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تجدید نظر

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

پایه  :هفتن

نام و نام خانوادگی دبیر :

نوره به عدد :

تاریخ و اهضاء :

نوره به حروف :

1

جمالت علمی درست را با (ص) و نادرست را با (غ) نشان دهید.
الف -کلشیذ سذین دس آب حل هی ضَد( .

ج -تعذاد پشٍتَى ّش اتن ًطاى دٌّذُ ًَع عٌصش است( .
ت -توام تشکیثات جضء هَادّ خالص هی تاضٌذ( .
2
-

رسات تطکیل دٌّذُ کذام هادُ اص اتن دسست ضذُ است ؟

-

ب) هس

ج) کلش

د) دی اکسیذ کشتي

ب) ضکش

ج) کشتي دی اکسیذ

د) گَگشد

الف) طال ،اکسیظى  ،یذ  ،هس
ج) آب  ،کشتي دی اکسیذ ً ،وک طعام

د) گَگشد ً ،وک طعام  ،اکسیظى

اگش حجن هعیٌی اص هَادّ صیش تِ یک اًذاصُ گشها دّین حجن کذام هادُ تیطتش هی ضَد ؟

ب) اکسیظى

ج) آّي

د) پالستیک

کذام عٌصش صیش ضکٌٌذُ است ؟

ب) طال

ج) هس

د) گَگشد

کذام رسُ دس ّستِ اتن عٌاصش ٍجَد داسًذ ؟

ب) الکتشٍى ٍ ًَتشٍى
د) الکتشٍى  ،پشٍتَى ٍ ًَتشٍى 

ٍصى ضوا دس کجا تیطتش است ؟

الف) دس فضا
-

)

4

الف) پشٍتَى ٍ الکتشٍى
ج) ًَتشٍى ٍ پشٍتَى
-

)

ب) هس ً ،وک طعام ً ،قشُ 

الف) ًقشُ
-

1

کذام گشٍُ ّوگی عٌصش ّستٌذ ؟

الف) آب
-

بارم

تعذاد اتن ّای کذام هادُ صیش تِ اًذاصُ تعذاد اتن ّای آب است ؟

الف) ًوک طعام
-

تاریخ و اهضاء :

نوره به حروف :

)

چهار گزینه ای

-

نام و نام خانوادگی دبیر :

نوره به عدد :

)

ب -جشم یک داًص آهَص پایِ ّفتن تقشیثاً ً 40یَتي است( .

الف) گَگشد

مدت امتحان  06دقیقه

ب) دس کشُ هاُ

ج) دس کشُ صهیي

د) دس ّوِ جا تشاتش است

کذام تغییش حالت ّای صیش گشهاگیش ّستٌذ ؟

الف) رٍب ٍ اًجواد

ب) تثخیش ٍ رٍب

ج) تصعیذ ٍ اًجواد

د) تصعیذ ٍ فشاصش

-

سواالت تشریحی

1

یک فلض ًام تشدُ دٍ ٍیظگی فلض تَدى آًشا تٌَیسیذ.

1

2

آصهایطی طشاحی کٌیذ کِ ًطاى دّیذ دس َّا تخاس آب ٍجَد داسد.

2

3

چشا آلیاطّا اص عٌاصش ساصًذُ آى ّا سخت تش ّستٌذ ؟

1

4

فٌاٍسی یعٌی چِ ؟ دٍ ًوًَِ فٌاٍسی سا ًام تثشیذ.

1/5

5

چگالی هادُ ای حساب کٌیذ کِ جشم آى  200گشم ٍ حجن آى  80ساًتی هتش هکعة تاضذ ؟

1/5

6

ٍصى یک جسن  5/4کیلَگشهی دس سٍی صهیي ٍ دس کشُ هاُ چقذس است ؟

2

7

آصهایطی سا طشاحی کٌیذ کِ تشاکن پزیشی سا ًطاى دّذ.

2

8

تا رکش یک هثال هَادّ َّضوٌذ سا تعشیف کٌیذ.

1

9

علّت کاستشد ّشیک اص هَادّ صیش سا تٌَیسیذ.

1

ضیطِ جلَ اتَهثیل (

)

)

آلَهٌیَم دس تذًِ َّاپیوا (

2

 10تا تَجِ تِ ضکل تَضیح دّیذ.
الف) کذام یک ضکل یک هَلکَل سا ًطاى هی دّذ ؟
ب

ب) تفاٍت آى ّا چیست ؟
عٌصش یا تشکیة تَدى آى ّا سا هطخص کٌیذ.

قلبهمهخداپرستانکاوونمحبّتامامحسیه(ع)است.

الف

