
 بي نام تو نامه كي كنم باز

 21/10/98 تاريخ امتحان: تهران 6پرورش منطقه اداراه آموزش و  علوم)فیزیک( آزمون درس :

 

 دقیقه 90مدت امتحان:  دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان  هفتم پايه:

 5از    1صفحه:   98دی ماه  - دوره اول متوسطه -آزمون های نیمسال اول  عبدالکریمیآقای نام دبیر: 
  

 شماره صندلي: كالس: نام و نام خانوادگي:                                                                                                  
  

 

 

 يا امضاء مديرمحل مهر 

 نمره تجديد نظر .......................................      امضاء دبیر    امضاء دبیر       نمره با حروف: ................................................ نمره با عدد .................       

 

 بارم متن سوال 
 2 بخش اول: سؤاالت جای خالی

75/0 گیری طول .................. ، جرم .................. و زمان .................. است.کمیت اندازه 1  

25/0 آید.جرم جسم در ............................. به دست میضرب وزن یک جسم در سطح زمین از حاصل 2  

25/0 ..... نیوتون است............گرمی برابر ............. 250وزن یک سیب  3  

52/0 کنیم............ بیان می......چگالی را بر حسب ....... 4  

25/0 متر است........... سانتی...................یک لیتر برابر حجم ظرفی مکعبی شکل به طول و عرض و ارتفاع  5  

25/0 گویند....... آن وسیله می...................... ،تواند اندازه بگیردگیری میترین مقداری که یک وسیله اندازهبه کم 6  

 1 بخش دوم: سؤاالت صحیح و غلط

25/0 ..() ............. کیلوگرم خواهد داشت. 75تر از کیلوگرم است اما همین شخص در کره ماه جرمی کم 75جرم شخصی در سطح زمین  1  

25/0 ...(..............) تر است.تر باشد چگالی آن بیشای بیشهرچه نسبت جرم به حجم ماده 2  
25/0 ....(.............) تر است.تر باشد چگالی آن کمبیشهای برابر هرچه جرم یک ماده در حجم 3  
25/0 ....(............) شود.نیوتون وارد می 10منظور از شدت جاذبه این است که به یک جسم یک کیلوگرمی تقریباً نیرویی برابر با  4  

5/2 بخش سوم: جدول زیر را کامل کنید.  
 چگالی مکعب(متر حجم )سانتی جرم )گرم( ماده 

 متر مکعب(نتی سا )گرم بر
ماند روی آب شناور می

 یا خیر
1 40 10 .......................... .......................... 

2 .......................... 100 1
2

 .......................... 

3 60 .......................... 3 .......................... 

4 200 .......................... 4
5

 .......................... 

5 300 1200 .......................... .......................... 
 

 

  بخش چهارم: سؤاالت تشریحی
دست به 400gکند و مقدار آن را گیری میدست آوردن چگالی یک سنگ کوچک ابتدا جرم آن را با ترازو اندازهآموزی برای بهدانش 1

ستوانه مدرجی که    می سپس آن را درون ا سطح آب روی  متر مکعب آب دارد میسانتی  500آورد.  متر مکعب سانتی  750اندازد. 
 ماند. چگالی این سنگ را بر حسب کیلوگرم به مترمکعب بیان کنید.می
 
 
 
 

75/0  



 21/10/98 تاريخ امتحان: تهران 6اداراه آموزش و پرورش منطقه  علوم)فیزیک( آزمون درس :

 

 دقیقه 90مدت امتحان:  دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان  هفتم پايه:

 5از    2صفحه:   98دی ماه  -دوره اول متوسطه  -آزمون های نیمسال اول  آقای عبدالکریمینام دبیر: 
 

 های جرم و وزن را بنویسید.مورد از تفاوت دو 2
 
 
 
 

5/0  

 کنید.آنها را با هم مقایسه آورده و دست به (مریخزمین، ماه و  )وزن این برنج را درکیلوگرم جرم دارد. 20نج تقریباً هر گونی بر 3

N)شتاب گرانش زمین: 

kg
/، شتاب گرانش ماه: 10

N

kg
1 N، شتاب گرانش مریخ: 2

kg
4) 

 
 
 
 
 

1 

 دقیقه زمان نیاز داریم. حساب کنید این زمان چند دقیقه و چند ثانیه است؟ 20ساعت و  1برای پختن یک غذا در ماکروویو به  4
 
 
 

5/0  

/کیلوگرم داریم. اگر این مجسمه از نقره ساخته شده باشد و بدانیم جرم حجمی نقره برابر      1/2مجسمه کوچکی به جرم   5 310 5 g

cm
  

 متر مکعب خواهد بود؟است. حجم این مجسمه چند سانتی
 
 
 

5/0  

ای به حجم اگر پیمانه 6 35  گیری کنیم؟توانیم اندازههای زیر را میلیتر داشته باشیم کدام یک از حجم 10

الف(  5 33 10 m  
 

  

ب(  3 33 10 mm 
 
 
 

75/0  

 حساب کنید. ( فرسنگ و ذرعبر حسب )ی این دو شهر را متر است. فاصلهکیلو 12/3ی بین دو شهر فاصله 7
 فرسنگ( 1ذرع =  6000ذرع ،  1متر = سانتی 104)
 
 
 
 

5/0  

 10 جمع نمره 
 



 بي نام تو نامه كي كنم باز

 21/10/98 تاريخ امتحان: تهران 6منطقه اداراه آموزش و پرورش  علوم )زیست( آزمون درس :

 

 دقیقه90مدت امتحان:  دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان  هفتم پايه:

 5از    3صفحه:   98دی ماه  - دوره اول متوسطه -آزمون های نیمسال اول  اسکندریآقای نام دبیر: 
  

 شماره صندلي: كالس: نام و نام خانوادگي:                                                                                                  
  

 

 

 مديرمحل مهر يا امضاء 

 نمره تجديد نظر .......................................      امضاء دبیر    امضاء دبیر       نمره با حروف: ................................................ نمره با عدد .................       

 

 بارم متن سوال شماره
 در جای خالی کلمة مناسب بنویسید: 1

 کنند.الف( برای جدا کردن اکسیژن از آهن در سنگ معدن به آن در کوره ...................... اضافه می

 در سلول کار تولید انرژی را بر عهده دارد.ب( اندامک ...................... 

 آید.وجود میج( بر اثر اختالف ارتفاع در مسیر رود ...................... به

 باشد.ترین منبع آب شیرین قابل دسترس و استفاده، ...................... مید( بزرگ

1 

 مشخص کنید: گزینة صحیح را با عالمت  2
A-  باشد.کیلوگرم آهن خالص، به چه مقدار سنگ معدن آهن نیاز می 1500برای تولید 

 کیلوگرم  1500د(  کیلوگرم  6000ج(  کیلوگرم  3000ب(  کیلوگرم  750الف(        
B- باشد؟کدام جاندار زیر دارای یاخته پروکاریوت )پیش هسته( می 

 د( درخت چنار  ج( باکتری  ب( موش  الف( جلبک سبز  
C-  باشد؟تر میآب سخت مقدار امالح کدام عناصر بیشدر 

 د( کلسیم و منیزیم  ج( آهن و منیزیم  ب( کلسیم و آهن  الف( سدیم و کلر  
D- :اگر هنگام تراکم ابرها، دما خیلی کم )زیر صفر درجه سلسیوس( باشد، بارش به صورت 

 د( باران و برف با هم  باشد ج( برف می باشد ب( باران می باشد تگرگ میالف(  

1 

 ( مشخص کنید:( و جمالت صحیح را با )جمالت غلط را با ) 3
 کند. )       (تری به داخل زمین نفوذ میتر باشد آب کمالف( هرچه میزان پوشش گیاهی بیش

 باشد. )       (متر میگیری مقدار بارش باران بر حسب میلیب( اندازه
 باشد. )       (و درشتی می غشا پالسمایی بر اساس اندازه ریزیج( ورود مواد به داخل یاخته از 

 گردد. )       (د( برای ایجاد لعاب سبزرنگ از اکسید کروم استفاده می

1 

 های زیر پاسخ کوتاه دهید.به پرسش 4
 الف( مادة اولیة تولید شیشه چیست؟

 

 مسیری مارپیچ داشته باشد، شیب مسیر رودخانه چگونه است؟ ای سرعت کم وب( اگر رودخانه
 

 گیرد؟ج( در کدام اندامک یاخته، ذخیرة آب و مواد غذایی و مواد اضافه صورت می
 

 شود؟د( انرژی مورد نیاز چرخة آب از کجا تأمین می
 

1 

 اند؟وجود آمدههای زیر چگونه بههریک از دریاچه 5
 الف( دریاچه خزر 

   دریاچه سبالنب( 
 ج( دریاچه ارومیه 

75/0  

 های جانوری را بنویسید.های گیاهی با یاختههای یاختهسه مورد از تفاوت 6
 
 
 

75/0  



 21/10/98 تاريخ امتحان: تهران 6اداراه آموزش و پرورش منطقه  علوم )زیست( آزمون درس :

 

 دقیقه90 مدت امتحان:  دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان  هفتم پايه:

 5از    4صفحه:   98دی ماه  -دوره اول متوسطه  -آزمون های نیمسال اول  آقای اسکندرینام دبیر: 
 

 گذاری کنید.رو مناطق مشخص شده را نامدر شکل روبه 7
1-  

2-  

3-  

75/0  

 سه مرحله تولید سفال را بنویسید. 8

1 ................................................)2 ................................................ )3 ................................................ ) 

75/0  

 وجود آمدن هریک از حرکات آب دریاها که در زیر اشاره شده چیست؟عامل به 9
 الف( امواج معمولی دریا 

 ب( امواج بزرگ سونامی )آبتاز( 

 ج( امواج جزر و مد دریا 

75/0  

 گردد؟های زیر از کدام روش حفاظت از منابع طبیعی استفاده میدر هریک از مثال 10
 های پالستیکی   )                           (الف( ساخت وسایل پالستیکی جدید از زباله

 برای نگهداری آبلیمو            )                           (های نوشابه ب( استفاده از بطری

 های پالستیکی  )                           (ج( استفاده از زنبیل به جای استفاده از کیسه

75/0  

 مورد( 3شود؟ )با ذکر چه عواملی سبب کاهش ذخیره آب زیرزمینی در یک منطقه می 11
 
 
 
 
 
 

75/0  

 های بدن به سؤاالت زیر پاسخ دهید.بافتدر مورد  12
 الف( بافت چیست؟

 
 
 
 
 

 مورد را به دلخواه نام ببرید. 2های اصلی بدن ب( از بافت
 
 
 
 

 

 

75/0  

 10 جمع نمره 
 



 بي نام تو نامه كي كنم باز

 21/10/98 تاريخ امتحان: تهران 6اداراه آموزش و پرورش منطقه  (علوم )شیمی آزمون درس :

 

 دقیقه90 مدت امتحان:  دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان  هفتم پايه:

 5از    5صفحه:   98دی ماه  - دوره اول متوسطه -آزمون های نیمسال اول  ترکیانآقای نام دبیر: 
  

 صندلي:شماره  كالس: نام و نام خانوادگي:                                                                                                  
  

 

 

 محل مهر يا امضاء مدير

 نمره تجديد نظر .......................................      امضاء دبیر    امضاء دبیر       نمره با حروف: ................................................ نمره با عدد .................       

 

 بارم متن سوال شماره
 های زیر را نشان دهید:درستی یا نادرستی جمله 1

         ) .................... (ای دانشمندان است. الف( موفقیت و پیشرفت سریع علم، نتیجة کار میان رشته
         ) .................... ( بندی اطالعات از مراحل روش علمی است.طبقه ب( مشاهدة علمی و

          ) .................... ( پ( گوگرد در آب قابل حل شدن است.

5/1  

 های مناسب پر کنید.جاهای خالی را با واژه 2
 لم است. ها .............................. در عالف( پرسیدن سؤال و یافتن جواب

 ها .............................. را به دنبال دارند.تر فناوری در کنار فایدهب( بیش

 های مختلف علمی در آن دخالت دارند.ای از .............................. است که دانشمندان رشتهای نمونهپ( تولید سوخت هسته

5/1  

 عبارات زیر را تعریف کنید. 3
 عنصر:

 
 مولکول:

 

1 

 ذرات سازندة اتم چه چیزهایی هستند و بار هریک را نیز مشخص کنید. 4
 
 
 
 

5/1  

 نام عناصر زیر را به فارسی و نماد التین بنویسید. 5

He                       ؟                              آهن: ؟                             آلومینیوم: ؟ :Cu؟ : 

1 

 عنصر مثال بزنید. 2ویژگی مهم فلزات و دو ویژگی مهم نافلزات را بنویسید و برای فلزات و نافلزات دو  6
 
 
 

 

2 

 ؟ندارندکدام یک از عناصر زیر رسانایی الکتریکی  7
Ag                               C                        Mg                          F 

 

1 

 خام را بنویسید.کاربرد نفت  2 8
 
 

5/0  

 10 جمع نمره 
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