
 

 (پاسخ نامه )همراه @p123olomآزمون آنالین کانال علوم  ینمهدازدوسواالت 

 )کانال علوم؛ مجری تخصصی بزرگترین آزمون آنالین سراسری علوم در کشور(

 6علوم پایه هفتم، فصل 

 سعادتی -طراحی آزمون: پارسه سرپرستان تیم 

 در کشور ما از کدام منبع آب شیرین بیشتر از منابع دیگر، استفاده می کنیم؟ -۱

 دریاچه ها (د                    یخچال های طبیعی( ج             رودخانه ها( ب            آب های زیرزمینی( الف

 از سطح کره زمین، را آب فرا گرفته است؟ چه نسبتیتقریبا  -۲

 چهار چهارم( د          ( سه چهارمج               دو چهارم( ب             یک چهارم( الف

 نیست؟دریاچه های مصنوعی اصلی کدام یک از گزینه های زیر، از کاربردهای  -۳

 تولید برق              ( د       حفظ محیط زیست( ج            دیل دمای هواعت( ب     توسعه گردشگری( الف

 صورت تغییر ناگهانی ارتفاع بستر رودخانه، کدام گزینه به وجود می آید؟در  -۴

 دریاچهد(                آبشار( ج           رود مستقیمب(            رود مارپیچ( الف

 به حرکت آب به سمت باال و پایین، چه گفته می شود؟ -۵

 تندآب (د            آبشار (ج             رود مارپیچ (ب         موج (الف

 وقتی هنگام متراکم شدن ابرها، دمای هوا به پایین تر از صفر درجه سلسیوس برسد، ........... تشکیل می شود. -6

          رگبار (د            تگرگ (ج        برف (ب        ( بارانالف

 آید.وقتی قطرات باران در مسیر رسیدن به سطح زمین از توده هوای بسیار سرد )زیر صفر درجه( عبور کند، ........ بوجود می -۷

         رگبار( د   تگرگ      ( ج         برف( ب       باران( الف

 ابرها، دمای هوا باالتر از صفر درجه سرد شود، ............. ایجاد می شود.وقتی هنگام متراکم شدن  -۸

 رگبار( د     تگرگ (ج      برف    (ب       باران (الف

          اهمیت کمتری دارد؟ برای کاهش مشکل کم آبی در کشور ما و استان گلستان، انجام کدام یک از کارهای زیر، -۹

 حفر چاه های عمیق تر (د       در مصرف صرفه جویی (ج      ر آب های سطحیامه( ب     استفاده درست از منابع آب (الف

 دریاچه بایکال روسیه بر اثر شکستگی پوسته زمین تشکیل شده است. در ایران کدام دریاچه به این صورت ایجاد شده است؟ -۱۰

 دریاچه مصنوعی گنبد کاووس( د              دریاچه خزر( جدریاچه ارومیه                ( ب         دریاچه سبالن  (الف

 گویند.شود؛ ....... هدایت می..... مناطق منطقه ای که آب های سطحی آن توسط یک رود و انشعابات آن، از نقاط ...... به سمت  -۱۱

 تندآب-سخت-نرم د(حوضه آبریز     -نرم-سختج( حوضه آبریز     -پست-مرتفعب(      تندآب-مرتفع-پست (الف

 

۹۵۷۴ 

 شرکت کننده
21/0۹/۹۹ 



 

 ی می کنند؟رگیدر ایستگاه های هواشناسی، مقدار بارش را برحسب کدام واحد )یکا(، اندازه -۱۲

 ( لیتر                د( سانتی مترج          میلی لیترب(            میلی متر( الف

 قسمت هایی است؟ آب کره شامل چه -۱۳

 همه موارد د(     های زیرزمینی و یخچال ها آب ج(        دریاچه ها و رودخانه هاب(      اقیانوس ها و دریاها (الف

 علت ایجاد سونامی چیست؟ -۱۴

 جزر و مد د(         زلزله و آتشفشانج(       نیروی جاذبه خورشید و ماه ب(        بادهای شدید( الف

 مناطق جلگه ای مانند دشت گلستان که شیب بستر رودها کم است، مسیر حرکت رود .............. است.در   -۱۵

 د( مستقیم و عمیق          ج( مارپیچ و عمیقمارپیچ و پهن         ب( مستقیم و پهن       الف( 

 قدرت رسوبگذاری رود پُرسرعت در مقایسه با رود کم سرعت، چگونه است؟ -۱6

 به مقدار آب رودخانه بستگی دارد( د       فرقی ندارد (ج     کمتر است( ب     بیشتر است( الف

 به پیشروی آب به سمت ساحل ....... و به پسروی آب به طرف دریا ........... می گویند. )از راست به چپ( -۱۷

 سونامی-مد( د              جزر-سونامی (ج               مد-جزر( ب           جزر-مد( الف

 بزرگترین دریاچه جهان ........... نام داردکه به خاطر .......... زیاد، به آن ............. می گویند. -۱۸

 دریا-وسعت-خزر( د     دریا-وسعت-ارومیه( ج      اقیانوس-حجم-خزر( ب    دریا-حجم-ارومیه( الف

 است.علت تشکیل دریاچه سبالن .................  -۱۹

 د( دریاهای قدیمی     آتشفشانج(        غار آهکیب(      شکستگی پوسته زمینالف( 

 ای که توسط رودها بر روی خشکی های سطح زمین ایجاد می شوند، کدامند؟ )از راست به چپ(سه پدیده  -۲۰

 چشمه آبگرم-تخریب-فرسایشب(                 جزر و مد-تخریب-حملالف( 

             رسوبگذاری-حمل-فرسایش د(       جریان های دریایی-حمل-رسوبگذاریج( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آنالین سراسری علوم تجربی آزمونکلید پاسخ سواالت 

 پاسخ سوال

 الف ۱

 ج ۲

 د ۳

 ج ۴

 الف ۵

 ب 6

 ج ۷

 الف ۸

 د ۹

 ب ۱۰

 ب ۱۱

 الف ۱۲

 د ۱۳

 ج ۱۴

 ب ۱۵

 ب ۱6

 الف ۱۷

 د ۱۸

 ج ۱۹

 د ۲۰

 

 "شوند.های کوچک، پیموده میهای طوالنی، با گامراه"

 «موفق و سالم باشید»

 



 
 


