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: آزمون   برگزاریو ساعت تاریخ                      علوم تجربی                                     :درس 

 دقیقه 111:   زمان پاسخگویی                   هفتم                                                     :پایه 

 :                                                  نام و نام خانوادگی دانش آموز                                                        متوسطه اول :دوره 
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وزن . کندبر جرم آن جسم وارد می( ی دیگرییا هر کره)ی زمین دانید که وزن هر جسم، نیرویی است که کرهمی

 .دهیمنشان می« نیوتون»را مانند هر نیروی دیگری با کمیت 

 .وابسته است........................ و .................... به : « وزن»: با توجه به توضیحات باال این جمله را کامل کنید( الف

ی زمین، باید جرم آن جسم بر حسب کیلوگرم را ی وزن یک جسم بر حسب نیوتن بر روی کرهبرای محاسبه( ب

ی زمین شدن هر جسم توسط کرهی میزان کشیدهدهندهکه نشاناین ضریب . ددی ضرب کنیمیک عدد ثابت عدر 

باید در نظر  ی زمین چقدربرای کرهرا « g»مقداربرای کامل شدن فرمول زیر، . دهیمنشان می«g»است را با

 «ی زمین بر حسب نیوتنوزن یک جسم بر روی کره= جرم جسم بر حسب کیلوگرم g» بگیریم؟ 

 gمقدار  نام سیاره

 16.3 عطارد

 6.1. ناهید

 16.3 مریخ

 0.62 مشتری

 3360 زحل

 3263 اورانوس

 3161 نپتون

 26.3 پلوتو

او که . کیلوگرم است 100زیر جرم مناسب برای اودکتر به او گفته کیلوگرم جرم دارد در حالی که  170 احمد( پ

کند که در آن های غذایی مختلف خسته شده است، جدول زیر را پیدا میاز دست رژیم

در پایین جدول به شوخی نوشته شده . دهدهای مختلف نشان میرا در سیاره gمقادیر 

 و نیوتن 5/77 مریخ در شما وزن است، نیوتن 1000زمینروی  شما وزن اگر »: بود

 پیادهاشتباهی  ایسیارهبر روی  فقط نیستید شماچاق درواقع. باشدمی  ننیوت 17 درماه

 !«ایدشده

های در سیاره g، در جدول مقادیر مختلف )!!(اکنون احمد که این جمله را جدی گرفته 

رود، گردد که وقتی در آن سیاره بر روی ترازو میی مناسبی میبه دنبال سیارهمختلف، 

شما  .نزدیک باشد( برحسب نیوتن)که باید روی زمین داشته باشد الی وزنش به وزن ایده

 .کنید؟ چرا؟ توضیح دهیدرا به او پیشنهاد می هاکدام سیاره یا سیاره
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کنید که با نیم مترمكعب آب پر شده  ای را مشاهده می در شكل مقابل یک ظرف استوانه( الف

ظرف، از سوراخی که در وسطِ کف ظرف است کار انجام شده هنگامی که آب موجود در . است

 خارج شود، چه قدر است؟

طور که میدانید نیرو یک کمیت فیزیكی است که به جز مقدار و اندازه، دارای جهت همان( ب

ها را با ی آنبرای مشخص کردن آن ها جهت اهمیت ندارد و همه انی داریم کهفراو هایاز طرفی کمیت. نیز هست

دو . های عددی هستندچگالی و دما دو نمونه از این کمیت مثالً. کنیمگیری مشخص میكای اندازهیک عدد و نیز ی

 .های عددی نام ببریدمثال دیگر از این کمیت

5/1 

 

 هب انم خدا 

 سال تحصیلی   



 

2 
 

7 

برق این مجموعه توسط یک . خانواده نوید صاحب یک رستوران و هتل کوچک در یک منطقه کوهستانی هستند

متر باالتر از  10این موتور برق با نیروی آب چشمه ای که سرچشمه آن حدود . موتور ژنراتور برق تامین می شود 

شكسالی، شدت جریان آب چشمه تقریبا تابستان گذشته به دلیل کمبود آب و خ. موتور است به حرکت در می آید

پدر نوید برای . نصف شده بود و لذا جریان آب چشمه موتور برق را کندتر چرخانده و برق کم تری تولید می کرد

ی کوچكی کار گذاشت و به این متر پایین تر از محل قبلی  آن در دره 10جبران این مساله، موتور برق را حدود 

 . ترتیب مشكل را حل کرد

 به طور کامل توضیح دهید این کار بر چه اساسی  مشكل خانواده نوید در تامین برق را حل کرد؟
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فرض کنید در یک روز گرم تابستان برای خرید از منزل خارج می شوید و می دانید که تا حدود نیم ساعت دیگر 

 .پاسخ خود را توضیح دهید است؟برای صرفه جویی در مصرف برق کدام کار مناسب تر . به  خانه می آیید
بهتر است کولر را روشن بگذارید تا هنگام برگشتن از بیرون برق بیش تری برای خنک کردن منزل مصرف ( الف

 .نكنید

 .پایین تر بگذارید ولی آن را خاموش نكنید( یا درجه ) بهتر است کولر را روی سرعت ( ب

و میزان مصرف برق بیش تر برای دوباره خنک کردن منزل  مقدار صرفه جویی  در مدت زمان خاموشی کولر( پ

 .مقدار مساوی است لذا فرقی نمی کند

 .بهتر است آن را خاموش کنید( ت
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کاهش  این زیرمیزان جدول.شود می زیست محیط آلودگی وکاهش طبیعی منابع مصرف کاهش موادسبب بازیافت

 .دهید هاپاسخ پرسش به جدول های داده بابررسی.دهد می نشان وکاغذ آهن،آلومینیوم بازیافت برای

 
 شود؟ می بیشتری الكتریكی انرژی ذخیره سبب ماده کدام ازیافتب )الف

 دارد؟ هوا آلودگی روی تاثیری موادچه بازیافت )ب

 .دهید راتوضیح خود دارد؟پاسخ آینده های نسل برای عیبط منابع درنگهداری تاثیری هاچه زباله بازیافت )پ

 .کنید راحساب زیر درشكل شده خواسته مقدارانرژی )ت
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 تفاوت بینید؟علت می هنگام درجزیره واقع دوساحل این نیب یتتفاو چه. کنید یكدیگرمقایسه با دوتصویرزیررا

 درچیست؟
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با توجه به شكل به سواالت . شودکنید که با استفاده از پمپ از آن آب برداشت میدر شكل، چاهی را مشاهده می

 :پاسخ دهید

 
 منبع تغذیه ی این سفره ی آب زیر زمینی چیست؟( الف

 آبخوانتأثیری بر سطح ایستابی این چه یقاین سفره ی آب زیر زمینی عم یاز پمپ در چاه ها یهرو یب استفاده( ب

 داشته است؟

 است؟ یریبر چاه ها، چشمه و رودخانه ی بهره گیرنده از این سفره ی آب زیر زمینی داشتهچه تأث( پ

 احتمال خشک شدن کدام چاه بیش تر است؟ چاه باالی تپه یا چاه نزدیک رودخانه؟( ت

 (مورد2) د؟برای آب دار شدن آن پیشنهاد می کنیی هایاگر چای باالی تپه خشک شود چه راه حل( ث
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 :ها به سواالت زیر پاسخ دهیددر مورد اتم

 اند؟شدههای بدن یک نوزاد در کجا ایجاد اتم( الف

از دیدگاه اتمی چنین . کندیک ساعت بعد، سگی ردّ گربه را دنبال می. کندای در یک خیابان گردش میگربه( ب

 چیزی چگونه ممكن است؟

 شده باشند؟ترین عنصرهای شناختهزنید کدام عنصرها قدیمیحدس می( پ
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 .بكشید خط درست زیرکلمه

 .شودیمحسوبم( بافت / نداما) یک معده( الف

 .تراستبیش( اندام / دستگاه) یک در وکار نظرساختمان از اهسلول تنوع( ب

 .اندشده ذخیره آن( واکوئل / کلروپالست) در نعنا برگ خوشبوی هایمولكول( پ
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 .پرکنید مناسب راباکلمات خالی جاهای

 .اشدبیم ....................... آن دیواره وجنس ....................... گیاهی سلول غشای جنس( ت

 .گویندیم ......................... دهندیم انجام سانیك کار هک هایلسلو اجتماع به( ج
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 دارد؟چرا؟ زیادی فعالیت یاندامك یرچهپ سلول دریک نظرشما به( الف

 ی هاگیاهسلول این فهمیدمی شماچگونه روسكوپیكم کمک اند،بهفاقدکلروپالست زمینی سیب هایسلول( ب

 هستند؟

 .کنید یانب را خود است؟استدالل گیاه کدام هایسلول به هامربوطواکوئل از یکنظرشماکدام به( پ
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