
  (    هفتم   ) علوم امتحان درس:

 0197 / 01/      :    تاریخ امتحان

 دقیقه 71 : مدت امتحان

 سماوی : سؤاالتطراح 

 یتعالباسمه
 شهرستان برخوار وپرورشآموزش

  زنده یاد نواییدبیرستان 

  97 ماهید

 نام و نام خانوادگی: 

 نام پدر: 

 (            )      کالس:

 نمره عملی :          نمره کل :         نمره برگه : 
 

 بارم                                                                                                       برابر هستند .       قرآن کریم دانندینمکه  یباکسان دانندیمآیا کسانی که             
        

 .در جای خالی بنویسید  آن راخط بکشید و زیر کلمه صحیح  0

 . شودمی، آزمایش ، فناوری ( نامیده  بینیپیشتبدیل علم به عمل ................... )  –الف 

 . افزایندمیرنگ (  -خاک رس  -برای افزایش سختی کربن در مغز مداد به آن کمی ............ ) آهک  –ب 

 ( است . کیلوگرم،  سیسی...... ) نیوتون ، یکای اصلی جرم ............ –ج 

 ( است . نافلزی، اتمی ،  مولکولیساختار جیوه ................ )  –د 

0 

 . مقابل آن ) د ( یا ) ن ( بگزاریداست  نادرستو کدام  درستزیر  یاجملهکدام  2

 ( . )        چگالی طال خیلی بیشتر از فوالد است   –الف 

 (  . )        اندقرارگرفتهماده در حالت مایع منظم کنار یکدیگر  ایهمولکول  –ب 

 (       )  است . های آن مقاومت کمی دارند، ماسه اییسنگکه  هاییقسمتدر  فارسخلیجساحل   –ج 

 (      . )   آهن یکسان است مس و از جنسدو قطعه فلز یک اندازه  برایمیزان افزایش طول)در اثر گرما (  –د 

0 

 است ؟ یرپذانعطاف یککدام 1

 تایر اتومبیل –د        بشقاب سرامیکی       –ج             مداد چوبی   –ب          لیوان شیشه ایی      –الف 

1.0 

  (مصرف دوباره، بازیافت، کاهش مصرف)  است؟ شدهاستفادهروش محافظت از منابع طبیعی  از کدام زیر یهادر حالت 4

 . آیددرمیپس از ذوب به حالت شمش  هااتومبیل زدهزنگبدنه   –الف 

 استفاده شد . نگهداری حبوبات از شیشه خالی سسبرای   –ب 

0 

 1.70 ) نام ببرید (؟  اندکدم اتمسازندهذرات  0

 . زیر پاسخ کوتاه بدهید سؤاالتبه  6

 ؟ شوندمیموجب کدام پدیده  زیردریاییهای  آتشفشانیا  هازلزله  –الف 

 وجود دارند ؟ زیرزمینی هایآبکدام امالح بیشتر در   –ب 

 ؟   رودمیکدام فلز بیشتر در ساخت هواپیما بکار  –ج 

 ؟  کندمیگرم از کدام حالت ماده فضای بیشتری اشغال  3 دهدمیآزمایش نشان  –د 

0 



 سه ویژگی برای فلزات بنویسید . 7

 

1.70 

 . جدول زیر را تکمیل کنید 8

 علت تشکیل هااستاناستان /  نام دریاچه

 کرهسنگشکستگی قسمتی از  ......................... ارومیه

 دهانه آتشفشان اردبیل ........................

 زیرزمینی از کف غار هایآبباالتر بودن سطح  ......................... غار علیصدر
 

0.0 

 کدام پدیدهای طبیعی است ؟زیر از جانب  یهاگفته 9

 . گیرممیقرار  نفوذناپذیر دوالیهمن یک نوع آبخوان هستم که در بین   -الف 

 . شودمیمبادله  هاخشکیهوا کره و  ، دریاها ، هااقیانوسآب پیوسته بین  کنممیمن بیان   -ب 

0 

 ؟ عمق سطح ایستابی در یک منطقه به چه عواملی بستگی دارد 01

 

0.0 

 پاسخ دهید . 00

 ؟ سازندمیفلزی را از فوالد  هایاسکلهو  هاپلچرا اغلب 

 ؟ یابدمیزمان کاهش  باگذشت هاسازهچرا استحکام این 

0 

 توضیح دهید   02

 آلیاژ چیست ؟
 یک مثال بزنید ؟

0 

  ؟ اندکدممواد اصلی بتن  01

 ؟اقدامی انجام دهیم چه آنبرای افزایش استحکام 

0 

 . سازندیمید شیشه را چگونه توضیح ده 04

 

0 

رسیده است اگر ترازو جرم این  سییس 80به  سییس 81حجم آب از  یماانداختهیک قطعه فلزی را در استوانه مدرج  00

 است ؟مکعب  متریسانتچند گرم بر گرم نشان دهد . چگالی این قطعه فلزی  41قطعه را 

 

 

0 




