باسمه تعالي

آزمون مااههن علوم جرت بي
رديف

دانش حيات اسالم و تكيه گاه ايمان است( .رسول اكرم)
نام ونام خانوادگي :

نام کالس :

نام پذر :

طراح ً :قی زادُ

تاريخ :

زمان  40 :دقيقه

بارم

1

پاهي اول متوسطه
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کامل کىید.

سؤال کردى ٍ  ................هْن تریي ًکتِ در علن است.

1

بْتریي راُ بررسی درستی آًچِ پیش بیٌی کردُ اید  ..................است.
2

چهار مورد از کاربرد های انذازه گيری در زنذگي را نام ببريذ.

3

وام يسایل زیر را یادداشت کىید.

1

2

وام ایه ترازي چیست ؟ ي ایه ترازي چىد گرم را وشان می دهد؟

4

5

چىاوچه مسیر خاوه تا مدرسه شما  0011قدم باشد :

1

1/5

الف) پيش بيني کنيذ شما در رفت و برگشت مذرسه چنذ متر راه رفته ايذ؟
ب) اگر مسير رفت را شما در  5دقيقه برويذ شما در طول يک هفته (  5روز) چنذ دقيقه مسير رفت و برگشت مذرسه را پياده
روی کرده ايذ؟
6

مقایسهی جرم با يزن را بىًیسید

جديل را کامل کىید.

جرم
تعریف

ویژگی

يزن

مقدار مادٌی تشکیل دهىدٌی
یک جسم است.

ویًته

واحد اندازهگیری
وسیلهی اندازهگیری

2

ترازي
تغییر میکىد.

7

ومًدار زیر را تفسیر کىید.

چگالی

1

جرم
8

تاتَجه ته شکل هقاتل هفهَم یک لیتر آب را تٌَیسیذ.
1

9

بـا تـًجه بـه مفهًم چگـالی تًضیح دهید ،یک زیردریای چگًوه می تًاود:

1/5

الف) روی آب بيايذ:
ب) در آب فرو رود:
ج) در داخل آب غوطه ور بمانذ:

10

جرم سٌگي در سطح زهیي  52كیلَگرم است.

2

الف) جرم ایي سٌگ در فضا چگًَِ است؟ چرا؟
ب) ٍزى ایي سٌگ را در سطح زهیي هحاسبِ کٌید.

11

هکعة هرتعي تَپر از یک فلس تا ضلع  5cmداراي جرم  25گرم است .چگالي ایي فلس چقذر است؟

12

تخن هرغي را درٍى آب هعوَلي ٍ تخن هرغ دیگري را در آب خیلي شَري

1/5

آب شًر آب معمًلی 1/5

هياًذازین ،هطاتق شکل از ایي آزهایش چه ًتیجه اي هي گیریذ؟

13

تفسیر کىید:

1

یك قطعِ چَب  033گرهی در آب فرٍ ًویرٍد ،اها یك تکِي آّي  0گرهی در آب فرٍ هیرٍد.

14

آزمايشي طراحي کنيذ که بتوان به کمک يک ترازوی آشپسخانه مشخص نمود جرم يک بادام به طور متوسط چقذر است؟ 2
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پیروزی،پویایی و پایداریتان را آرزومندیم
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