
 

 (پاسخ نامه )همراه @p123olomآزمون آنالین کانال علوم  ینمهدسیزسواالت 

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

 ۷علوم پایه هفتم، فصل 

 سعادتی -طراحی آزمون: پارسه سرپرستان تیم 

 تاثیری ندارد.ذیری آب به درون زمین، میزان نفوذپکدام یک از عوامل زیر بر  -۱

 شیب زمین (دهوا        دمای( ج          دهنده خاکاندازه ذرات تشکیل( ب      پوشش گیاهی( الف

 در کجاها می توان یافت؟گرم را های آببیشتر چشمه -۲

 های زیرزمینیسفره( د       ( مناطق نزدیک دریاج         هااطراف آتشفشان( ب        داخل غارهای آهکی( الف

 افزایش کدام عامل باعث افزایش سطح ایستابی می شود؟ -۳

              شیب زمین( د       قطع گیاهان( ج            رویهبرداشت بی (ب     بارندگی  میزان ( الف

 کدام عناصر در ایجاد آب سخت نقش دارند؟ -۴

 کلسیم و مسد(              کلسیم و فسفر( ج          کلسیم و منیزیمب(           کلسیم و آهن( الف

 میزان فضاهای خالی و چگونگی نفوذ آب در خاک، به چه عاملی وابستگی بیشتری دارد؟ -۵

 آب و هوا (د          شیب زمین (ج             جنس ذرات (ب        اندازه ذرات (الف

 های زیر زمینی، حدود .............. در سال است.سرعت حرکت آب -۶

        متر ۵0تا  ۵/0 (د           کیلومتر ۵00تا  ۵/0 (ج        متر ۵00متر تا سانتی ۵0 (ب       کیلومتر ۵0تا  ۵( الف

 های زیرزمینی از کدام عامل پیروی می کند؟آب جهت حرکت -۷

        شیب زمین( د         اندازه ذرات سطح زمین( ج        جنس ذرات سازنده زمین( ب      میزان رطوبت زمین( الف

 های زیرزمینی به سطح زمین برسند، چه نامیده می شوند؟هرگاه آب -۸

 آبشار( درودخانه           (ج        دریاچه     (ب        چشمه    (الف

 می باشد؟« دما و ترکیب شیمیایی ثابترنگ، بو، بیبی»های کدام آب، ویژگی -۹

 آب دریاچه (د       آب زیرزمینی (ج     آب رودخانه( ب     آب چشمه (الف

 د؟نقش چندانی ندارهای زیرزمینی، آبمقدار افزایش  کدام گزینه، در -۱0

 باران تند( د              های نفوذپذیرسنگ( ج                پوشش گیاهی( ب          شیب کم (الف

 هرگاه یک الیه نفوذپذیر، بین دو الیه نفوذناپذیر قرار گیرد، ............... به وجود می آید؟ -۱۱

 سفره زیرزمینی د(             ( آبخوان تحت فشارج             آبخوان آزادب(         قنات   (الف
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 شرکت کننده
۲۸/09/99 



 

 میزان عمق سطح ایستابی، با عمق چاهی که استفاده می شود، ................. . -۱۲

 ( همیشه رابطه عکس دارد     د( گاهی رابطه عکس داردجرابطه مستقیم دارد      ب(        ای نداردرابطه( الف

 های .......... تشکیل می شوند.روی الیهزیرزمینی، همان .......... هستند، که اغلب، آب های سفره -۱۳

 نفوذپذیر-الیه آبرفتی د(نفوذپذیر        -الیه تحت فشار ج(     نفوذناپذیر-الیه آبدارب(      رنفوذپذی-الیه آبدار (الف

 گزینه درست را انتخاب نمایید: -۱۴

 های آبرفتی برای حفر چاه مناسب نیستندزمین ب(        های قطبی تشکیل می دهندهای جهان را یخجالدو سوم آب( الف

 ها می شودخوانرویش گیاهان، باعث افزایش ذخیره آب د(       های شیرین جهان، به صورت یخ استآب %۳0ج( 

 های شیرین جهان، به ترتیب از راست به چپ، ................. می باشد.بیشترین ذخیره آب  -۱۵

  های جاریهای زیرزمینی، آبآبب(                هایخچالهای جاری، آبالف( 

 های زیرزمینی            ها، آبیخچالد( ها             های زیرزمینی، یخچالآبج( 

 های زیرزمینی در رسوبات آبرفتی، ............. و در رسوبات رسی، .......... است. )از راست به چپ(سرعت حرکت آب -۱۶

 کم -زیاد ( د         زیاد    –کم  (ج   زیاد       –زیاد ( ب         کم - کم( الف

های بزرگی درون زمین ایجاد می کنند که های زیرزمینی هنگام نفوذ خود در ......... آهکی، آنها را در خود حل کرده، حفرهآب -۱۷

 به آنها ............ آهکی می گویند. )از راست به چپ(

 آبشارهای -های الیه( دهای           قنات -های سنگ (ج           هایچاه –های سنگ( بغارهای            -های سنگ( الف

 تر است؟اند؛ به نظر شما کدام گزینه برای حفر قنات مناسبمی دانید که ایرانیان برای اولین بار در جهان از قنات استفاده کرده -۱۸

 های زیرزمینیهمه سفره( د     های زیرزمینی آزادسفره( ج      های زیرزمینی تحت فشارسفره( ب    فشار های تحتآبخوان( الف

 ؟انرژی مورد نیاز بارش برف و باران، از کجا تامین می شود -۱۹

 د( بادجزر و مد            ج(      جاذبه ی ماه   ب(        خورشیدالف( 

 دهد.مرغ واکنش شیمیایی میتخم...... ......... چون، سرکه با  افتد؟سرکه بگذاریم، چه اتفاقی میدرون مرغی را، هرگاه تخم -۲0

 پوسته  آهکی –می سوزد ب(                پروتئین پوسته –منفجر می شود الف( 

            پروتئین پوسته –نرم می شود  د(              پوسته آهکی –( نرم می شود ج

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 آنالین سراسری علوم تجربی آزمونکلید پاسخ سواالت 

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

 «موفق و سالم باشید»

 

 


