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 16 سئواالت :تعداد   3 :تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 11/03/98 تاریخ برگزاري:
 دقیقه 70 وقت پاسخگویی:

 :سمیه کاظمیان طراح 
 

 :شماره 
 علوم  درس:نام 
 هفتم :پایه

 دهیدامش و دقت به سواالت زیر پاسخ دخترم با آر

 سئواالت  شیمی
 ردیف  بارم

 جاهاي خالی را با کلمه مناسب پرکنید :  25/1
 

 اگر درستی یک فرضیه ثابت شود، آن را  ....................   می نامند.الف) 
متصاعد آن  د، گازهایی ازشرایط ............... قرار بگیر...................  است در  آن دیگرهرگاه پسماند محصوالت کشاورزي که نام ب) 

 می گویند. می شود که  به آن .............. 
 براي افزایش سختی نوك مداد به آن .........................  اضافه می کنند.د) 

1 

 گزینه صحیح یا غلط را انتخاب کنید. 1
 

 غ  د.  صانرژي پتانسیل گرانشی زیادي دار آب ذخیره شده در پشت سد،الف) 
 غ  ذرات سازنده عنصرهاي فلزي، مولکول هستند.  صب) 
 غ آب آهک خاصیت اسیدي دارد  صج) 
 غ  استفاده می شود. صفلزات از اکسیدهاي رنگی براي تهیه سفالد) 

2 

 به سواالت زیر پاسخ دهید. 25/1
 نمره) 5/0( کدام بطري در آب گرم قرار دارد؟ چرا؟در شکل مقابل الف) 

 
 

 نمره) 25/0( مواد هوشمند را تعریف کنید.ب) 
 
 

 نمره) 5/0(منشا تولید نفت خام و زغال سنگ چه تفاوتی با هم دارند؟ج) 
 
 

 

3 

 سئواالت زمین شناسی

 کمتر ) از یزد می باشد .  –عمق سطح ایستابی درگیالن ( بیشتر الف)  1
 ؟ کوهها چه نوع آبخوانی وجود دارد در دامنهب) 

 
 

 تندآب را تعریف کنید ؟ ج) 
 

 
 

4 

را امام رضا  تان د ر مد ال س ه ا د–دوره اول  ع  ٦وا



  صفحه2  
  

 سئواالت زیست شناسی

 جاهاي خالی را با کلمه مناسب پرکنید :  25/1
                    سیاهرگ کلیه ، خون خود را به ...................... می ریزد .                                                                 الف) 
 ادرار از لگنچه به .......... وارد می شود . ب) 
 ی گردد . صفرا در .............. ساخته شده و در ............... ذخیره مج) 
 پروتئین ها از مولکول هایی به نام ...................... ساخته شده اند .د) 

5 

 در مورد دستگاه تنفس به سئواالت پاسخ دهید :  75/0
 محل تبادل گازهاي تنفسی کجاست ؟ الف) 

 
 هوا هنگام عبور از مجاري تنفسی چه تغییري می کند ؟( دو مورد )ب) 

 
 

6 

 در مورد قلب به سئواالت پاسخ دهید :  1
 کار دریچه میترال یا دو لختی چیست ؟ الف) 

 
 رگهایی که به بافت قلب خونرسانی می کنند چه نام دارند ؟ ب) 

 
 نقش گویچه هاي قرمز خون چیست ؟ج) 
 

 

7 

 باکتري هاي فراخ روده چه ویتامین هایی را براي بدن می سازند ؟ 5/0
 

8 

 بلع راه ناي چگونه بسته می شود ؟هنگام  25/0
 

9 

 در بدن را بنویسید ؟  Dاثر کمبود ویتامین الف)  25/1
 

 را بنویسید ؟  Bدو نقش ویتامین ب) 
 

 دو نقش چربی ها را در بدن بنویسید ؟ج) 
 
 

10 

 نقش اندامک هاي زیر را در یاخته بنویسید : الف)  5/1
  :راکیزه( میتوکندري )-1
 
 میان یاخته اي:شبکه در  -2 

 
 یک تفاوت سلول گیاهی با جانوري را بنویسید ؟ ب) 

 
 

 تناسب بین کار و شکل سلولها را در بافت پوششی توضیح دهید ؟ج) 
 

 
 

11 



  صفحه3  
  

 سئواالت فیزیک

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید. 1
 غ  ص   .الف) جرم جسمی بر روي ماه بیشتر از جرم آن بر روي زمین است

کیلومتر بر ساعت حرکت می کند کمتر از انرژي جنبشی اتومبیلی با همین  40جنبشی دوچرخه اي که با سرعت ب) انرژي 
 غ  ص   .سرعت است

 غ  ص   .ج)انتفال گرما به روش همرفت در جامدات بهتر اتفاق می افتد
 غ  ص.  د)گرما نوعی از انرژي است که همیشه از جاي سردتر به جاي گرمتر می رود

12 

 گزینه مناسب را مشخص کنید. 1
 گرم چند سانتی متر مکعب حجم داشته باشد تا به زیر آب برود؟ 200الف) جسمی به جرم 

 100د)           200ج)              250ب)             300الف)
جابجا کرده است کار انجام شده چقدر متر باالي سرش  2نیوتن وزنه اي را تا ارتفاع  3000ب) وزنه برداري با وارد کردن نیروي 

 کیلو ژول 1500ژول       د)  1500کیلو ژول        ج)   6000ژول         ب)  6000الف)    است؟
 درجه سلسیوس مخلوط می کنیم دماي تعادل مجموعه چقدر خواهد بود؟ 80لیتر آب  2درجه سلسیوس را با  20لیتر آب  2ج)

  80د)            50ج)        40ب)          20الف) 
 د) انتقال گرما توسط رسانش در کدام یک از مواد زیر بهتر صورت می گیرد؟

 الف) هوا           ب) آب        ج) روغن     د) مس

13 

 .آب از مخزنی خارج می شود و مطابق شکل  چرخ را می چرخاند 75/0
 الف) وقتی آب در مخزن است چه نوع انرژي دارد؟

 
 درست قبل از برخورد با چرخ چه نوع انرژي دارد؟ ب)آب

 
 

 ج) چه تغییري در این دستگاه بدهیم تا چرخ تند تر بچرخد؟
 

 
 

14 

متر قرار  دارد انرژي پتانسیل گرانشی این سنگ چقدر است؟( نوشتن   20کیلوگرم در باالي تپه اي به ارتفاع   40سنگی به جرم  75/0
 راه حل الزامی است)

 
 
 
 

 

15 

در یک روز گرم و آفتابی تابستانی شما و دوستتان می خواهیددرسایه بنشینید و کمی خنک شوید لباس شما روشن و لباس  5/0
 دوستتان تیره است. کدام یک زودتر خنک می شوید چرا؟

 
 

 

16 

 موفق باشید
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 16 سئواالت :تعداد   3 :تعداد صفحات

 

  نام و نام خانوادگی:

  دقیقه 70 وقت پاسخگویی: 11/03/98 تاریخ برگزاري:
 وطن پرست -زکی زاده–طراح :کاظمیان 

 :شماره 
  علوم  نام درس:

 هفتم :پایه

 سئواالت  شیمیپاسخنامه 
 ردیف    بارم

  جاهاي خالی را با کلمه مناسب پرکنید :   25/1
  

  نظریهالف) 
  زیست گاز  -بیهوازي    - کامپوست یا پوسال ب) 
  خاك رسد) 

1 

  گزینه صحیح یا غلط را انتخاب کنید.  1
  

  غ  د.  صانرژي پتانسیل گرانشی زیادي دار آب ذخیره شده در پشت سد،الف) 
  غ  ذرات سازنده عنصرهاي فلزي، مولکول هستند.  صب) 
  غ آب آهک خاصیت اسیدي دارد  صج) 
  غ  استفاده می شود. صفلزات از اکسیدهاي رنگی براي تهیه سفالد) 

2 

  به سواالت زیر پاسخ دهید.  25/1
  نمره) 5/0( بطري شماره یک در آب گرم قرار دارد. انبساط گاز در اثر گرما را با بادشدن بادکنک نشان می دهد. الف)

  
  
  
  
  
  

  نمره) 25/0( و با حذف نیرو مجدداً به وضعیت اولیه بر می گردند. دادهموادي که تحت تاثیر نیروي خارجی تغییرشکل  ب)
  

  نمره) 5/0( زغال سنگ: از بقایاي گیاهان به ویژه سرخس نفت خام: از بقایاي جانوران       ج) 
  
  

3 

 سئواالت زمین شناسیپاسخنامه 

   کمترالف)   1
   تحت فشار ب) 

  
 

  وقتی در مسیر رودخانه به منطقه اي می رسیم که بستر در اثر فرسایش اختالف ارتفاع پیدا کرده است ابشار ایجاد می شود ج) 
 

  
  

4 

را امام رضا  تان د ر مد ال س ه ا د–دوره اول  ع  ٦وا



  صفحه2  
  

 زیست شناسیسئواالت پاسخنامه 

  جاهاي خالی را با کلمه مناسب پرکنید :  25/1
  بزرگ سیاهرگ زیرینالف) 
  میزنايب) 
   کیسه صفرا –کبد ج) 
 امینو اسیدد) 

5 

  در مورد دستگاه تنفس به سئواالت پاسخ دهید :   75/0
   کیسه هواییالف) 

 
  گرم و مرطوب می شود ب) 

  
 

6 

  در مورد قلب به سئواالت پاسخ دهید :  1
   مانع برپشت خون از بطن چپ به دهلیز چپ می شودالف) 

 
   کرونرب) 

 
  نقل و انتقال گازهاي تنفسیج) 
 

 

7 

   Kو  Bبرخی ویتامین هاي گروه  5/0
 

8 

 9 اپی گلوت  25/0

   مانع جذب کلسیم می شود و باعث نرمی استخوان می گرددالف)  25/1
 

   پیشگیري از کم خونی و ریزش موب) 
 

  انرژي زایی و محافظت از اندام ها و در ساختمان غشاي پالسماییج) 
 
 

10 

 نقش اندامک هاي زیر را در یاخته بنویسید : الف)  5/1
   تولید انرژي-1
  
  شبکه ارتباطی درون سلولی و ساخت گلیکوپروتئین - 2 

 
   سلول گیاهی دیواره سلولی و واکوئل مرکزي دارد ب) 

  
 

در بافت پوششی مویرگ با توجه به تبادل مواد بین سلول ها فاصله وجود دارد و یک الیه می باشد ولی در پوست بافت ج) 
  پوششی چند الیه است و سلولها نسبتا به هم چسبیده اند 

  
 
 

11 



  صفحه3  
  

 سئواالت فیزیک پاسخنامه

 غلط را مشخص کنید.جمالت صحیح و  1
  غ  ص   .الف) جرم جسمی بر روي ماه بیشتر از جرم آن بر روي زمین است

کیلومتر بر ساعت حرکت می کند کمتر از انرژي جنبشی اتومبیلی با همین  40ب) انرژي جنبشی دوچرخه اي که با سرعت 
  غ  ص   .سرعت است

  غ  ص   .می افتدج)انتفال گرما به روش همرفت در جامدات بهتر اتفاق 
 غ  ص.  د)گرما نوعی از انرژي است که همیشه از جاي سردتر به جاي گرمتر می رود

12 

  گزینه مناسب را مشخص کنید. 1
  گرم چند سانتی متر مکعب حجم داشته باشد تا به زیر آب برود؟ 200الف) جسمی به جرم 

  100د)           200ج)              250ب)             300الف)
متر باالي سرش جابجا کرده است کار انجام شده چقدر  2نیوتن وزنه اي را تا ارتفاع  3000ب) وزنه برداري با وارد کردن نیروي 

  کیلو ژول 1500ژول       د)  1500کیلو ژول        ج)   6000ب)         ژول  6000الف)    است؟
  درجه سلسیوس مخلوط می کنیم دماي تعادل مجموعه چقدر خواهد بود؟ 80آب لیتر  2درجه سلسیوس را با  20لیتر آب  2ج)

   80د)            50ج)        40ب)          20الف) 
  د) انتقال گرما توسط رسانش در کدام یک از مواد زیر بهتر صورت می گیرد؟

 الف) هوا           ب) آب        ج) روغن     د) مس

13 

  .مخزنی خارج می شود و مطابق شکل  چرخ را می چرخاندآب از  75/0
  گرانشیانرژي پتانسیل  الف)

  
  گرانشیانرژي پتانسیل  ب)
  
  

  فاصله چرخ تا مخزن را زیاد کنیم ج) 
  
  

  
 

14 

	جرم	 75/0 × 	گرانشی	شتاب × 						ارتفاع =  انرژي	پتانسیل		گرانشی
40 × 10 × 20 = 8000J 

 

15 

  کسی که لباس تیره به تن دارد زودتر خنک می شود زیرا لباس تیره تابش گرمایی بیشتري دارد  5/0
  
  
  

 

16 

 موفق باشید

 


