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 باسمه تعالي  نام و نام خانوادگی: 

 وزارت آموزش و پرورش
 رضویاداره کل آموزش و پرورش استان خراسان       

 کاشمر  مدیریت آموزش وپرورش شهرستان

 امام حسین )علیه السالم(اول دوره ن دخترانه دبیرستا

علوم بخش   نام درس 

 فیزیک وزمین 

محل مهر  

 آموزشگاه 

 ۲۲/۱۰/۱۴۰۰ تاریخ امتحان  

 ۱۲تعداد سوال: ۱تعداد صفحه: ۷۰۱:کالس هفتم   :پایه 

 دقیقه    ۴۵    وقت:  صبح۸زمان شروع:     نام دبیر :آتشکار 

 

 

 بارم سواالت  شماره 

  نمره ۲بارم ..... ۱سواالت فصل  

 ۵/۰ فناوری را تعریف کنید.  ۱

 .دیرا انتخاب کن  حیصح نه یزگ ۲

 ست؟ یچ ینیب   شیپ کی  ینادرست  ای  یراه مطالعه درست  نی بهتر

 آنها   ریاطالعات و تفس  یب(جمع آور             ی بر اساس اصول علم ی ساز  هی(فرضالف 

 د(مشاهده و طرح پرسش                          ش یو انجام دادن آزما  ی (طراحج

۲۵/۰ 

 در جاهای خالی عبارت مناسب قرار دهید. ۳

 ان و خواص مواد می پردازد،............گفته می شود.م تجربی که به بررسی ساختمبه شاخه ای از علوالف(

 تعیین جرم یک ماده،نمونه ای از مهارت..........است.ب(استفاده از ترازو برای 

۵/۰ 

 هریک از عبارتهای زیر نشان دهنده ی کدام مرحله از مراحل روش علمی هستند.  ۴

 ؟.................. ن جذب نور تأثیر داردالف(آیا رنگ در میزا 

 ......... ،انرژی تابشی بیشتری جذب می کنند.های روشن  ب(احتماال رنگهای تیره نسبت به رنگ

 .............. ع تر خشک شده اند.پ(این لباسهای خیس که رنگ تیره ای داشته اند،در آفتاب سری

۷۵/۰ 

  نمره   ۵/۳...بارم   ۲سواالت فصل  

                                                                  .ن کنید ش و دماسنج دیجیتال را تعییگیری خط کدقت اندازه  ۵
 ۵/۰ 

 را خط بکشید.ی نوشته شده ،زیر کمیت و یکا در جمله  ۶

 کیلومتر است. ۶۴۰۰زمین،عاع کره ی ش
۵/۰ 

 است. 30cm،  20cm  ،10cmطول و عرض و ارتفاع یک مکعب مستطیل بترتیب  ۷

 چند سانتی متر مکعب است؟ مستطیل  الف(حجم این مکعب  

 ؟عب مستطیل چند لیتر است ب(حجم مک
۱ 

 گرم است.  80جرم جسم سانتی متر مکعب است .و 100می جس حجم  ۸

 گرم بر سانتی متر مکعب است ؟ (چگالی جسم چند الف 

 نتی متر مکعب(مشخص کنید آیا جسم در آب فرو می رود؟ گرم بر سا ۱ب(با مقایسه چگالی بدست آمده با چگالی آب )
۱ 

۴شتاب جاذبه مریخ= ی مریخ ،چند نیوتون است؟ ن جسم روی کرهوزگرم است. ۵۰۰جرم جسمی  ۹
𝑁

𝑘𝑔
 

 ۵/۲....بارم ۵سواالت فصل 
۵/۰ 

 از داخل کمانک عبارت درست را انتخاب کنید. ۱۰

 وجود دارد.ترکیبات آهن(- الف(عنصر آهن در معادن به صورت )آهن خالص 

 کربن(استفاده می شود.-ب(برای زد زنگ کردن قاشق وچنگال آهنی،در تهیه آن از )کروم

 ماسه( -و)خاک رس  پ(سیمان مخلوطی از آهک

 آب(است. -شن وماسه و )خاکوطی از سیمان وبتن مخلت(

۱ 

 هریک از موارد زیر کدامیک از روشهای محافظت از منابع طبیعی را نشان می دهد. ۱۱

 الف(استفاده از زنبیل های پارچه ای به جای کیسه پالستیکی.......... 

 ن اشیاء فلزی وانتقال به کارخانه برای ذوب آن ها........ ب(جدا کرد

۵/۰ 

 و تعیین کنید آیا این واکنش شیمیایی است یا فیزیکی؟ کامل کنید. واکنش تولید فلز آهن را ۱۲

 .............+.............. →................. فلز آهن+
۱ 

  .موفق باشید 
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