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 نام ونام خانوادگی:

 کالس:

 آموزشگاه:

  طراح سوال:

 نوع آزمون:

 زمان آزمون:
1 

 

 

 )یک متوسطه) هفتم تجربی علوم شمش فصل سواالت

 (  نیزم یسفر آب رو )  6 فصل 

 رسد  یم نیبخار آب موجود در اتمسفر به صورت........................به سطح زم-1

 دهد؟  یم لیرا آب تشک نیزمچند درصد سطح  -2

   ست؟یآب کره چ -3

 

 باشد؟  یم ییآب کره شامل چه آبها-4

   

 ..............هستند هی.................و بقنیزم یدرصد آبها 79با توجه به نمودار صفحه      -5

 آن در..........................و بعد از آن در......................و کمتر از همه  در..................قرار دارد  نیشتریب نیریش یآبها نیاز ب-6

 شود؟  یم لیابرها چگونه تشک -9

   

   د؟یآ یبارش چگونه به وجود م -8

   

 وجود دارد؟  ییبارش به چه صورت ها -7

   

 (؟قی)تحقدیام ببرانواع ابرها را ن -11

   

  د؟یآ یتگرگ چگونه به وجود م -11

  د؟یآ یبرف چگونه به وجود م -12

   

  ست؟یچ یهواشناس -13

 شوند؟  یابرها چگونه بارور م -14

  ست؟یچ یمنظور از بارش مصنوع -15

   

  ند؟یآ یپس از بارش آب ها به چه صورت در م -16

   

  ست؟یچ یمنظور از آب جار -19

   

  ست؟یچ زیحوضه آبر -18

   

 دارد؟  یبستگ یبه چه عوامل زیحوضه آبر کیمقدار آب رودخانه در  -17
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  ست؟یهدف از احداث سد چ -21

   

  د؟یسیبرق را بنو جادیآب پشت سد تا ا یانرژ التیتبد -21

   

 شود؟  یم لیمخروط افکنه چگونه تشک -22

   

  د؟یسیمخروط افکنه را بنو تیاهم -23

   

  ست؟یتنداب چ ایآبشار  -24

   

  ست؟یآبشار چ لیعلت تشک -25

   

 دارد؟  یبستگ یسرعت آب رودخانه ها به چه عوامل -26

  

 است؟  میرود مستق ریدر چه صورت مس -29

 و خم است؟  چیرود پر پ ریدر چه صورت مس -28

   

  دیکن فیرود را تعر یآبده -27

   

  دیسیرود را بنو یفرمول آبده -31

   

 رود چقدر است؟  یمتر مربع باشد آبده 21و سطح مقطع آن  هیمتر بر ثان 3اگر سرعت رود  -31

                                      

 باشد سرعت رود چقدر است  هیمتر بر ثان 2و سطح مقطع آن  هیمتر مکعب بر ثان 6رود  یاگر آبده -32

   

  دیسیمنابع آلوده کننده رودخانه ها را بنو نیمهمتر -33

   

 آورد؟  یرا به وجود م یرودخانه ها چه مشکالت یآلودگ -34

   

  دیکن فیر اتعر اچهیدر -35

 دارند؟  تیها از چه نظر اهم اچهیدر -36

   

 جهان.........................نام دارد  اچهیدر نیبزرگتر -39

  دیها را نام ببر اچهیانواع در -38
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  ست؟یخزر چ اچهیدر لیتشک علت – 37

   

  ست؟یچ هیاروم اچهیدر لیعلت تشک -41

 قرار دارد؟  ییخزر در چه استان ها اچهیدر -41

 ن.................................است. آ لیقرار دارد که علت تشک لی....................در اردباچهیدر -42

 آن............................................است  لیدر استان................قرار دارد که علت تشک صدریغار عل -43

   

  دیبزن یهر کدام مثال یبرا ست؟یچ یمصنوع اچهیدر جادیا  یعلت ها -44

   

  ست؟یشود علت آن چ یم دهید یاز فضا به چه رنگ نیزم ارهیس -45

   

 شود؟  یم دهید ییبه چه صورت ها ایشکل سواحل در -46

   

 است؟  یدر چه صورت ساحل هموار و ماسه ا -49

   

 است؟  یو پرتگاه یدر چه صورت سواحل صخره ا -48

   

 است؟  ییبه چه صورت ها ایحرکت آب در -47

   

   ست؟یموج آب چ -51

   

 بر ساحل دارد؟  یریچه تاث ایموج در -51

   

  ست؟یآبتاز چ ای یسونام -52

    

  ست؟یچ ییایدر انیجر -53

   

  دیبزن یهر کدام مثال یبرا د؟یرا نام ببر ییایدر انیدو علت جر -54

   

  ست؟یجزر چ -55

   

  ست؟یمد چ -56
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  ست؟یعلت جزر و مد چ -59

   

  د؟یسیکاربرد جزر و مد را بنو -58

   

   ست؟یچ یعیطب خچالی -57

   

 . دیرا نام ببر یعیطب یها خچالیانواع  -61

   

 صفحه بعد را حتما مطالعه بفرماییداست؟ شتریب خچالیضخامت کدام  -61
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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

ps://telegram.me/questions4htt 

 

 

 کانال کالس پنجم ابتدایی

https://telegram.me/questions5 

 

 

 کانال کالس ششم ابتدایی
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 کانال کالس هفتم 
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