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 بارم سواالت 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . 

 بهترین راه برای درستی یا نادرستی آن چه پیش بینی کرده اید ....................... است.  -1

 وزن یک جسم برابر است با ...................................... که از طرف زمین بر جسم وارد می شود.  -2

 شکل خالصی از ماده که یک نوع اتم دارد .................................... نامیده می شود.  -3

 ست. چکش خوار بودن ویژگی اصلی ............................... ا -4
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 درست ترین گزینه را انتخاب کنید. 

 برای محاسبه چگالی از کدام دو کمیت استفاده می شود ؟  -5

  د( هیچکدام                       ج( وزن و حجم                     ب( جرم و وزن                     الف( جرم و حجم 

 تنوع مواد سازنده کدامیک بیشتر است ؟  -6

 د( فوالد زنگ نزن                                ج( فوالد                               ب( آهن                                الف( چدن 

 بتن نوع سوم مخلوطی از چه نوع موادی است ؟  -7

 شن و سیمان و ب( خرده سنگ                                                   الف( آهک و خاک رس و شن 

  د( سیمان ، ماسه ، آب و آهک               ج( خرده سنگ و شن و سیم و میله فوالدی و سیمان 

 در یک منطقه باعث می شود ، بارش عمدتاًبه صورت برف باشد ؟ چه میانگین دمایی -8

 ب( صفر درجه سلسیوس                                      الف( بیشتر از صفر درجه سلسیوس 

  د( گزینه الف و ب                                         ج( کم تر از صفر درجه سلسیوس 

 بزرگترین ذخیره های آب های شیرین کره زمین کدام است ؟ -9

  د( دریاچه ها                        ج( رودخانه ها                   ب( یخچال ها                 الف( آب های زیر زمینی 
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 درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.                        درست                نادرست 

                         ایجاد می شود.           در اطراف آتشفشان ها اغلب چشمه های آب گرم -11

                          فلز آهن در طبیعت به صورت خالص یافت می شود.                                   -11

                           یخچال های قطبی در نواحی کوهستانی تشکیل می شوند.                       -12

                           است .                             سیار کم روی ربایش بین مولکول های گازها بنی -13

1 

 هریک از عبارات داده شده را به مفهوم آن متصل کنید. -14

 الف(کربن دی اکسید 

 ب( در ساخت بدنه هواپیما بکار می رود

 ج( سفره های آب زیر زمینی تحت فشار 

 د( باال آمدن آب و حرکت آن بسوی ساحل 

 مَد 

 بین دو الیه نفوذ ناپذیر 

 آلومینیوم 

 ترکیب گازی
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 نمره تجدید نظر و امضاء:                                  به حروف : به حروف :                         نمره ورقه به عدد :                       

 نام و نام خانوادگی دبیر :                                 تاریخ و امضاء: امضاء:تاریخ و                  نام و نام خانوادگی دبیر :        

 

 محل مهر و امضاء مدیر

 

 سؤال

 صبح8ساعت امتحان :            شميم عرفان دخترانهنام واحد آموزشی : دبيرستان غيردولتی        لی ) شماره داوطلب ( :        ش صند

 دقيقه90 وقت امتحان :                                     هفتم           پایه :        نام پدر :                           گی :                         نام و نام خانواد

      10/94/ 5 تاریخ امتحان :      94 -95يمسال اول  نوبت امتحانی : ن     خانم حسينی    دبير :         علوم تجربی     سؤال امتحان درس : 



 

 بارم سواالت

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. 

 چرا مقداری نفت روی آب و یک تکه مس در ته ظرف قرار می گیرد ؟  -15

 

 

 

 یک عنصر اتمی و یک عنصر مولکولی نام ببرید.  -16

 

 

 

 

 انعطاف پذیری یک ماده نشان دهنده چیست ؟ با مثال -17

 

 

 

 

 اکسید آهن + سنگ آهک  گرما     ..................... +         + ...................... ... + ..........................معادله زیر را کامل کنید.  .. -18
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 به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید. 

 ذرات داخل اتم را نام ببرید و بارهای الکتریکی هر کدام را بنویسید.  -19
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 25/1 آلیاژ چگونه بدست می آید با مثال بنویسید.  -21

 1 طرز تشکیل آبشار را بنویسید.  -21

 75/1 سه عامل که در نفوذپذیری آب در داخل زمین نقش دارند را بنویسید.  -22

 



 

 بارم سواالت

 هریک از کلمات زیر را توضیح دهید. 

 سونامی :  -23

 

 

 لعاب :  -24

 

 

 چشمه :  -25
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 موفق باشید
 

 


