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  :نام 
 نام خانوادگی :

  هفتم      پایه :
  دي ماه    نوبت :
  علوم تجربی    درس :

»بسمه تعالی «   
 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي

4اداره آموزش و پرورش ناحیه  
 بنیاد فرهنگی رضوي

6واحد علیه السالمدبیرستان دخترانه دوره اول امام رضا   
6.bonyadfarhangi.aqr.ir 

  صندلی : شماره
   15/10/97تاریخ امتحان : 
  دقیقه 80     مدت امتحان: 
  18    تعداد سوال : 

  3 تعداد صفحات : 
 قره گزلو فرزانه  نام طراح : 

  بارم  یددخترم با آرامش و دقت به سواالت زیر پاسخ بده  ردیف
    شیمی  
  .    دیسیبنو جمالت مقابل يا کلمه کی پاسخ  1

  
 : رسانا نافلز تنها

  :دیآ یم بدست فلز چند ای دو کردن مخلوط از
   :است شده ساخته ژنیاکس و کربن اتم نوع دو از گاز نیا

  :یسم و عیما يفلز يعنصر
  : شهیش دیتول در یاصل ي ماده
 : يساز مایهواپ صنعت در سبک و محکم فلز
 :ندیگو را عمل به علم لیتبد

  :یونمسک يها برج ساخت در يامروز مصالح نیمهمتر از یکی

2  

  .  دیکن انتخاب را مناسب نهیگز  2
  

  کدامند؟ اتم کی هسته ي سازنده  ذرات)  الف
  نوترون و پروتون الکترون،) 4     پروتون نوترون،) 3        نوترون الکترون،) 2              پروتون الکترون،) 1
  دارند؟ شباهت باهم مورد کدام در خی و بخارآب)ب
  مولکولها نیب شیربا) 4    ملکولها حرکت سرعت)3      یمولکول ي فاصله) 2                  مولکول نوع) 1
  شود؟یم افتی حالت سه هر به عتیطب در که یاتم سه مولکول)  ج    
 دیاکس يد کربن)  4                 وهیج)  3                    متان)  2                               آب) 1
 و نیکمتر.  میا کرده گرم اندازه کی به را آب و کیپالست و مس و ژنیاکس و الکل از یکسانی مقدار)  د
  است؟ دوماده کدام به مربوط حجم شیافزا نیشتریب

  ژنیاکس.  کیپالست)  4            کیپالست.  الکل) 3              مس.  آب)  2            مس.  ژنیاکس) 1

1  

  . دیکن مشخص را ینادرست ای یدرست  3
  نادرست             درست.     کنند یم استفاده يفلز يدهایاکس از یرنگ یسفال ظروف ساخت يبرا)  الف
  نادرست          درست                              .        پروتونهاست از شتریب همواره ها نوترون تعداد) ب
  . میکن یم استفاده میمستق ي مشاهده از ها دهیپد و مواد ي همه ي مشاهده يبرا)ج

  ادرستن        درست                                                                                                    

75/0  



٢ 

 

  . دیده قرار مناسب ي کلمه را یخال يجاها  4
 . دیآ یم بدست نزن زنگ فوالد......... و.........  و آهن بیترک از)  الف
  . ندیگو یم............  را بیترک هر ي سارنده واحد نیکوچکتر)   ب
  

75/0  

 .دیببر نام را یعیطب منابع از محافظت يراهها  5
  
  

75/0  

  .   دیسیبنو آهن معدن سنگ از را آهن يجداساز محصول و  واکنش  6
  
  

75/0  

    زیست شناسی  
   د؟یآ یدرم برف، شکل به ها بارش صورت درچه  7

  
  

1  

  .   دیسیبنو مورد دو یسطح ي ها آب ي کننده آلوده عوامل از  8
  
   

5/0  

 یومصنوع............................مثل ،یعیطب صورت دو به ؛ لیتشک یچگونگ نظر از ها اچهیدر  9
  .  شوند یم میتقس...............................مثل

5/0  

  ست؟یچ آبتاز منظورازالف )   10
  

  ست؟یچ آن جادیا علت ب) 
  
  

1  

  . دیکن فیراتعر زیآبر ي حوضه) الف  11
  
  .دیسیبنو را خود منطقه زیآبر ي حوضه کی نام) ب

1  

  .دیکن مشخص را ریناپذ نفوذ ي هیال و یستابیا سطح عمق ، یستابیا سطح ؛ ساده یطرح سمبار  12
  
  
  

1  

  .دیکن سهیمقا ریپذ نفوذ ي هیال گرفتن قرار تیوضع نظر از را فشار تحت و آزاد آبخوان  13
  
  

1  



٣ 

 

 دموفق و پر نشاط باشی

    فیزیک  
  . دیکن کامل مناسب باکلمات را یخال يجاها  14

 یبستگ............................ و.............................  به يریگ اندازه دقت. است همراهب تقری با همواره يریگ اندازه)الف
  .دارد

  براي اندازه گیري وزن از ابزاري به نام ............................. استفاده می شود .) ب
  

75/0  

  . دیکن معلوم را ریز جمالت ینادرست ای یدرست  15
    . باشدبیشتر  آب یچگال از اش یچگال دیبا بماند شناور آب يرو یجسم نکهیا يبرا) الف

  نادرست       درست                                                                                                     
  
  نادرست        درست   ضایی که یک جسم اشغال می کند حجم نام دارد .مقدار ف) ب

5/0  

  . دیکن انتخاب را مناسب ي نهیگز  16
 8/8سیاره ي زهره  در جاذبه شتاب نکهیا فرض با است لوگرمیک 72 ماه ي کره در فضانورد کی جرم) الف

  ؟ است چقدر سیاره ي زهره  در نورد فضا نیا جرم باشد گرم لویک بر وتنین
  لوگرمیک 292) 2                                        گرم لویک 72) 1
  گرم لویک 7300) 4                                      گرم لویک 730) 3
  
 قطعه هر یچگال میکن مین دو به وسط زا را جسم ،اگر است مکعب متر بر گرم لویک 3 یجسم یچگال) ب

  ؟ شد خواهد چقدر
   مکعب متر بر گرم لویک 6) 2                       مکعب متر بر لوگرمیک 5/1) 1
   مکعب متر بر گرم لویک 30) 4                          مکعب برمتر گرم لویک 3) 3

5/0  

 به را یگرم 150 سنگ کی سپس ، زدیر یم آب تریل یلیم 80 آن داخل و برداشته را یمدرج ي استوانه ندا  17
 را سنگ یچگال. ردیگ یم قرار تریل یلیم 130 يرو آب سطح اندازد یم مدرج ي استوانه درون یآرام

  ) است یالزام کای و فرمول نوشتن.( دیکن محاسبه
  
  
  
  

75/0  

ذبه ي کره ي مریخ را محاسبه نیوتن است شتاب جا 80کیلو گرمی روي مریخ تقریبا  20وزن یک جسم   18
  )است یالزام کای و فرمول نوشتن(. کنید

  
  
  

5/0  








