علمی را در آن مشخص کنید. 20

»علی می خواست بداند که شکر در چه آبی زودتر حل می شود. او دید که هر روز شکر به راحتی در چای حل می شود و با خود حدس 

زد که چون چای داغ است در آن حل شده است. بنابراین او یک ظرف آب داغ و یک ظرف آب سرد برداشت و در هر کدام مقداری 

شکر ریخت. او نتیجه گرفت شکر در آب داغ زودتر حل می شود« 

تفاوت علم با فناوری را بنویسید. 21

 د( پاسخ صحیح را مشخص کنید. 

برای حل مسئله به روش علمی، پس از تعیین مسئله چه کاری باید انجام دهیم؟          22

2( طرح نظریه                1( فرضیه سازی                                    

4( جمع آوری اطالعات   3( آزمایش فرضیه                                      

در تولید سوخت هسته ای کدام یک از شاخه های علوم تجربی به کار نرفته است؟          23

2( ریاضی               3( شیمی              4( فیزیک   1( زیست شناسی  

کدام یک از موارد زیر در آب حل می شود؟          24

2( گوگرد               3( نفت              4( براده آهن   1( جوهر نمک  

وقتی با لمس پارچ مسی متوجه می شویم که سرد است، کدام مرحله از روش علمی را انجام داده ایم؟          25

3( مشاهده              4( طرح پرسش   1( نظریه              2( آزمایش فرضیه  

کدام یک از گزینه های زیر از مراحل روش علمی نیست؟          26

1( فرضیه سازی                                              2( رد فرضیه های دیگر  

3( مشاهده                                                    4( آزمایش  

سد کرخه، بزرگترین سد .......................... در ........................ است.          27

1( بتنی ـ خاورمیانه                                      2( خاکی، رسی ـ خاورمیانه  

3( بتنی ـ جهان                                       4( خاکی ، رسی ـ جهان  

 



5 فصل دوم )اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن(

الف( درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

یکای بین المللی طول، سانتی متر است.          درست        نادرست                 1
جرم جسم مقدار ماده تشکیل دهنده آن جسم است.        درست        نادرست                 2
اندازه گیری به ما کمک می کند تا اشیا را از لحاظ اندازه و مقدار با هم مقایسه کنیم.      درست        نادرست                 3

جرم یک جسم 1 نیوتونی تقریبًا 0/1 کیلوگرم است.         درست        نادرست                 4

در اندازه گیری دقیق فقط داشتن ابزار مناسب کافی است.        درست        نادرست                 5
برای خواندن حجم آب در استوانه مدرج به سطح باالی منحنی توجه می کنیم.          درست        نادرست                 6

مقدار کشیدگی فنر درون نیروسنج به اندازه جسمی بستگی دارد که به نیروسنج بسته شده است.         درست        نادرست                7

چگالی جسمی که در آب فرو می رود از چگالی آب کمتر است.          درست        نادرست                 8

ب( جاهای خالی را با نوشتن عدد یا کلمه ی مناسب کامل کنید. 

مرحله مهم برای جمع آوری اطالعات ............................ نام دارد. 9

جرم یک لپ تاپ را با یکای ............................. بیان می کنند. 10

فرو رفتن اجسام در آب به کمیت .................. بستگی دارد. 11

اندازه گیری ها همواره با ....................... همراه هستند. 12

فاصله بین دو نقطه و یا مسافتی که جسم طی می کند .................... نام دارد. 13

هر متر مکعب برابر ......................... لیتر است.14

وزن هر جسم از حاصل ضرب ................... در ....................... آن جسم به دست می آید.15

دقت اندازه  گیری به دقت ...................... و ....................... بستگی دارد. 16

ج( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

جدول زیر را کامل کنید. 17

زمانطولوزنجرمکمیت 

.....................................................................................................................................یکای استاندارد

در شکل روبه رو دقت خط  کش 2 سانتی متر است. طول مداد چقدر است؟ 18

الف( شکل مقابل چه کمیتی را اندازه می گیرد؟ 19
ب( یکای متداول برای اندازه گیری این کمیت را نام ببرید.

   



فصل دوم )اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن(6

جدول زیر را کامل کنید. 20

فاصله ایران تا ترکیهقطر نوک مدادجرم مدادجرم یک عدد موزمشخصه 

.....................................................................................................................................واحد متداول

اندازه گیری چه تأثیراتی در زندگی ما دارد؟21

الف( شکل مقابل چه نام دارد؟22
ب( این وسیله برای اندازه گیری چه کمیتی استفاده می شود؟ 

پ( این کمیت را تعریف کنید. 

حجم جسم را تعریف کنید. 23

جدول زیر را کامل کنید. 24

ساعتترازواستوانه مدرجخط کشنام وسیله 

.....................................................................................................................................کمیت

استوانه مدرج چه کاربردی دارد و بر حسب چه واحدی مدرج شده است؟ 25

چگونه می توان حجم یک تکه سنگ را با استفاده از یک استوانه مدرج محاسبه نمود؟26

جرم جسمی 400 گرم است. اگر شتاب جاذبه 10 باشد، وزن جسم را محاسبه کنید. 27

جرم جسمی 5 کیلوگرم و ابعاد آن 2×5 ×3 متر می باشد. چگالی آن بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب چقدر است؟28

وزن جسمی 5 نیوتون می باشد. آن را درون استوانه مدرجی که 400 سانتی متر مکعب آب دارد، می اندازیم و سطح آب روی 600 29

سانتی متر مکعب قرار می گیرد. چگالی جسم چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ )شتاب جاذبه 10 می باشد( 

جرم مکعب زیر 800 گرم می باشد. چگالی آن را محاسبه کنید. 30

مکعب آهنی زیر را داخل استوانه مدرج انداخته ایم. با توجه به شکل اندازه ضلع خواسته شده مکعب را به دست آورید. 31





فصل سوم )اتم ها، الفبای مواد(8

الف( درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

اتم ها خواص مواد را تعیین می کنند.          درست        نادرست                 1
سنگ مرمر پیوسته دچار تغییر می شود.          درست        نادرست                 2

با استفاده از حواس پنجگانه می توان به مشاهده غیرمستقیم پرداخت.          درست        نادرست                 3

با استفاده از میکروسکوپ های قوی می توان اتم ها را بررسی نمود.         درست        نادرست                 4

هر ماده از یک نوع اتم ساخته شده است.        درست        نادرست                 5

عنصر کربن از یک نوع اتم ساخته شده است.        درست        نادرست                 6

کربن رسانای گرما و الکتریکی است.        درست        نادرست                 7

مس نقطه ذوب باالیی دارد.        درست        نادرست                 8

نیتروژن اغلب به حالت جامد می باشد.        درست        نادرست                 9

کلر یک نافلز می باشد.        درست        نادرست                 10

هر اتم اکسیژن 8 الکترون دارد.        درست        نادرست                 11

مایعات به آسانی متراکم می شوند.        درست        نادرست                 12

فاصله ذرات در جامدات بسیار کم است.        درست        نادرست                 13

کائوچو یک نافلز می باشد.        درست        نادرست                 14

افزایش حجم اکسیژن در اثر گرم کردن بیشتر از نیتروژن است.        درست        نادرست                 15

ب( جاهای خالی را با نوشتن عدد یا کلمه ی مناسب کامل کنید. 

مواد پیرامون ما همواره در حال تغییر ............................ و ......................... هستند.16

اصلی ترین ذرات سازنده جهان،  ......................... نام دارد. 17

با استفاده از مشاهده ......................... می توان خواص اتم ها را کشف کرد. 18

تعداد ......................... عنصر در جهان وجود دارد.19

نافلزات اغلب به حالت ......................... شکل هستند.20

عنصرها از ......................... اتم ساخته شده اند.  21

گاز متان از اتم های ......................... و ......................... تشکیل شده است. 22

گاز ......................... یک نافلز سمی است.23

ربایش بین ذرات در حالت ......................... بسیار ضعیف است.24

تراکم پذیری ......................... نسبت به حاالت دیگر کمتر است. 25



9 فصل سوم )اتم ها، الفبای مواد(

ج( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

در جاهای خالی کاربردهای مواد خواسته شده را بنویسید.26

ب( الف(

چگونه می توان پی به وجود بخار آب در هوای اتاق برد؟ 27

عنصر را تعریف کنید.28

جدول زیر را کامل کنید. 29

چکش خواریبراق یا کدر رسانای گرمایی رسانای الکتریکینام ماده

............................................................................................................زغال 

............................................................................................................مس 

دو تفاوت بین ویژگی  های گوگرد و آلومینیوم را بنویسید. 30

جدول زیر را کامل کنید.31

واحد سازنده )مولکول یا اتم(نام اتم های سازنده

......................................................گاز کلر

......................................................گاز کربن دی اکسید

......................................................مس

ترکیب یا عنصر بودن هر یک از موارد زیر را مشخص کنید. 32

الف( آب                                 ب( مس                                 پ( نقره 

ت( کربن دی اکسید                 ث( اکسیژن                            ج( کربن

چهار ویژگی  عمومی فلزها را بنویسید. 33

چهار ویژگی عمومی نافلزها را بنویسید. 34
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