
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: ازمون تشریحی زمین و زیست هفتم

تاریخ آزمون: 1399/09/4

: دبیرستان پسرانه غیردواتی عطارد- دوره اول:

عطارد

کدام ماده به صورت مشترك در ساخت بشقاب چینی و بتن به کار می رود؟ -1

اکسیدهاي فلزي   آهک   خاك رس   ماسه  

) به ترتیب با .................. و .................. پر می شود و در فرایند استخراج فلز آهن، این واکنش ) و ( در واکنش زیر، جاهاي خالی ( -2
بالفاصله پس از .................. صورت می گیرد. 

 فلز آهن  اکسیدهاي آهن

کربن، کربن دي اکسید، تولید ورقه هاي فلز آهن کربن، اکسیژن، خالص سازي سنگ معدن

اکسیژن، کربن دي اکسید، تولید ورقه هاي فلز آهن کربن، کربن دي اکسید، خالص سازي سنگ معدن
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براي محافظت از منابع طبیعی سه راه پیشنهاد شده است که عبارت اند از:  - 3

 «کاهش مصرف، بازیافت، مصرف دوباره» 
نمودار مجاور، کدام یک از راه هاي باال را براي حفظ منابع آهن نشان می دهد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

−

کیلوگرم
سنگ معدن

1000
فلزکیلوگرم 500

4-شکل زیر مراحل کلی تولید تقریبًا  کیلوگرم آهن را از سنگ معدن نشان می دهد. با بررسی دقیق آن به پرسش هاي
مطرح شده پاسخ دهید.   

الف) مقدار آهن مورد نیاز ساختن خانۀ مسکونی را که در آن زندگی می کنید به 
طور تقریبی حساب کنید.

ب) با توجه به پاسخ پرسش الف، حساب کنید براي تأمین میزان آهن به کار رفته در خانۀ شما چند تن سنگ آهن مصرف شده
است.

500

نحوه ي تولید فلز آهن از اکسید آهن را در غالب یک واکنش نشان دهید. -5

1



علت استفاده ي هم زمان از فوالد و بتن در ساخت خانه هاي مسکونی چیست؟ -6

علت کاربرد مادۀ اولیۀ بھ کار برده شده 

آھن 

کروم و نیکل 

نقره 

چوب یا پالستیک 

چسب 

7-جدول زیر مواد اولیۀ به کار برده شده در تولید کارد و چنگال هاي مختلف را نشان می دهد. در هر مورد علت استفادة مواد را
مشخص و جدول را کامل کنید.

کدام یک جزء منابع آب شیرین نیست؟ -8

آب زیرزمینی آب دریا  آب جاري   یخچال طبیعی    

کدام یک در ایجاد جریانات دریایی نقش ندارد؟ -9

اختالف دما نیروي گرانشی ماه و خورشید   

چگالی آب شوري آب  

علت تشکیل استان / استان ھانام دریاچھ 

باقیماندۀ دریای قدیمی بھ نام تتیس  گیالن / مازندران / گلستان  .................. 

شکستگی ھای قسمتی از سنگ کره .................. ارومیھ 

دھانۀ آتشفشان اردبیل  .................. 

 باالتر بودن سطح آب ھای زیرزمینی از کف غار  ..................  دریاچۀ درون غار علیصدر 

10-جدول زیر را تکمیل کنید.

در کدام شکل زیر امکان تشکیل آبشار وجود دارد؟ چرا؟  -11

 
سنگ نامقاومسنگ مقاوم

جریان رود

سنگ مقاوم سنگ نامقاوم

جریان رود

(ب)(الف) 

بزرگ ترین دریاچه ي جهان .................. است که به علت وسعت زیاد آن به آن .................. نیز گفته می شود. -12
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چرا از گذشته تا کنون استفاده ي درست از منابع آبی و آب هاي سطحی مورد توجه بوده است؟ -13

مسیر حرکت رودخانه ها تحت چه عاملی می باشد؟ توضیح دهید. -14

15-ساختار اصلی غشا از چیست؟

پروتئین  چربی پروتئین  چربی  قند پروتئین  نمک  قند +++++پروتئین

براي دیوار ها ـ نیروگاه ـ انبار ـ مدیریت در یاخته چه معادل هایی دارند؟ - 16

غشا ـ دستگاه گلژي ـ واکوئل (کریچه) ـ هسته

غشا ـ سیتوپالسم (میان یاخته) ـ واکوئل (کریچه) ـ هسته

اسکلت یاخته اي ـ کلروپالست (سبزدیسه) ـ هسته ـ واکوئل (کریچه) 

غشا ـ میتوکندري (راکیزه) ـ واکوئل (کریچه) ـ هسته 

مفاهیم زیر را تعریف کنید و براي هریک دو مثال بزنید.  -17
الف) بافت 
ب) عضو 

ج) دستگاه

اگر یاخته هاي سیب زمینی را با استفاده از رنگ آمیزي لوگول زیر میکروسکوپ مشاهده کنیم، لکه هاي تیره رنگی دیده می  - 18
شود. این لکه هاي تیره رنگ چه ساختاري در یاخته می باشند؟

به چه جاندارانی، پر یاخته اي ساده یا َپرگنه (کلنی) گفته می شود؟ توضیح دهید. -19

دو اندامک را نام ببرید که دو یاخته ي گیاهی و جانوري از نظر داشتن این اندامک ها با یکدیگر متفاوت باشند. -20
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