
   questions@بانک سواالت درسی از ابتدایی تا کنکور در تلگرام          

نام ونام خانوادگی:

کالس:

آموزشگاه:

 طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:
1

)یک متوسطه) هفتم تجربی علوم پنجم فصل سواالت

 )از معدن تا خانه(  5فصل 

شود؟ یم افتی  یزیدر معدن ها چه چ-1

شود. یم افتیدر معادن مواد معموال به صورت................... -2

.دیسیچند کاربرد معدن را بنو -3

شود....................نام دارد. یم افتیمهم آهن که در معادن  یها بیاز ترک -4

کرد؟ دیبه فلز آهن چه با یابیدست یبرا -5

.دیسیبنوآهن به آهن را  دیاکس لیمراحل تبد -6

.دیسیمراحل استخراج فلز آهن را بنو -7

ست؟یزغال کک چ -8

.دیسیآهن را بنو دیآهن  از اکس دیتول یمعادله نوشنار-9

ساخت قاشق و چنگال از آهن خالص استفاده کرد؟ یتوان برا یچرا نم -11

که مخلوط.............و..............است. میکن یساخت قاشق و چنگال از...................استفاده م  یبرا -11

.میکن ی.................و.....................استفاده ماژیآهن از آل ریو ت لگردیساخت م یبرا -12

.دیسیدام را بنواست علت کاربرد هر ک ریاز مواد ز یقاشق و چنگال مخلوط کی -13

 کلینقره     کروم و ن                                         آهن

چسب                       کیپالست ای چوب

شود. یساختمان ماستفاده همزمان از......................و.....................در ساختمان باعث استحکام  -14

دیسیچند کاربرد بتن را بنو -15
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 ....................است مانیس دیتول هیماده اول -16

 از................و.........است  یمخلوط مانیس -17

 . دیسیمخلوط آب آهک را بنو یاز کاربردها یکی -18

  دیسیآهک از سنگ آهک را  بنو دیتول یمعادله نوشتار -19

   

 نه؟  ایدارد  یدیاس تیآب آهک خاص میفهم یاز کجا م -21

   

 شود  یرنگ سبز به ظروف آشپزخانه م دیافزوده کردن.......................به لعاب سبب تول -21

 ته شده از.....................ساخ یا شهیش وانیاز................................و....................و ل ینیبشقاب چ -22

 .......................و........................کاربرد دارد هیته یخاک رس برا -23

 . دیسیرا بنو یخاک رس به ظروف سفال لیمراحل تبد -24

   

  میکنیم ......................و.............و...................و.............استفادهدیاز اکس یرنگ یظروف سفال دیدر تول -25

 . دیسیرا بنو شهیش هیمراحل ته -26

   

 آورند  یمختلف در م یرا به شکل ها یا شهیجام ش کیچگونه  -27

   

 . دیسه راه وجود دارد نام ببر یعیحفاظت از منابع طب یبرا -28

 کند . یم عتیبه طب یمواد چه کمک افتیباز-29

   

 هوا دارد . یبر آلودگ یریمواد چه تاث افتیباز-31

   

 دارد  ندهینسل آ یبرا یعیمنابع طب یدر نگه دار یریزباله چه تاث افتیباز-31

 .دیکن سهیمقا هم با را کاغذ-آهن– ومینیآلم افتیباز -32

 صفحه بعد را حتما مطالعه بفرمایید
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 ابتدایی تا کنکور درسی از سواالتنمونه 
 لطفا به. هستند جهت عضویت اعالم میگرددکانال اصلی  که زیر  مجموعه لینک تمامی کانالهای تخصصی

 این پیام را ارسال کنید دوستان و آشنایان خود نیز

باشد که نرم افزار تلگرام گوشی ها برای پیوستن به این کانالها می بایست آپدیت و به الزم به یادآوری می 

  روز باشد.
 با تشکر
 

 کالس اول دبیرستان دوره متوسطه دوم ) دهم (

https://telegram.me/questions10 

 

 

 دوم ) یازدهم ( کالس دوم دبیرستان دوره متوسطه

https://telegram.me/questions11 

 

 

 کالس سوم دبیرستان دوره متوسطه دوم ) دوازدهم (

https://telegram.me/questions12 

 

 

 کنکورکانال اصلی جهت پیش دانشگاهی و 

https://telegram.me/questions 

 

 

 نال کالس اول ابتدایی کا

https://telegram.me/questions1 

 

 

 کانال کالس دوم ابتدایی

https://telegram.me/questions2 

 

 

 کانال کالس سوم ابتدایی

https://telegram.me/questions3 

 

 

 کانال کالس چهارم ابتدایی
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 کانال کالس پنجم ابتدایی
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 کانال کالس ششم ابتدایی
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 کانال کالس هفتم 
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 کانال کالس هشتم 
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