
 

 

 نمره تجدید نظر به عدد       
 نمره به حروف

 نمره به عدد    
 نمره به حروف

 

 نام دبیر          تاریخ امضا نام دبیر                       تاریخ امضا
 بارم سواالت                                                                    ردیف

 .کٌیذ هطخص سا غلط ٍ صحیح جوالت 1

  .تاضذهی  اتوی 2 ػٌصش یک ًیتشٍطى گاصالف( 

 کشد. هتشاکن ساحتی تِ تَاى هیب( هتاى سا 

 .است تش کن گشها اثش دس آّي اص پالستیک حجن افضایص هیضاىج( 

 .تاضذ هی پشٍتَى 8 ٍ الکتشٍى 6 داسای کشتي د(اتن 

 .ضَد هی استفادُ هسی ّای سضتِ اص اتَهثیل تایش ساختي دسّـ( 

5/1 

 .کٌیذ کاهل هٌاسة کلوات تا سا خالی جاّای 2
 .داسد صیادی کاستشد دیگش ّای فلض تِ ًسثت تَدى اسصاى دلیل تِ........................  فلضالف( 

 .ضَد هی یافت گاص ٍ هایغ ،جاهذ حالت سِ تِ طثیؼت دسب( ..................... 
 است. چاقَ اص کوتش پٌیش ..................تٌاتشایي تشیذ سا پٌیش تَاى هی چاقَ ی تیغِ تاج( 

 د( ّش چی تِ جسوی گشها دّین فاصلِ ی تیي رسات آى....................... هی ضَد.
 .آیذ هی ٍجَد تِ ..................اتن چٌذ یا دٍ اتصال اصّـ( 
 .است ...................سیواى تَلیذ تشای اٍلیِی  هادُی( 

5/1 

 .کٌٌذ هی کن سا خَد اتَهثیل الستیک تاد تاتستاى گشم سٍصّای دس گاىساًٌذ چشا 3
 

1 

 .کٌیذ تصحیح سا آى داسد ٍجَد ػلوی غلط 2 صیش هتي دس 4
 یاتذ هی کاّص ًیض آًْا جٌثص ٍ یافتِ کاّص یخ ّای هَلکَل اًشطی گشها اثش دس دّین هیگشها  یخ تِ ٍقتی

 .ضَد هی تثذیل هایغ تِتِ آّستگی رٍب ضذُ ٍ 
 

1 

 ..................وادگیناخنام و نام 

 نام پدر...............................

 کد دانش آموزی......................

 کالس...............هفتم  پایه

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش پرورش استان کرمان

 اداره آموزش پرورش شهرستان بم

 ی اول دورهدبیرستان فرزانگان 

 1399-1400آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی 

 

             .............. ام درس:..ن

 صفحه.........            نام دبیر..........

 1400اریخ آزمون    /     /ت

 .........آزمونساعت شروع آزمون.......مدت 



 ماده
 عنصر

 عنصر مولکولی

 .کٌیذ کاهل سا خالی جاّای صیش جذٍل دس 5

  اًجواد
  رٍب

 هایغ تِ گاص تثذیل 
 جاهذ تِ گاص تثذیل 

  ثخیشت
   فشاصش
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 گشٍُ 2 تِ سا صیش ػٌاصش .ضَد هی تٌذی طثقِ اتوی ػٌاصش ٍ هَلکَلی ػٌاصش گشٍُ 2 تِ ػٌاصش کِ داًین هی 6
 .کٌیذ تٌذی طثقِ تاال

 (کلش – آلَهیٌیَم – ّیذسٍطى – اکسیظى  - طال  -)هس

  ػٌاصش اتوی
  ػٌاصش هَلکَلی
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 .کٌیذ کاهل سا صیش ًوَداس 7
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 ستط دّیذ. (ب) ستَى تِ سا (الف) ستَى جوالت 8

 ب الف
 صغال .ضَد هی یافت طثیؼت دس سًگ صسد تلَس صَستتِ 
 گَگشد کشد تْیِ سا آى تَاى هی دسیا آب اص

 طال .دسآٍسد دلخَاُ ضکل تِ سا آى تَاى هی
 ًوک .ضکٌذ هی ضشتِ اثش دس

 ًضى فَالد صًگ .است آّي ٍ ًیکل ،کشٍم اص آلیاطی
 

25/1 



  .تٌَیسیذ سا آى ػلت ٌذٌک هی اضافِ گِل تِ آّک هقذاسی خطتی تٌاّای ساخت دس 9
 

1 

 .ضَد هی استفادُ ػلت چِ تِ ضذُ دادُ هَاد اص یک ّش اص 10

  (پزیشی اًؼطاف - پاییي چگالی - صیاد تسیاس خَاسی چکص - تاال ضفافیت - تَدى اسصاى)

       )                   ( اتَهثیل الستیک  )                      (     آّي)                     (                     ضیطِ
 )                       ( طال )                     ( آلَهیٌیَم

25/1 

آّي                            11 ضىً  کشٍم            چذى  آّي                                             فَالد صًگ 

 1 .تگزاسیذ هٌاسة ی کلوِ خالی جای دس

 .کٌیذ تیاى صًذگی دس سا َّضوٌذ هَاد کاستشدّای اص ًوًَِسِ  12
 

5/0 

 ؟ضَد استفادُ آى اص تشق ّای سیستن ساختواى دس تا ضذُ هَجة هس ٍیظگی کذام 13
 

 

5/0 

  کشد؟ تاد سا یتادکٌک کشدى فَت تذٍى تَاى هی کِ ضَد دادُ ًطاى آى دس کِ کٌیذ طشاحی آصهایطی 14
 

1 

 .کٌیذ تٌذی دستِ تشکیة ٍ ػٌصش گشٍُ دٍ تِ سا صیش هَاد 15
  (ستِاًط – ىاهت –ضکش  – خَساکی ًوک - سذین – آّي - الکل - یَُج - آب - اکسیظى)

  : ػٌصش
  :یةتشک
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 اًذ؟ ضذُ دسست ّایی اتن ًَع چِ اص صیش هَاسد اص یک ّش 16

 ........................ ٍ:......................... آب...........................          ٍ: ............................ هتاى گاص

1 

 5/0 چشا؟ هایغ؟ یا است تیطتش جاهذ حالت دس ّا رسُ تیي ی فاصلِ ضوا ًظش تِ 17



 حجم

 گرما

 )ج(

 گرما

 حجم

 )الف( )ب(

 حجم

 گرما

 

 

 

 

 

 دّذ؟چشا؟ هی ًطاى گشها حسة تش تِ سا حجن تغییشات ًوَداس کذام این کشدُ گشم سا A جاهذ جسن 18
 
 
 

 
 

 

5/0 

 است؟ هَاد اص ًَع کذام ّای ٍیظگی اص تشاق سطح تَدى داسا ٍ خَاسی چکص تشق، جشیاى سساًای 19
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