
 





 

  
  

  

  

  

  

  
  
 



  اساتيد گرانقدر  آموزان گرامي، دانش
  

  هاي زير است: سال هفتم داراي بخش جامععلوم 
  اي منطبق با كتاب درسي لف) چكيدها

براي هر يك از فصول كتاب درسي، يك درسنامة اختصاصي به صورت خالصه اما شامل تمامي مفاهيم كليدي كتاب درسي نگاشته شده است بـه  
  نياز است. آموز از رجوع مجدد به كتاب درسي بي دانش نحوي كه

  ب) فراتر از كتاب درسي
آموزان پيشتاز تأليف شده است. سـعي   فراتر از سطح كتاب درسي ولي مرتبط با مفاهيم همان فصل براي دانش اي هبراي هر يك از فصول، درسنام

  تر برانگيخته شود.راگيري بيشآموز به ف اشتهاي دانشاشتياق و  ،شده است با كمك عناوين جذاب
  ج) جدول

آموز مفاهيم كليدي را بـا سـرگرمي و در اوقـات     هاي كليدي همان فصل طراحي شده است تا دانش در هر فصل يك جدول كلمات متقاطع از واژه
  فراغت خود بتواند مجدد يادآوري كند.

  د) آزمون مطابق با كتاب درسي
كتاب درسي استخراج شده است، به نحوي كه تمام جزئيات فصل را تحت پوشش قرار دهد. در هر آزمـون   هايي كامًال تستي از در هر فصل آزمون

آموز تالش كند هر آزمـون را   شود مديريت زمان از همين مقطع مورد نظر قرار بگيرد و دانش شود كه پيشنهاد مي آموز با ده تست مواجه مي دانش
  پاسخ بگويد.» ده دقيقه«تنها در 
  فراتر از كتاب درسي و بين الملليون سؤاالت هـ) آزم

هـاي معتبـر    آموز بعد از پاسخ دادن به سؤاالت مطابق با سطح كتاب درسي، با سؤاالتي در همان حوزه مواجه خواهد شد كه عموماً در آزمون دانش
  المللي طرح شده بودند. بين

هاي معتبر را كاويده و به صورت ترجمه  بندي شده و گزينشي آزمون ورت طبقهاي كه در دست داريد براي اولين بار براي اين مقطع به ص مجموعه
  .اند ؤاالت تأليفي هم استفاده كردهبراي تكميل كردن و غناي اين بخش از س انآموزان قرار داده است و البته مؤلف شده در اختيار دانش

آمـوزان   هاي استاندارد جهاني و به نوعي آمـاده كـردن دانـش    مان با آزمونآموزان سرزمين از آنجا كه هدف از تأليف اين بخش آشنايي بيشتر دانش
ها و تصاوير با راهنماي انگليسي درج شود و بـراي راهنمـايي    برتر و پيشتاز براي شركت در المپيادهاي علمي بوده است، سعي شده برخي از شكل

آموز بـه   هاي كليدي آن فصل به همراه ترجمة آنهاست. دانش شامل تمامي واژهنامه آورده شده كه  آموز در انتهاي كتاب بخشي به عنوان واژه دانش
تسـتي   90%سـؤالي و  10هـا بـه صـورت     تواند به سؤاالت فراتر از درس پاسخ بگويد. در اين بخش نيز آزمـون  نامه مي آساني با مراجعه به اين واژه

  اند. از سؤاالت هم به صورت تشريحي و مشابه با نسخة اصلي آزمون بين المللي خود آورده شده 10%هستند. 
  و) پاسخنامه

تـري از   تـر و دقيـق   آموز بتواند هم فراگيري خود را ارزيابي كند و هم درك كامـل  اي تشريحي آورده شده است تا دانش در انتهاي كتاب پاسخنامه
  مفاهيم مطرح شده به دست آورد.

هـاي   ا توجه به نقش قابل توجهي كه تداعي تصويري در حافظة انسان دارد، در اين اثر تالش شده است تـا بـا تصويرسـازي جـذاب از شخصـيت     ب
آموزان و مدرسـين محتـرم ايـن     آموز كمك شود. اميد است كه اين كتاب مورد توجه دانش كارتوني به درك بهتر و به ياد سپردن مفاهيم به دانش

  بگيرد.حوزه قرار 
و خـانم   ، دبيـر محتـرم مجموعـه شـهاب    بهروز بهرام آبـادي و آقاي  الهه طاهريو  پريسا امانيدر انتها از مؤلفين محترم اين كتاب خانم ها 

بخش گرافيـك خـانم    مان در قريحه كنيم. همچنين از همكاران خوش تشكر ميپور كه زحمت بازخواني كتاب را برعهده گرفتند، طوبي عيني
  فرد كه در تعامل با گروه تأليف تصاوير زيبايي را براي جان بخشيدن به اين اثر خلق كردند سپاسگزاريم. مانسمانه اي

را زيـر نظـر جنـاب     آرايي كتـاب  صفحهتايپ و دقت مسئوليت  سيما صمدي كه با حوصله و ها عطيه حاج آقا محسني و  همچنين از خانم
ان و زايـن عزيـ   ةكنيم و براي همـ  صميمانه قدرداني ميكتاب طراح جلد  صفريان تصويرگر و  رضيهخانم  مبين بر عهده داشتند و ازآقاي 

  كنيم. مخاطبان و همراهانمان آرزوي موفقيت مي
  انتشارات مبتكران            
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 علم يعني:  .1
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 ساخت
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 چگونگي حل مسئله به روش علمي: .10

 افتد حس كنيم. اتفاقي را كه مي ،مشاهده: با استفاده از حواس پنجگانه خود 

 ا استفاده از حواس دريافت كرديم يادداشت كنيم.آوري اطالعات: اطالعاتي را كه ب جمع 

 هاي احتمالي دهيم. سازي): به مسئله و سوالي كه برايمان پيش آمده پاسخ و يا پاسخ حل (فرضيه پيشنهاد يا راه 

 شود. ها: با انجام آزمايش، فرضيه پذيرفته يا رد مي آزمايش فرضيه 

 براي افزايش دقت و كاهش خطا، آزمايش را چندين بار تكرار كنيم. ها با خطا همراهند. تكرار آزمايش: معموالً آزمايش 

 شود. گيري: وقتي فرضيه با انجام چند آزمايش ثابت شد فرضيه تبديل به نظريه علمي مي نتيجه 

 شوند؟ كدام يك از موارد زير در آب حل مي .11

  »گوگرد، براده آهن ،نمك، اتانول، جوهر نمك، نفت«
 

شوند ميموادي كه در آب حل  شوند موادي كه در آب حل نمي   
 گوگرد نمك
 براده آهن اتانول

 نفت جوهر نمك
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درسي كتابفراتر از   
 

 شش داروي جديد زيست فناوري كه در ايران توليد شده است: .1

 سالمترول (Salmeterole) 

هاي هوايي و داروي ضد آسـم (بيمـاري تنفسـي)     راهشود. اين دارو به عنوان گشادكننده  داروي سالمترول به شكل تنفسي مصرف مي
  كاربرد دارد.
  ريلوزول(Riluzole) 

هـا    شود كه عالئم آن ضعيف شدن ماهيچه به فلج عمومي مي كاربرد دارد. اين بيماري منجر ALSداروي ريلوزول براي درمان بيماري 
روند، شروع شود. مثالً  ن به كار ميكه براي حرف زدن و بلعيدي هاي واند از دست و پا و يا ماهيچهت و خستگي مفرط است. بيماري مي

هاي لباس مشـكل دارد.   پرد؛ يا مثال در بستن دكمه خورد؛ غذا و نوشيدني به گلويش مي شود كه مرتب پاهايش پيچ مي متوجه مي بيمار
رغـم داشـتن ايـن بيمـاري بـه       شده و علي بيمارياين سالگي دچار  22پروفسور استفان هاوكينگ دانشمند و استاد فيزيك انگليسي از 

  زندگي پربارش ادامه داده است.
اس) اسـت.   ال كمك به بيمـاران (اي  راستايدر  شود سطل آب يخ روي سر يك نفر مي كه شامل ريختن يك ، فعاليتيچالش سطل يخ

دالر بـه   100خـود خـالي كننـد يـا     شوند بايد يا يك سطل آب يخ روي سر  طبق قانون اين چالش افرادي كه به اين چالش دعوت مي
  مؤسسه خيريه مورد نظر كمك كنند.

  لتروزول(Letrozole) 

  اين دارو هورموني بوده و در پيشگيري از گسترش تومورها و سرطان سينه نقش دارد.
  زولدرونيك اسيد(Zoledronic acid) 

  گيرد. هيپركلسميا مورد استفاده قرار ميهاي پستان، پروستات و  اين دارو در درمان پوكي استخوان، سرطان
  توكسين بوتولينوم(Botulinum a toxine) 

» بوتـاكس «هاي پوستي و همچنين مصارف زيبايي كاربرد دارد و همان دارويي است كه در ميان مردم بـه   اين دارو براي درمان بيماري
 دردهايي مانند ميگرن، تعريق بيش از حد زيـر بغـل و كـف   هاي عضالني، معالجه سر معروف است. تزريق اين دارو براي رفع اسپاسم

  شود. انجام مي ها دست و برطرف كردن چين و چروك
 Antihemophilic Factor VII 

شود. ايـن دارو در درمـان خـونريزي     فاكتور هفت يك داروي مربوط به انعقاد خون و ضدخونريزي است كه به شكل تزريقي ارائه مي
  آيد. . هموفيلي يا خون تراوي نوعي بيماري ارثي است كه در آن خون در محل بريده شده بند نميموثر است Bو  Aهموفيلي 

هاي الكلي وجود دارد. عالوه بـر ايـن    كه در نوشيدني است گيري ي با بوي خاص و آتشياتانول يا اتيل الكل تركيب شيميا اتانول:  .2
 هاي جديد كاربرد دارد. ر برخي ماشيندها و همچنين به عنوان سوخت  در صنايع مختلف كاربرد فراوان دارند. در عطرها و ادكلن

ن كلرايد در آب است. يك اسـيد  ژرنگ و بسيار تند بو از هيدرو هيدروليك اسيد يا جوهرنمك يك محلول شفاف، بي جوهر نمك: .3
 هاي صنعتي فراوان است. معدني بسيار خورنده با استفاده
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توانـايي سـاخت، كنتـرل و    اوري نـانو  فنـ  فناوري نانو يا نـانوتكنولوژي:  .4
نـانو بسـيار    فناورياستفاده ماده در ابعاد بسيار كوچك است. اندازه ذرات در 

در مقياس نـانويي، ابعـاد مـاده در خصوصـيات آن بسـيار      مهم است، چرا كه 
است. نانوفنـاوري   متفاوت كامالً  در اين ابعاد تأثيرگذار است و خواص ماده

رعت هاي علمي راه يافتـه و بـا سـ    گرايش اي عظيم است كه در تمامي پديده
اي اسـت   رشته عه است. نانوفناوري يك دانش ميانتر در حال توس هرچه تمام
هـايي چـون مهندسـي مـواد، پزشـكي، داروسـازي، طراحـي دارو،         و به رشته

شود. در طراحـي و   مي شناسي فيزيك كاربردي و ... مربوط دامپزشكي، زيست
هـاي جديـدي در زمينـه مصـالح      ها هر روزه شاهد نوآوري ساختمان ساخت

پذيري، دوام و توانايي بيشتر نسبت به  تر در مقاومت، شكل كارآمدتر و پربازده
  .هستيممصالح سنتي 
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  جدول سؤاالت

  زيستهاي فسيلي براي محيط  از معايب سوخت ـ ١
  سازي شده در خاورميانه شبيه ةنام اولين گوسالـ  ٢
  اغلب اختراعات عالوه بر فوايد دارند.ـ  ٣
  روشي براي حل مسائل زندگي است.ـ  ٤
  شود. رنگ كه در آب حل مي مايعي بيـ  ٥
  تبديل علم به عمل است.ـ  ٦

  پذير از راه دور پرندة هدايتـ  ٧
  خاورميانهرسي ــ ترين سد خاكي  بزرگـ  ٨
براي آشنايي با چيزهاي اطراف، حواس ............... را به كار ـ  ٩
  بريم. مي
  بيني است. درستي يك پيش ةبهترين راه براي مطالعـ  ١٠
  اولين مرحله براي حل يك مسئله به روش علمي است.ـ  ١١
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  »1« مطابق با كتاب درسي آزمون
  
  
  

 رسي خاورميانه كدام سد است؟ ـبزرگترين سد خاكي  -1

  ) سد كرخه4  ) سد اميركبير3  ) سد كرج2  ) سد لتيان1
 اد چيست؟پپه -2

  بدون سرنشين ة) پرند2      مافوق صوت ةپرند) 1
  جنگنده ة) پرند4    پذير از راه دور هدايت ةپرند) 3

هايي كرده است. بهترين  بيني كالوين درمورد حالليت چند ماده در الكل پيش -3
 هاي او چيست؟ بيني بررسي درستي يا نادرستي پيش راه براي

    ) طرّاحي روشي جديد براي آزمايش1
  ) سؤال كردن2
    ) طرّاحي و انجام دادن آزمايش و بررسي نتايج آن3
  ) تالش براي يافتن جواب4

 تبديل علم به عمل، چيست؟ -4

  ) مهارت4  ) آزمايش3  ) فناوري2  ) ابتكار1
 ؟يستنكدام گزينه در مورد علم صحيح  -5

  ) علم به كارگيري حواس پنجگانه براي آشنايي با جهان است.1
  ) علم فرصتي براي يادآوري و تفكر است.2
  ) علم كارهايي است كه نتوان در آزمايشگاه انجام داد.3
  ) علم روشي براي حل مسائل زندگي است.4

 ترين نكته در علم چيست؟ مهم -6

  بيني كردن ) پيش2      ) آزمايش كردن1
  سازي ) فرضيه4  كردن و تالش براي يافتن جواب ) سؤال3

 آخرين قدم در حل يك مسئله به روش علمي چيست؟ -7

  گيري ) نتيجه4  ) تكرار كردن3  سازي ) فرضيه2  ) آزمايش كردن1
 كنيم؟ در كدام مرحله از حل مسئله به روش علمي از حواس پنجگانه خود بيشترين استفاده را مي -8

  ) مشاهده4  گيري ) نتيجه3  سازي فرضيه) 2  ) آزمايش كردن1
 دهيم؟ كدام مرحله از حل مسئله به روش علمي را براي كاهش خطا انجام مي -9

 ) مشاهده4  ) آزمايش3  سازي ) فرضيه2  تكرار آزمايش )1
 هاي مختلف علوم است؟ دانشمندان و متخصصان رشته ةت مشترك همفعالي ةكدام دستاورد نتيج -10

  اي سوخت هسته) توليد 2      ) تصفيه نفت1
  ) ساخت سد كرخه4      ) ساخت واكسن فلج اطفال3
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  »2« المللي از كتاب درسي و بينآزمون فراتر           
  
  
  

خواهد آزمايشي طراحي كند كه نشـان دهـد آب از گيـاه بـه هـواي اطـراف منتقـل         كالوين يك گياه گلداني دارد. او مي -1
  (Timss-2011-G8)      خواهد كرد؟كدام آزمايش اين نتيجه را بررسي شود. مي

 

  شود. ريزد، بعد از مدتي آب ناپديد مي ) آب را درون ظرف زير گلدان مي1
دهـد.   پوشاند و بـه گيـاه آب مـي    هاي گل را با يك تكه پالستيك مي ) يكي از شاخه2

  شود. قطرات آب روي پالستيك ديده مي
  شود. گذارد، آب درون پالستيك ديده مي كند و در پالستيك مي گياه را مي ة) يك تكه از شاخ3
  كند. ها تغيير مي دهد، رنگ برگ محتوي آب رنگي قرار مي ةگياه را درون شيش ة) يك تكه از شاخ4

دما را بر حالليت شكر در آب را بررسي كند. او ميزان حـل شـدن    اثر كالوين آزمايشي انجام داد تا -2
ف از شكر را در يك ليتر آب در دماهاي مختلف بررسي كـرد و نتـايج را روي نمـودار    مقادير مختل

 رسم كرد.

  (Timss-2011-G8)  تواند نمودار مربوط به اين آزمايش باشد؟ كدام گزينه مي
  

  
1(  2(    3(  4(  

  
  
  

صـورت حبـاب بـه    آوري كرد. سپس اين گـاز را بـه    شد جمع كالوين گازي را كه از يك تكه زغال گداخته متصاعد مي -3
بعد از اين كه گاز وارد ظـرف  «سمت يك محلول آب آهك هدايت كرد. بخشي از گزارش كالوين به اين صورت است: 

 پردازد؟ اين عبارت به كدام بخش از حل مسأله به روش علمي مي» شد، آب آهك به رنگ سفيد شيري درآمد.

     (Timss-2016-G8)  
 سازي ) فرضيه4  ) تعميم دادن3  گيري ) نتيجه2  مشاهده )2

 (Timss-2003-G8)      هاي آويزان شده به فنر است. ميزان تغييرات طول فنر با وزن وزنه ةدهند جدول زير نشان -4

        كند؟ توضيح دهيد طول فنر چگونه با تغييرات وزن وزنه تغيير مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (cm) طول فنر   وزن (گرم)

0 5  
10 7 

20  9  
30  11  
40  12  
50  13  
60  13  
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 2 كه اين مسئله را بررسي كنـد از  اينكند كه خاك گياهان براي رشد بهتر بايد شامل شن باشد. براي  كالوين فكر مي -5
 (Timss-2003-G8)  ها را به شكل زير قرار داد. گلدان استفاده كرد. او يكي از گلدان

  كدام گزينه بايد به عنوان گلدان دوم استفاده شود؟
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـردن تعـداد   هاي متفـاوت بـراي    چرخ هايي با سايز ه كالوين از ارابهدهند ك حالت مختلفي را نشان مي 9نمودارهاي زير  -6
 هاي متفاوت استفاده كرده است. متفاوتي جعبه با وزن يكسان استفاده كرده است. او از يك سكو با ارتفاع

        (Timss-2003-G8)  
كدام سه گزينه » رسد. هرچه ارتفاع سكو بيشتر باشد ارابه زودتر به انتهاي مسير مي«كند: خواهد اين فرضيه را بررسي  او مي

  بايد مقايسه شوند؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 (G،H ،I   2 (I ،W،Z   3 (I،V،X     
4 (V،W،X   5(Y،V،H   
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 (Timss-1999-G8)      كنند اين است كه بتوانند: كرار ميدليل اصلي كه دانشمندان يك آزمايش را ت -7

    كند. ) مطمئن شوند دستگاه به درستي عمل مي1
  ) تمامي اطالعات را ثبت كنند.2
    ) خطاي آزمايش را تخمين بزنند.3
  ) شرايط آزمايش را تغيير دهند.4

كنـد. او   الكساندر فلمينگ متوجه شد كه باكتري در ظرفي از آگار (ژالتين) كه در آن كپك قارچي وجود دارد رشد نمـي  -8
بهترين عنـوان  » كشد. كند كه باكتري را مي اي ايجاد مي قارچي احتماالً ماده كپك«زارش آزمايشگاهي خود نوشته: در گ

  (Timss-1999-G8)      براي اين گزارش چيست؟
    ) فرضيه2      اهده) مش1
  گيري ) نتيجه4      ) تعميم دادن3

ميزان طبيعي برگردد؟ از كشد تا ضربان قلب بعد از ورزش كردن به  قدر طول مي خواهيد بررسي كنيد چه فرض كنيد مي -9
 (Timss-1999-G8)      كنيد؟ هايي استفاده مي و راه چه وسايل

  
 

  (Timss-2011-G8)      دهد. يشكل زير ميزان آب موجود در يك ظرف مدرج را نشان م  -10
  »آب است. ml150ظرف مدرج شامل «كند:  آموز چنين در دفتر گزارش خود يادداشت مي يك دانش

  .است ..............اين گزارش يك 
    بيني پيش) 1
    ) مشاهده2
    ) نظريه3
  ) فرضيه4
  



  
  
  
 

  



و كـوچكي،     

ـت يكـاي   

 زمـين بـر      

رمي اسـت  

گين مقـادير    

ـدار، بزرگـي و

لي براي هر كميـ

ت كـه از طـرف

چگالي، مقدار جر

 ستگي دارد.

كننـد و ميـانگ ي   

ند تا انـدازه، مقـ

الملل هاي بين ست

اي) اسـت (جاذبه

 دارد. در واقع چ

 مدرج شـده  

 ست.

گيري بس اندازه لة
ي را تكـرار مـي

  ب درسي
كن ه ما كمك مي

سه كنيم در نشست

يروي گرانشي (

چگالي بستگي د

(mليتر ،(L) 

متر مكعب انتي

ها اس يت فرآورده
ص و دقّت وسيل

گيـري ت، انـدازه  

نطبق با كتاب
گيري به ت. اندازه

 كنيم.

ف را با هم مقايس

با ني جسم برابر

به كميتي به نام چ

m متر مكعب )3

( 

(kg / m )3  

شود برحسب سا

گيري كيفي  اندازه
ي به دقّت شخص
ا و افزايش دقـت

 
اي من چكيده

ي اطالعات است
 م.

ك  آن گزارش مي
هاي مختلف يري

ف شده است.
جسم است. وزن

 كشد. ين مي

ب شناور بماند، ب
 رد.

cm)مكعب )3،
(mm)متر  ميلي

 (h)و ساعت

g)ب / cm و 3(
ش ده ميايع استفا

براي سنجش و
گيري ازه دقّت اند

ي كم كردن خطا

  عب

آوري  براي جمع
 هم مقايسه كنيم
و يكاي (واحد)
گي اصل از اندازه

 آن كميت) تعريف
آن ج ةدهند كيل

م را به طرف زمي
برود يا روي آب
 جسم وجود دار

(kg 

( 

(ccمتر م ، سانتي
،(cm)متر انتي

و (min) دقيقه
متر مكعب سانتي

گيري حجم ما زه

يار و شاخصي ب
اند و يب همراه
اند. براي طا همراه

 كنند. ه مي

 متر ميلي 10

 

مترمكع سانتي 10

مهم يك مرحلة
وتاهي اشيا را با
و  را با يك عدد

انيم عددهاي حا
ار مشخصي از

تشك ةم مقدار ماد
شود و جسم  مي

سم در آب فرو ب
م معيني از يك

(mكيلوگرم :g)

(wنيوتن :(N)

(Vسي : سيc)

، سا(m): متر)
(t)ثانيه ،(s) و
)ي )گرم بر س :

ج كه براي انداز

ميزان، معي واقعر
همواره با تقري ها
همواره با خط ها

 شده را محاسبه
00متر سانتي 1

رليت 1000عب
00سي سي 1

 
 
 

 

يك گيري اندازه  .1
بلندي و كو

هرچيز ةانداز .2
آنكه بتوا براي .3

معيني (مقد
جرم هر جسم .4

جسم وارد
جس يكاينكه  .5

كه در حجم
(mجرم يكاي .6

(w وزنيكاي  .7

(حجميكاي  .8

(l)طول يكاي .9

(زمان يكاي .10

يكاي چگالي .11
مدرج استوانة .12

 است.

 
 

استاندارد در .13
ه گيري اندازه .14
ه گيري اندازه .15

گيري اندازه
100متر 1 .16
يك متر مكع .17
000ليتر 1 .18

1

2
3

4

5

6
7
8
9
0
1
2

 

3
4
5

6
7
8
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درسي كتابفراتر از   
  

9/شتاب گرانش زمين برابر با .1 تقريباً يـك پـنجم   در نظر گرفته شود. اما شتاب گرانش ماه  10متر بر مجذور ثانيه است كه معموالً 8
1/شتاب گرانش زمين يعني  متر بر مجذور ثانيه است. 67

 ارتفاع عرض حجم مكعب: طول .2

3/شعاعحجم استوانه: (شعاع .3 14 ( ارتفاع 

3/شعاعحجم مخروط: (شعاع .4 14( 1ارتفاع
3   

3/شعاعشعاعحجم كره: (شعاع .5 14(4
3   

 : حجم):V:جرم،mچگالي،شود ( رو تعريف مي روبه سبت جرم جسم به حجم آن مطابق رابطةا نچگالي ي .6

      m
v  

 مايعات:گيري حجم  ابزار اندازه .7

  بورت  بالن حجمي  پيپت  بشر
  

  
  
  

  
  

  

 گيري دما: ابزار اندازه .8

  
  

  
      

  
 

 كند: براي بزرگ يا كوچك كردن واحدها از پيشوندهاي زير استفاده مي (SI)المللي يكاها استاندارد بين ةسامان .9
  

110 دكا 610 مگا310 كيلو210 هكتو   910 گيگا     
110 دسي 210 سانتي   310 ميلي  610 ميكرو  910 نانو     
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  سؤاالت جدول

  گيري نمايد. دستگاهي فنري كه قادر است در دو حالت فشار و كشش نيرو را اندازهـ  ١
  آن روي زمين است. ة% انداز83، 3روي ماه ـ  ٢
  گيري همراه است. همواره با اندازهـ  ٣
  سانتيمتر مكعب است. ...............هر ليتر ـ  ٤
  گيري حجم مايعات است. يكاي اندازهـ  ٥
  دو نقطه در فضا. ةگيري فاصل كميتي است براي اندازهـ  ٦
  همان واحد است.ـ  ٧
  گيري نيرو است. واحد اندازهـ  ٨
  نيرويي است كه بين همه اجرام، به خاطر جرمشان، وجود دارد.ـ  ٩
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  »3« مطابق با كتاب درسي آزمون
  
  
 

 .دارد ...............و  ...............هر جسم از ماده تشكيل شده است. ماده  -1

  سرعت و ارتفاع) 4  جرم و حجم) 3  رنگ و مزه) 2  شكل و اندازه معين) 1
 گيري است. قابل اندازه ............... ةآن جسم است كه به وسيل ةتشكيل دهند ةهر جسم مقدار ماد ............... -2

  ) وزن ـ نيروسنج4  ) وزن ـ ترازو3  ) جرم ـ ترازو2  ) جرم ـ نيروسنج1
  گيري است. قابل اندازه ............... و به وسيلة ...............وزن جسم برابر است با  -3

  آن جسم ـ ترازو ةدهند تشكيل ة) مقدار ماد1
  شود ـ ترازو ) نيروي گرانشي كه از طرف زمين بر جسم وارد مي2

  آن جسم ـ نيروسنج ةدهند تشكيل ةمقدار ماد) 3
  شود ـ نيروسنج ) نيروي گرانشي كه از طرف زمين بر جسم وارد مي4

 است. ...............گيري وزن  و يكاي اندازه ...............گيري جرم  يكاي اندازه -4

    نون ـ نيوتو) نيوت2      نو) كيلوگرم ـ نيوت1
  ـ كيلوگرم) كيلوگرم 4      ن ـ كيلوگرمو) نيوت3

بستگي دارد كـه بـه نيروسـنج     ...............تواند كشيده شود. مقدار كشيدگي به  قرار دارد كه مي ...............داخل نيروسنج  -5
  شود. وارد مي

    ) فنري ـ نيرويي2      ) فنري ـ حجمي1
  ) كشي ـ نيرويي4      ) كشي ـ حجمي3

 اند. يكاهاي متداول طول ...............گيريم  ، اندازه مي...............ند، با يكاي ك بين دو نقطه و مسافتي را كه يك جسم طي مي ةفاصل - 6

  متر متر و ميلي ) حجم ـ كيلومتر، متر، سانتي2  متر متر و ميلي ) طول ـ كيلومتر، متر، سانتي1
  متر مكعب ) طول ـ مترمكعب و سانتي4  متر مكعب ) حجم ـ متر مكعب و سانتي3

 بندي شده است. درجه ...............و  ...............است و برحسب  ...............گيري طول اجسام كوچك، اندازه يكي از ابزارهاي -7

  متر و ليتر ) استوانه مدرج ـ ميلي2  متر متر و ميلي ) استوانه مدرج ـ سانتي1
  متر متر و ميلي كش ـ سانتي ) خط4      متر و ليتر كش ـ ميلي ) خط3

  ......A ةبه نقطبراي رسيدن  -8
  كند. هابز مسافت بيشتري را طي مي) 1
  .كند ) كالوين مسافت بيشتري را طي مي2
  كنند. دو مسافت برابري را طي مي ) هر3
  ) مجموع مسافت طي شده توسط كالوين و هابز صفر است.4
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