
بي نام تو نامه كي كنم باز

11/03/1398 تاريخ امتحان: عمومی رشته: هفتم پايه: علوم :سواالت امتحان

دقیقه 90 مدت امتحان: 98آزمون  نیمسال دوم خرداد ماه  آموزش متوسطه اولدوره 

5 تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 

 شماره صندلی:نام و نام خانوادگی:

بارممتن سوالرديف

* فیزیکبخش سواالت   *

25/0، چند لیتر است؟ cm 20حجم مکعبي به ضلع  1

است. اگر اين ماده را در آب بیندازيم، چه وضعیتي پیدا مي كند؟ )فرو سانتي متر مکعب 60م از يک ماده، گر 420حجم  2

روی آب مي ماند يا غوطه ور مي شود؟( محاسبه كنید. ) ،رودمي
g

cm
1 آب( 3 = چگالي

25/0

متر جلو مي رود؛  5/2 ،مان روی زمین هل مي دهیم و در همان حال، جسم بر اثر نیروی ونیوت 200جسمي را با نیروی 3

 چند ژول كار روی جسم انجام داده ايم؟ )نوشتن فرمول و يکاها الزامي است.(

5/0

5/0انرژی جنبشي هر جسم به دو عامل بستگي دارد. آنها را بنويسید. 4

مي خورد. گرم( 100) گرم( و يک نان لواش 50گرم شیر كم چرب، يک تخم مرغ آب پز ) 100اشکان در وعدة صبحانه  5

)انرژی شیر كم چرب 
kJ

/
g

1 پز 8 آب ، انرژی تخم مرغ
kJ

/
g

6 ، انرژی نان لواش 8
kJ

/
g

11 اين مواد3 اشکان با خوردن )

غذايي چقدر انرژی به دست مي آورد؟

75/0

25/2ادامه سواالت پشت صفحه
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دقیقه 90 مدت امتحان: 98ماه آزمون  نیمسال دوم خرداد  آموزش متوسطه اولدوره 

5 تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 

1چهار روش برای تولید انرژی تجديد پذير را نام ببريد. 6

5/0در توربین های بادی چه نوعي از تبديل انرژی رخ مي دهد؟ 7

25/0كدام روش انتقال گرما در هر سه حالت ماده وجود دارد؟ 8

5/0را توضیح دهید.در طول شب، جريان همرفتي در ساحل دريا به كدام سمت است؟ علت آن  9

1بنويسید. از قسمت های مختلف خانه را كاهش اتالف گرماچهار روش  10

25/3ادامه سواالت صفحه بعد

   :جمع نمره کسب شده در بخش فیزیک
..................................................................................  نام و نام خانوادگی)امضا(باعدد: ...................    با حروف: 
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 شماره صندلی:نام و نام خانوادگی:

بارممتن سوالرديف

* زیست و زمینسواالت بخش * 

مشخص کنید. گزینه درست را با عالمت  11

A.  ......... ،استمادة اولیه ساخت شیشه .........................

ت. سنگ آهکپ. ماسه ب. سنگ آهنالف. خاک رس

B.  ؟ است دريای قديمي تتیسكدام درياچه باقي مانده

ت. درياچة غار علیصدرپ. درياچة سبالنب. درياچة ارومیهالف. درياچة خزر

C.  ؟ استكدام بافت زير جزء بافت های اصلي

یچه ایهت. بافت مابافت خونيپ. ب. بافت چربيالف. بافت استخواني

D. شخصي نرمي استخوان گرفته است كدام ويتامین بدن او كم است؟

  Bت. ويتامین  Aويتامین پ.  Dويتامینب. Cالف. ويتامین 

1

بنویسید.در جای خالی کلمه مناسب  12

 بوجود مي آيد كه استحکام زيادی دارد... ...............................ماسه،  –سیمان  –الف. از مخلوط آب 

 د.گوين .................................ب. به آبي كه امالح كلسیم و منیزيم آن زياد باشد آب 

 مي آيد. جودبو .................................پ. از مجموع چندين بافت كه باهم يک كار مهم بدن را انجام مي دهند 

 به كار مي رود. .................................ت. در ساختار ياخته های خوني، ماده معدني 

1

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. 13

 هنگام بلع غذا روی نای را مي بندد تا غذا وارد نای نگردد؟ الف. كدام دريچه

 ياخته در تولید انرژی در ياخته دخالت دارد؟ب. كدام اندامک 

 آب زير زمیني كه فضاهای خالي آن كامال با آب پر شده است چه مي گويند؟ یهاز سفر يپ. به بخش

 ؟است ت. اگر هنگام تراكم ابرها دما كمي باالی صفر باشد بارش به چه صورت 

1

متصل کنید؟ «ب » جمله های مربوط به خود در گروه  به ( با فلش ) را « الف» کلمات گروه  14

گروه ب  گروه الف

نفوذپذيری انتخابي  سیتوپالسم

 اندازه و تقسیم ياختهتعیین شکل،   هسته

دارای اندامک ها و مواد مورد نیاز ياخته  غشاء پالسمايي

75/0

75/3ادامه سواالت پشت صفحه
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 جدول زير را كامل كنید. 15

 عمل آن عضو نام عضو گوارشي

 گوارش نهايي غذا 

 آب و دفع مدفوع بجذ 

 ي به معدهانتقال غذا با حركت موج 
 

75/0 

 هريک از ياخته های خوني زير چیست؟كار  16

 الف. گويچه های قرمز 

 ب. گويچه های سفید 

5/0 

 ه در شکل روبرو را نامگذاری كنید.بخش های مشخص شد 17

 

 

 

5/0 

 هريک از كارهای زير توسط كدام رگ ها صورت مي گیرد؟ 18

 الف. خون رساني به بافت های خود قلب 

 ب. بیرون بردن خون از قلب به طرف اندام 

5/0 

 دو فايده چربي ها برای بدن را بنويسید. 19

 
 

5/0 

 ماهیچه كدام بطن قلب ضخیم تر است؟ چرا؟ 20

 

 

5/0 

 صورت مي گیرد؟ يدر كیسه های هوايي چه عمل 21

 

 

 

5/0 

 به كدام اسید آمینه ها، اسید آمینه های ضروری مي گويند؟ 22

 

 

 

5/0 

 25/4 ی بعدادامه سواالت صفحه 

   :جمع نمره کسب شده در بخش زیست و زمین
 نام و نام خانوادگی)امضا( باعدد: ...................    با حروف: ..................................................................................    
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 بي نام تو نامه كي كنم باز 

 11/03/1398 تاريخ امتحان: عمومی رشته: هفتم پايه: علوم :سواالت امتحان

 

 دقیقه 90 مدت امتحان: 98آزمون  نیمسال دوم خرداد ماه  آموزش متوسطه اولدوره 

 5 تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 
 

   شماره صندلی:  نام و نام خانوادگی:
 
 

 بارم متن سوال رديف

  * شیمی سواالت بخش*  

 نويسید.درستي و نادرستي هر يک از عبارت های زير را مشخص كنید و در صورت نادرست بودن شکل درست عبارت را ب 23

 رست   نادرست     ذكر دلیلد                                                                                            

 (.....................................................)                                                          مي شود.  فناوری نامیده ،به عمل. تبديل علم الف

 (.....................................................)                                           . افزودن آهن به گل، سبب افزايش استحکام آن مي شود. ب

5/0 

 ويژگي فلزات را بنويسید.دو   24

 

 

 

 

5/0 

 گزينه درست را انتخاب كنید. 25

 الف. كدام ماده زير به صورت خالص از طبیعت قابل استخراج نیست؟

 ت. آهن  پ. گوگرد ب. طال الف. الماس

 زير بیشتر است؟ب. سختي كدام يک از موارد 

 ت. پالستیک  پ. الماس نهب. آي الف. شیشه
 

5/0 

 15 جمع نمره 

   جمع نمره کسب شده در بخش شیمی:
 خانوادگی)امضا(نام و نام  باعدد: ...................    با حروف: ..................................................................................    

  

 

  

 

 تصحیح -1

 نمره :          با عدد            باحروف

 

 نام و نام خانوادگی مصحح

 امضا

 رسیدگی به اعتراضات -2

 با عدد            باحروف      

 

 تجدید نظر کنندهنام و نام خانوادگی 

 امضا

 2و1درصورت مغایرت نمره های موارد  -3

 با عدد            باحروف       

 

 تایید کنندهنام و نام خانوادگی 

 امضا
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 بي نام تو نامه كي كنم باز

 11/03/1398 تاريخ امتحان: عمومی  رشته: هفتم پايه: علوم :سواالت امتحان

 

 دقیقه 90 مدت امتحان: 98ماه آزمون  نیمسال دوم خرداد  آموزش متوسطه اولدوره 

 5 تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 

 
 

 بارم متن سوال رديف

  فیزیک *بخش *  

cmلیتر  1 cm cm cm   320 20 20 8000 8 25/0 

2 g g

cmcm


420 73 360
  =

جرم

حجم
 = چگالي 

چون اين عدد از 
g

cm
1  بیشتر است، بنابراين در آب فرو مي رود. آب( چگالي) 3

 

25/0 

 نیرو = كار× جابجايي  3

 = كار m  ×N 200 2/5=  500ژول 

5/0 

 5/0 جسم بستگي دارد. سرعتو  جرمانرژی جنبشي به  4

5 kJ
/

g
11 گرم لواش +  100×  3

kJ
/

g
6 گرم تخم مرغ +  50×  8

kJ
/

g
1  گرم شیر = انرژی كل 100×  8

kJ  180 340 1130  = انرژی كل 1650

75/0 

 1 انرژی خورشید، انرژی باد، انرژی زمین گرمايي، انرژی امواج دريا، انرژی برق آبي، سوخت های زيستي. 6

 5/0 تبديل مي شود.در توربین بادی، انرژی باد )حركتي، جنبشي( به انرژی الکتريکي  7

 25/0 در هر سه حالت ماده اتفاق مي افتد. تابشروش  8

در طول شب، جريان همرفتي از خشکي )ساحل( به سمت درياست. چون در شب، دريا گرم تر از ساحل است. هوای گرم از  9

 دريا باال مي رود و هوای سردتر از طرف ساحل به سمت دريا كشیده مي شود.

5/0 

. استفاده از دماپا برای رادياتور     3. استفاده از درزگیر برای درها و پنجره ها     2فرش و موكت در كف خانه      از استفاده .1 10

 . عايق سازی ديوارهای خانه4

1 

  * زيست و زمین * 

11 E. ماسه 

F. درياچه خزر 

G. بافت ماهیچه ای 

H.  ويتامینD 

1 

 الف. بتن 12

 سخت ب. 

 پ. اندام يا عضو

 آهنت. 

1 

 نای )اپیگلوت(الف. برچاك 13

 ب. راكیزه )میتوكندری(

 پ. منطقه اشباع

 ت. باران

1 

14 

 

 

 

 

 گروه ب  گروه الف

 نفوذپذيری انتخابي  سیتوپالسم

 تعیین شکل، اندازه و تقسیم ياخته  هسته

  دارای اندامک ها و مواد مورد نیاز ياخته  غشاء پالسمايي

75/0 
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 5 تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 
 

   شماره صندلی:  نام و نام خانوادگی:
 
 

15  

 عمل آن عضو گوارشينام عضو 

 گوارش نهايي غذا روده باريک

 جذ آب و دفع مدفوع روده بزرگ

  انتقال غذا با حركت مويي به معده مری

75/0 

 الف. انتقال گازهای تنفسي اكسیژن و كربن دی اكسید 16

 ب. دفاع از بدن در برابر عوامل بیگانه و میکروب ها

5/0 

17 A میزنای = 

B مثانه = 

5/0 

 الف. رگ های كرونر 18

 سرخرگ آئورتب.

5/0 

 ذخیره و تولید انرژی بیشتر از كربوهیدرات ها. .1 19

 عايق گرما و سرما .2

 ضربه گیر اندام ها .3

 مادة الزم برای ساخته شدن غشاء پالسمای ياخته. .4

5/0 

 5/0 فراهم كند.ماهیچه بطن چپ زيرا بايد نیرو و فشار زياد برای رساندن خون اكسیژن دار به همة بدن را  20

 5/0 اكسیژن از كیسه های هوايي وارد خون و كربن دی اكسید از خون وارد كیسه های هوايي مي شود. 21

 5/0 به اسید آمینه هايي )آمینو اسید( كه بدن ما آنها را نمي تواند بسازد و بايد با خوردن غذاها آن ها را بدست آوريم 22

  * شیمي * 

 . درستالف 23

 درست. ب

5/0 

 5/0 سطح صاف و صیقلي –چکش خوار  24

 آهنالف.  25

 الماسب. 

5/0 
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