
 

 سواالت ومره

5/0 جاّای خالی سا تا کلوِ ی هٌاسة پش کٌیذ. - 1   

 .استفادُ هی ضَد..........................  طَل چیضّای کَچک اصتشای اًذاصُ گیشی الف : 

 .تِ دست هی آٍسًذ... ............... پالستیک سا اصب : 

5/0 کذام جولِ غحیح ٍ کذام غلط است؟                                                                          -2   

 ⃝ؽ   ⃝ظ   دس هٌاطق ضیثذاس هسیش سٍدخاًِ هاسپیچی است.الف : 

  ⃝ؽ                  ⃝ظ                                                                       .  فلضات چکص خَاسًذ ٍ سطح تشاقی داسًذب : 

5/0  یذتٌَیس "خَدسٍ"فٌاٍسی  ػیة تشای یک فایذُ ٍ یک -3 

:  فایذُ   

:ػیة   

5/0  دس جولِ صیش یک غلط ػلوی ٍجَد داسد آى سا هطخع ٍ تػحیح کٌیذ.  -4 

ٍصى یک جسن، ًیشٍسٌج است ٍ ٍاحذ آى کیلَگشم هی تاضذ(()) ٍسیلِ اًذاصُ گیشی   

  

 گشم است، چگالی کلیذ سا تِ دست آٍسیذ.  15جشم کلیذ دسٍى استَاًِ هذسج  -5 1

 ) ًَضتي فشهَل الضاهی است(

25/1 .الف : تشکیة سا تؼشیف کٌیذ -6   

سا هطخع کٌیذ. "ػٌػش فلض ، ػٌػش ًافلض ٍ تشکیة "ضکل ّای صیش ب : دس  

  

55/0  الف : جایگاُ پرٍتَى را در اتن هقابل هشخص کٌیذ.  -5 

     هعیي کٌیذ. با رکر دلیل را ب : تعذاد الکترٍى ّا

e و .......p8 وn 8 

 

  / شهرستان رامشیر آموزش و پرورش استان خوزستان

البىیهام آموزشگاه متوسطه اول   

  هفتم پایهامتحانات نوبت اول / 

95 - 96سال تحصیلی   

ػلَم تجشتی وام درس :  

  11/10/95 تاریخ امتحان :

  غثح 9 ساعت امتحان :

  دقیقِ 70 مذت پاسخگویی :

 وام :

 وام خاووادگی :

 وام پذر : 

 شماره داوش آموزی : 

 

 نمره کتبی :                                  نمره آزمایشگاه :                                    نمره کل :     

    اریخ و امضا :                                       ت                                 بهبهاوی نام دبیر :                                                    

 مهر آموزشگاه

............... ............... ................ 
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55/0  دلیل را شرح دّیذ. کذام هادُ را هی تَاى بِ هقذار زیاد هتراکن کرد ؟ -8 
 

  

 جذٍل سا کاهل کٌیذ -9 1

 

  
 کذس -ضفاف  اًؼطاف ًاپزیش -اًؼطاف پزیش  ًاسساًا -سساًا  چکص خَاس -ضکٌٌذُ  جسن

 هذاد چَتی

 
  

 

 

 
 

 

25/1 .آلیاط سا تؼشیف کٌیذالف :  -10   

 اص چِ فلضاتی ساختِ هی ضَد ؟ استاص ًَػی فَالد صًگ ًضى کِ ظشفطَیی سیٌک ب : 

 

 

 

 

  

55/0   کٌیذ. تیاىػلت اًتخاب ّش هادُ سا تشای ٍسیلِ هَسد ًظش   -11 

 

  

55/0 جاّای خالی سا کاهل کٌیذ.دس ٍاکٌطْای صیش  -12   

 

55/0  ّش تَضیح هشتَط تِ کذاهیک اص سٍضْای هحافظت اص هٌاتغ طثیؼی است ؟ -13 

 هػشف دٍتاسُ ( -تاصیافت  -) کاّص هػشف 

  فلضی خشاب سا دٍتاسُ دس کاسخاًِ رٍب کشدُ ٍ اص آًْا ضوص هی ساصًذ : ......................الف : ظشٍف 

 تطشی دٍؽ تضسگ تگیشین : ......................... کب : تِ جای چٌذ تطشی دٍؽ کَچک ی

 .......................اص ظشٍف ضیطِ ای هشتا پس اص استفادُ تشای ًگْذاسی حثَتات استفادُ کٌین : ج : 

 
 5/0   هراحل تْیِ ظرٍف سفالی را بٌَیسیذ.  -11 

55/0  ًَع تاسش سا دس ّش ضکل تؼییي کٌیذ.  -15 

 
 
 
 
 

  
  

 

 

 اًَاع پلیور
 ...... طبیعی

 پالستیک ......

 ضیطِ دس ػذسی

ی : ............................................گٍیظ  

 آلَهیٌیَم دس َّاپیوا ساصی

ی : ............................................گٍیظ  

 ضکل دادى تِ خویش

 پالستیک دس پشیض

ی : ............................................گٍیظ  

   

درجه سانتی گراد 1دمای هوا :  درجه سانتی گراد 3دمای هوا :   درجه سانتی گراد -2دمای هوا :    
هوای سردتوده   
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.هَسد اضافی است ( 4)دس هقاتل ّش تَضیح پاسخ دسست سا اص جؼثِ کلوات پیذا کشدُ ٍ تٌَیسیذ-16 1  

  

 

تخطی اص آتکشُ کِ دس سطح خطکی ّا ٍاقغ است ٍ تِ آب ّای آصاد ساُ ًذاسد. ..........................الف :   

اهَاج تضسگی کِ دس اثش ٍقَع صهیي لشصُ یا آتطفطاى دس دسیاّا ایجاد هی ضَد. ..........................ب :   

دستاسُ َّای اطشاف کشُ صهیي تِ هطالؼِ هی پشداصد. ......................داًطی کِ ج :   

  دس اثش ًیشٍی گشاًص هاُ ٍ خَسضیذ ایجاد هی ضَد. ...........................ت :

5/0 ًوَدار ًقشِ هفَْهی را کاهل کٌیذ. -15   

 

  

55/0  است؟چشا؟ تش هٌاسة صیشصهیٌی رخیشُ ی آب تطکیل تشای یک کذام -18 

 
 

   

5/0 ّش تَضیح سا تِ ٍاطُ ی هشتَط تِ آى ٍغل کٌیذ. )یک ٍاطُ اضافی است ( -19   

تَضیح                                                              ٍاطُ                            

       
 

 

 
 

 

 

 

55/0 ضکل هقاتل چِ ًَع آتخَاًی سا ًطاى هیذّذ؟ الف : -20   

  خَاى دس چِ هٌاطقی تیطتش تطکیل هی ضَد؟ایي ًَع آت ب: 
 

 

  

 
 

 

 

 

 موفق و سربلند باشید

 

حَضِ آتشیض -َّاضٌاسی  -سًَاهی  -هَج –دسیاچِ  - یخچال –آتطاس - جضس ٍ هذ  

 اًَاع یخچال
 قطة ضوال ٍ جٌَب ..........

 ًَاحی هشتفغ خطکی ّا .........

سطح تاالیی هٌطقِ اضثاع 

 کشُگشدش آب تیي َّاکشُ ، خطکی ّا ٍ آب 

 

چشخِ آب 

سطح ایستاتی 

آب سخت 

 

1 2 
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