 1393-94علوم تجربي فصل-4فرهاد عرب اسدي
-1گوگرد در کجا یافت می شود؟
 -2طالی خالص کجا یافت می شود؟
 -3الماس در کجا یافت می شود؟
 -4نمک خوراکی را چگونه به دست می آورند؟
 -5چند گاز نام ببرید که در طبیعت یافت می شود.
 -6چند عنصر نام ببرید که از سنگ معدن آنها را به دست می آورند.
 -7شیشه از.....................و سیمان از.....................و پالستیک
از.....................ساخته می شودو
 -8کاغذ از چه موادی درست شده است؟
 -9چند ویژگی مس را بنویسید.
 -11برای بیان ویژگی های مواد از چه عبارت هایی استفاده می شود؟
 -11منظور از این که ماده ای از ماده دیگر سخت تر است چیست؟
 -12الماس سخت تر است یا شیشه؟ دلیل بیاورید
 -13ناخن سخت تر است یا صابون؟ با دلیل
 -14کاغذ سخت تر است یا مغز مداد؟ با دلیل
 -15منظور از انعطاف پذیری یک ماده چیست؟
-16کاربردهای یک ماده به چه عواملی بستگی دارد؟
 -17شناخت ویژگی های یک ماده چه کمکی به ما می کند؟
 -18منظور از چکش خواری چیست؟
 -19گوناگونی و ویژگی فلزها چه کمکی به آن می کند؟
 -21منظور از استحکام یک ماده چیست؟
 -21استحکام فلزها و نافلزها را با هم مقایسه کنید.
 -22چرا جنس بدنه خودرو از فلز است؟
 -23چگالی آلمینیوم  -طال  -فوالد -سرب را با هم مقایسه کنید
 -24چگالی فلز بیشتر است یا نافلز؟
 -25در ساخت تایر ماشین از رشته های.......................استفاده می کنیم
 -26در بدنه هواپیما از چه فلزی استفاده می کنند چرا؟
 -27ویژگی های آهن را بنویسید.
 -28چند ویژگی فوالد را بنویسید.
 -29چند ویژگی طال را بنویسید.
 -31چند ویژگی شیشه را بنویسید.
 -31چکش خواری طال چه کمکی به آن می کند؟
 -32آلمینیوم و فوالد را با هم مقایسه کنید.
 -33هنگام ساختن وسایل به چه چیزهایی باید توجه کرد.
 -34هر کدام از وسایل زیر از چه موادی استفاده شده؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید
بدنه و در یخچال
راکت تنیس
تایر اتوموبیل
قابلمه دسته دار
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کاله ایمنی
 -35علت اضافه کردن آهک به گل چیست؟
 -36چند ویژگی کربن را بنویسید.
 -37نرمی کربن چه مشکلی را ایجاد می کند؟
 -38برای سخت شدن کربن چه می کنند؟
 -39چگونه می توان خواص فلزها را تغییر داد؟
 -41تغییر خواص فلزها چه کمکی به آن می کند؟
 -41آلیاژ را تعریف کنید.
 -42آلیاژ را چگونه تهیه می کنند.
 -43فوالد از چه موادی درست شده؟
 -44چدن از چه ماده ای درست شده؟
 -45تفاوت فوالد و آهن را بنویسید.
 -46تفاوت چدن و آهن را بنویسید.
 -47برنز از چه موادی درست شده؟
 -48مفرغ از چه موادی درست شده؟
-49یک تفاوت و شباهت مفرغ و برنز را بنویسید.
 -51یک تفاوت مس و برنز را بنویسید.
 -51چند کاربرد برای مواد زیر بنویسد.
برنز
چدن
مفرغ
فوالد
 -51منظور از مواد هوشمند چیست؟
 -52چند وسیله نام ببرید که از مواد هوشمند درست شده است؟
 -53علت استفاده از فوالد در بدنه خودرو چیست؟
 -54علت استفاده الستیک در تایر چیست؟
 -55علت استفاده از پالستیک در چراغ های خطر خودرو چیست؟
 -56علت استفاده از نوار الستیکی در برف پاک کن چیست؟
 -57آیا از طالی خالص می توان انگشتر ساخت؟چرا
 -58برای ساختن سیم انتقال برق فشار قوی
از.......................و.......................استفاده می کنیم.
 -59چند دلیل استفاده از آلمینیوم در ساخت سیم انتقال برق بنویسید.
 -61چرا سیم های برق فشار قوی را فقط از آلمینیوم ویا فوالد نمی سازند؟
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