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 )نگاه به گذشته(؟است نادرستكدام گزينه  - 1

  .شود متر سنجيده مي حسب ميلي سنجي بر هاي باران مقدار بارندگي در ايستگاه) 1
  .دهد ي سلسيوس باشد، بارش تگرگ رخ مي تر از صفر درجه در صورتي كه دماي هوا، هنگام تراكم ابرها كم )2
  .است هاي جامد، مايع و بخار در طبيعت پراكنده شده آب كره، به شكل )3
  .صورت يك مشكل اساسي مطرح است آبي در جهان به امروزه كم )4

صـحيح  در كشـور مـا    1388تـا   1377هـاي   د از موارد زيـر در مـورد توليـد، مصـرف و صـادرات سـيمان در سـال       چه تعدا - 2
 )نگاه به گذشته(؟نيست

  .است توليد سيمان همواره رو به افزايش بوده) الف
  .است مصرف سيمان همواره رو به افزايش بوده) ب
  .است تر از مصرفش بوده توليد سيمان همواره بيش) ج
  .است ي سيمان بوده ها، كشور ما قطعاً صادر كننده ي اين سال همهدر ) د

1 (1  2( 2  3( 3  4( 4  
  ؟نيستكدام گزينه صحيح  - 3

  .حفر قنات، اولين بار توسط ايرانيان انجام شد )1
  .شود تا سطح ايستابي باال بيايد هاي زيرزميني باعث مي از آب  رويه برداشت بي )2
  .شوند دار ايجاد مي در نواحي كوهستاني و شيبر ت بيشهاي تحت فشار،  آبخوان )3
   . پذير قرار داردنانفوذ ي نفوذپذير بر روي يك اليه ي هاي آزاد، يك اليه در آبخوان )4

  ؟ميزان كدام امالح زير در آب سخت، زياد است - 4
   كلسيم و منيزيم )4  كلسيم و منگنز )3  سديممنيزيم و  )2  يم و فسفرسد )1

 ؟هاي زيرزميني صادق است آب اغلب ي هاي زير، درباره چند مورد از ويژگي - 5

  »شيميايي متغير تركيب -دماي ثابت -رنگ بي -بو بي -هاي سطحي تر نسبت به آب امالح معدني كم«
1( 2  2( 3  3( 4  4( 5  

  ؟است نادرستكدام عبارت،  - 6
  .ي قرار داردبي اشباع، در زير سطح ايستا منطقه )1
  .دنده را به راحتي از خود عبور مي  ، آبها آبرفت )2
  .هاي حفر شده كم  است در مناطق نزديك دريا، عمق چاه )3
   . متر در سال متغير است سانتي 500 حداكثر تا 5/0ها در زيرزمين، از  سرعت حركت آب )4

  ؟است غلطها  در مورد درياچه گزينهكدام  - 7
  .كنند ها زندگي مي تلفي در آنزنده و پويا هستند كه جانداران مخ هاي محيط )1
  .هاي آزاد راه ندارند طور طبيعي به آب ها به درياچه )2
  .گردشگري را نام برد  ي توان تعديل دماي هوا و توسعه فارس مي ي مصنوعي شهداي خليج از اهداف ايجاد درياچه )3
   .است كره ايجاد شده هاي سنگ دليل وجود شكستگي در برخي از قسمت ي جهان به ترين درياچه بزرگ )4
  

   علوم عادي هاي  سؤال
  علوم

  

61ي  تا صفحه 32 ي صفحه

  دقيقه 30

 

 .ها پاسخ دهيد ، فقط به يك سري از آنپيشرفتهآموزان عزيز، لطفاً از بين سؤاالت علوم عادي و  دانش
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  ؟است درستناكدام مورد  - 8
  .شوند تقسيم مي كوهستانيقطبي و  ي طور كلي به دو دسته ها به يخچال )1
  .خواهيم داشت و پرتگاهي اي ساحل صخره ،هاي ساحلي در برابر فرسايش مقاوم باشند اگر سنگ )2
  .دارد هاي آزاد راه فارس و درياي خزر به آب كشور ما از طريق خليج )3
   .بارش غالباً به شكل برف است ،سلسيوس است ي تر از صفر درجه هوا كمدماي زمين كه  ي در مناطقي از كره )4

  ؟تر است كدام زمين زير براي نفوذ آب مناسب - 9
  كم شيب وخاك داراي پوشش گياهي كم  )1
  زياد شيب وخاك داراي پوشش گياهي كم  )2
  كم شيب و خاك داراي پوشش گياهي زياد )3
  زياد شيب و زيادخاك داراي پوشش گياهي  )4

 ؟است طور صحيح ذكر شده ي زير، به علت تشكيل چند درياچه -10

  ي آتشفشان دهانه سبالن ي درياچه

  ي دريايي قديمي مانده باقيخزر  ي درياچه

  كره هاي قسمتي از سنگ شكستگي اروميه ي درياچه

  هاي زيرزميني از كف غار باالتر بودن سطح آبدرون غار عليصدر ي درياچه

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

. . .  سـمت منـاطق    كند و به پيدا مي . . . . . . . باشد رودخانه مسير  . . . . . . . اگر شيب زميني كه رودخانه در آن جريان دارد،  -11

  .كند حركت مي

  تر مرتفع -مارپيچي –كم  )2    تر پست -مستقيم -كم )1

   تر مرتفع -مارپيچي -زياد )4  تر پست -مستقيم -زياد )3

 ؟اند درستي تكميل شده زير به  خالي هايچه تعداد از جا -12

  . . . . .شامل يك تغييـر  و اين فرآيند سيدآهن جدا كنيم را از اك اكسيژن  . . . . .، بايد از سنگ معدن براي دستيابي به فلز آهن«

  ».كند مي مصرف  . . . . .انرژي كه است 

   دو )4  سه )3  يك )2  صفر )1

  ؟است نادرست ،) بر اساس كتاب درسي(سوم استخراج فلز آهن ي مرحلهكدام گزينه در مورد  -13

  .شود خارج ميCO2صورت  اكسيژن موجود به )1

    .ماند كوره باقي ميته صورت مذاب در  در نهايت فلز آهن به )2

  .دهد در اين مرحله رخ مي »اكسيدهاي آهن+ كربناكسيد دي كربن+ فلز آهن «واكنش  )3

   .دهند هاي مخصوص حرارت مي سنگ معدن را به همراه گوگرد و سنگ آهك در كوره )4

  

  

 شيميايي هاياتم

 كمي
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  ؟است نادرست گزينهكدام  -14
  .شود از اكسيد فلزهاي مختلف استفاده مي ،در توليد ظروف سفالي رنگي )1

  .شود اي از خاك رس ساخته مي بشقاب چيني از ماسه و ليوان شيشه )2

  .باشد هايي كه دارد، داراي ضررهايي نيز مي احداث معادن در اطراف شهرها، عالوه بر فايده )3

   .اي طوالني دارد سابقهد استفاده از آلياژهاي مس، هماننسازي در ايران   شيشه )4

 ؟زير درست است از مواردچه تعداد  -15

  .صورت تركيب هستند مواد موجود در معادن به ي همه) الف

  .شود دوم استخراج اين فلز انجام مي ي در مرحلهآهن سازي سنگ معدن  خالص)ب

  .چنگال، براي سالمتي مضر است استفاده از فلزاتي مانند كروم و نيكل در ساخت قاشق و) ج

  . دهيم را حرارت مي ن آ ،دادن به خمير اي همانند ظروف سفالي، بعد از شكل در ساخت ظروف شيشه) د
1( 1  2( 3  3( 2  4( 4   

 دهد؟يك، ميزان آب جاري در سطح زمين را كاهش ميكدام -16

    وجود پوشش گياهي متراكم )2    زمين نفوذناپذير )1

  شيب زياد زمين )4    مدت بارندگي طوالني )3

 ي زمين، به كدام صورت است؟ تر آب شيرين ذخيره شده در روي كره بيش -17

  هاي زيرزميني آب) 2    ها آب چشمه) 1

  ها آب رودخانه) 4    ها يخچال) 3

ف شـود، بـا   فلز آهـن خـالص مصـر   kg700ي يك ساختمان مسكوني، اگر براي تأمين تيرآهن مورد نياز براي ساخت هر طبقه -18

 توان تأمين كرد؟ سنگ معدن، تيرآهن مورد نياز براي ساخت حداكثر چند طبقه را مي kg14000داشتن 

1( 20  2( 5  3( 6  4( 10   

  اند؟ هاي زير صحيح چه تعداد از عبارت -19
 .آب آهك خاصيت اسيدي دارد) الف

 .خاك رس و ماسه است  سيمان مخلوطي از آهك،) ب

 .استفاده كرد  هاي آهني كه در توليد خودروها كاربرد دارند، وان در ساخت ورقهت از فلز آهن خالص نمي) ج

 .كننده در ورودي استخرها استفاده كرد توان به عنوان ضدعفوني از مخلوط آب و آهك مي) د

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  

باشند و شرايط بارندگي بـراي هـر     تر از رس تشكيل شده بيش Bهاي روستاي  آبرفتي باشند و زمين Aهاي روستاي  اگر زمين -20

. . . هـاي روسـتاي    تر است و زمين مناسب. . . هاي زيرزميني، حفر چاه در روستاي  برداري از آب دو روستا مشابه باشد، براي بهره

  )ترتيب از راست به چپ به. (تري براي كشاورزي دارند نياز به آبياري بيش
1( A  وA 2( A  وB  3( B  وB 4( B  وA 
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   )سپيده نجفي: نگاه به گذشته (    )سفر آب روي زمين - كتاب درسي 48تا   46 ي ها صفحه( »2«ي گزينه - 1

هاي برف روي  ي سلسيوس باشد، رطوبت موجود در هوا به شكل دانه تر از صفر درجه در صورتي كه دماي هوا، هنگام متراكم شدن ابرها كم

  .شوند ي هواي سرد عبور كنند، به تگرگ تبديل مي هاي باران، هنگام پايين آمدن، از توده اما اگر قطره. ريزد ميزمين 

   )مجيد بيانلو:نگاه به گذشته (    )از معدن تا خانه -كتاب درسي 41 ي  صفحه( »2«ي گزينه - 2

  .صحيح نيستند» د«و »  ج«موارد 

ي  ها كشور ما الزاماً صادر كننده بنابراين در اين سال. است با هم برابر بوده 1385و  1377هاي  طبق جدول زير، توليد و مصرف سيمان در سال

  .است سيمان نبوده

  مصرف سيمان  توليد سيمان  سال

1377  20000  20000  

1379  24000  22000  

1381  29000  28000  

1383  33000  31000  

1385  35000  35000  

1387  45000  44000  

1388  52000  45000  

 )سام طاليي(  )سفر آب درون زمين - كتاب درسي 60تا  58ي ها  صفحه( »2«ي  گزينه - 3

  .شود تا سطح ايستابي پايين بيايد هاي زيرزميني باعث مي از آب  رويه برداشت بي 

 )سام طاليي(  )سفر آب درون زمين -كتاب درسي 60ي   صفحه( »4«ي  گزينه - 4

در صورتي كه ميزان اين دو عنصر در آب زياد باشد، به آن آب سخت گفته . اند هاي زيرزميني ود در آبترين امالح موج كلسيم و منيزيم از مهم 

   .  شود مي

 هاي علوم عاديپاسخ سؤال



  15:  ي صفحه                                           ي اول متوسطه ه ي هفتم دور پايه                                                              پاسخ تشريحي  
  

 

 )سپيده نجفي(  )سفر آب درون زمين -كتاب درسي 59ي ها  صفحه( »2«ي  گزينه - 5

ميزان . هاست ها، تركيب شيميايي و دماي ثابت آن نهاي ديگر آ از ويژگي. اند كننده بو و فاقد مواد تيره رنگ، بي هاي زيرزميني غالباً بي آب 

   . تر است ها بيش تر و امالح معدني محلول در آن هاي سطحي كم ها نسبت به آب آلودگي ميكروبي آن

 )آرش درخشي(  )سفر آب درون زمين - كتاب درسي 58 تا 56ي ها  صفحه( »4«ي  گزينه - 6

   .در سال متغير استمتر  500تا  5/0از  ها در زيرزمين آبسرعت حركت  

 )سام طاليي(  )سفر آب روي زمين - كتاب درسي 52و  51ي ها  صفحه( »4«ي  گزينه - 7

  .ي درياي قديمي تتيس است مانده ي خزر است كه باقي ي جهان، درياچه ترين درياچه بزرگ

 )سام طاليي(  )سفر آب روي زمين - كتاب درسي 53 تا 51ي ها  صفحه( »3«ي  گزينه - 8

   .است آزاد متصل نكرده هاي ران را به آباي ،رخز درياي 

 )مجيد بيانلو(  )سفر آب درون زمين - كتاب درسي 57 تا 55ي ها  صفحه( »3«ي  گزينه - 9

، شرايط )مانند ذرات آبرفتي(تر باشد  خاك بزرگ ي دهنده ي ذرات تشكيل تر و اندازه تر، شيب زمين كم هرچه پوشش گياهي يك منطقه بيش 

  . است تر مناسب  براي نفوذ آب

 )سپيده نجفي(  )سفر آب روي زمين - كتاب درسي 52ي   صفحه( »4«ي  گزينه -10

  .ي موارد صحيح هستند همه 

 )سپيده نجفي(  )سفر آب روي زمين - كتاب درسي  50و  49ي ها  صفحه( »3«ي  گزينه -11

يب زميني كه رودخانه در آن جريان دارد زياد اگر ش .كند  تر جريان پيدا مي بخشي از آب باران در سفر خود روي زمين به سمت مناطق پست 

  . گيرد كند و در صورتي كه شيب زمين كم باشد، رودخانه مسير مارپيچي به خود مي باشد، رودخانه مسير مستقيم  پيدا مي

 )محمدجواد محسني(  )از معدن تا خانه - كتاب درسي 38و  37ي ها  صفحه( »4«ي  گزينه -12

آهن شامل يك تغيير شيميايي است كه اكسيدهاي هاي اكسيژن از  فرآيند جدا شدن اتم. است ي تكميل شدهبه نادرستخالي آخر   تنها جاي 

  .كند انرژي زيادي مصرف مي

 )پور فرزاد كرم(  )از معدن تا خانه - كتاب درسي  38ي ها  صفحه( »4«ي  گزينه -13

  .دهند حرارت ميبا كربن و سنگ آهك همراه سنگ معدن را  
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 )پور فرزاد كرم(  )و مواد پيرامون ما از معدن تا خانه - كتاب درسي 43و  42، 34ي ها   حهصف( »2«ي  گزينه -14

  .شود اي از ماسه ساخته مي بشقاب چيني از خاك رس و ليوان شيشه 

 )پور فرزاد كرم(  )از معدن تا خانه و مواد پيرامون ما - كتاب درسي  43و  39تا  37 ،34يها  صفحه( »1«ي  گزينه -15

  .صحيح است» ب«فقط مورد 

  .صورت تركيب وجود دارند به) ها ي آن نه همه(معموالً  مواد  ،در معادن) الف

شود و براي سالمتي مضر  شود، از فلزات نيكل و كروم استفاده مي ي قاشق و چنگال از آن استفاده مي در ساخت فوالد زنگ نزن كه در تهيه) ج

  .نيستند

  .دهند دهند و سپس به آن شكل مي سفالي، ابتدا خمير را حرارت مي اي بر خالف ظروف در ساخت ظروف شيشه) د

 )سام طاليي(    )سفر آب درون زمين - كتاب درسي 57تا  55 يها  صفحه( »2«ي گزينه -16

 شيب زياد زمين نيز به آب فرصت. دهدهاي سطحي را افزايش مينفوذناپذير بودن زمين، باعث جلوگيري از ورود آب به داخل خاك شده و آب

آب  هاي طوالني مدت نيز با اشباع كردن خاك ازبارندگي. افتدبه راه مي زميندهد و در نتيجه آب در سطح كافي براي نفوذ به داخل خاك نمي

اما وجود پوشش گياهي متـراكم، آب را در سـطح خـاك بـه مـدت      . شوندسبب تجمع آب در سطح زمين و آب گرفتگي معابر و سطح زمين مي

 .سازدتر آب به درون خاك را فراهم ميداشته و امكان نفوذ بيش تر نگهطوالني

 )محمد جواد محسني(     )سفر آب روي زمين -درسي كتاب 47 يها صفحه(» 3«ي گزينه -17

 .دهند ها تشكيل مي را يخچال هاي شيرين روي زمين ترين درصد آب بيش

  )كتاب سه سطحي(                                                                                                                                                                                              )از معدن تا خانه – درسي كتاب 37 ي صفحه(»4«ي  گزينه -18

kgفلز آهن  kg
x kg

kg xkg


   

1000 14000 14000 500 7000500 1000  

kg طبقه kg
y

y


   

700 7000 7000 1 101 700  

  .طبقه را تأمين كرد 10توان تير آهن مورد نياز براي ساخت حداكثر  اين مقدار سنگ معدن، ميبا 

  )مجيد بيانلو(                                                                                                                                                                      )از معدن تا خانه –درسي كتاب  41تا  39  يها صفحه(»2«ي  گزينه -19

  .صحيح نيستند» ب«و » الف«موارد 

  .آب آهك خاصيت بازي دارد) الف

  .سيمان مخلوطي از آهك و خاك رس است و در آن ماسه وجود ندارد) ب

  )كتاب سه سطحي(                                                                                                                                                                  )سفر آب درون زمين –درسي كتاب  57تا  55  يها صفحه(»1«ي  گزينه -20

امـا  . تر اسـت  ها بيش زيرزميني در آن هاي هاي رسي هستند، چون ذخاير آب تر از زمين اي جهت حفر چاه مناسب هاي آبرفتي و شن و ماسه زمين

  .تري هستند تر است، نيازمند آبياري بيش ها بيش هاي زيرين در اين زمين چون سرعت نفوذ آب به اليه

  سنگ معدن
 آهن فلز

  فلز آهن
  طبقه

  سنگ معدن
 آهن فلز

 طبقه


