
 
  باسمه تعالی  

  مدارس سالم آزمون تشریحی پیشپاسخنامه 
 اول متوسطه)دورة ( یمیو ش کیزیفپاسخنامه درس: 

 1از  1صفحه   97اسفندماه آزمون:   تاریخ  هفتمپایه: 

 :1پاسخ سؤال 
 هاي نیشکر د) تفاله ج) انرژي تجدیدپذیر ب) پتانسیل کشسانی   سه اتمیالف) 

 )81و  76، 69، 63هاي  (علوم پایه هفتم، صفحه

 )25/0(هر مورد : 2پاسخ سؤال 
 د) درست  ج) نادرست  ب) درست  الف) نادرست 

 )76و  18، 8، 5هاي  (علوم پایه هفتم، صفحه

 )25/0(هر مورد : 3پاسخ سؤال 
 صحیح است. 1الف) گزینه 
cmجایی  میزان جابه                                                                                   صحیح است.  1ب) گزینه  m10 30 300 3  ،N10 10  وزن بسته100

w f d J100 3 300 
 

 صحیح است. 3ج) گزینه 
 کند. صحیح است. جرم تغییر نمی 2د) گزینه 

 :4پاسخ سؤال 
 تواند در اثر وارد کردن نیرو، خم یا کشیده شود و پس از حذف نیرو، دوباره به حالت اول برگردد. دهد که آن ماده چقدر می پذیري یک ماده نشان می انعطاف

 )28صفحۀ (علوم پایه هفتم، 

 :5پاسخ سؤال 
 لیوان بیرونی آب گرم بریزیم.دیوارة در لیوان داخلی آب سرد یا روي 

 :6پاسخ سؤال 
توان یک مایع یا جامـد را بـه    توان یک گاز را به راحتی متراکم کرد، اما نمی ها بیشتر از جامد و مایع است، به همین دلیل می بین ذرهفاصلۀ شکل  آب ، در مواد گازي >اکسیژن 

 راحتی متراکم کرد.
 )23صفحۀ (علوم پایه هفتم، 

 :7پاسخ سؤال 
 کرد. تبدیل می انرژي جنبشی باد را به انرژي الکتریکیکند و  پیروي می قانون پایستگی انرژياز 

          )25/0(                                                     )5/0( 
 )70صفحۀ (علوم پایه هفتم، 

 :8پاسخ سؤال 
9/بستنی  گرمهر یک یعنی در   وجود دارد. کیلوژول انرژي 3
              )5/0(                     )5/0(          

 )71صفحۀ (علوم پایه هفتم، 

 :9پاسخ سؤال 
w کار هنگام باال بردن f d g1500 2 300 )5/0( 

 )5/0(شود.  جایی آن صفر می گرداند، جابه میزیرا وقتی وزنه را به جاي اول براما کل کار صفر است، 
 )66صفحۀ (علوم پایه هفتم، 

 :10پاسخ سؤال 
هـاي داغ در   هاي آب گـرم و آب  توان به چشمه هاي وجود انرژي زمین گرمایی می از نشانه )5/0(نامند.  انرژي گرمایی ذخیره شده در زیر سطح زمین را انرژي زمین گرمایی می

 )5/0(زمین اشاره کرد. کرة فشان) در برخی از نقاط  حال فوران (آب
 )80صفحۀ (علوم پایه هفتم، 

 


