پایه هفتم

پاسخ سؤاالت پنج گزینهای
علوم تجربی
.1

.8

گزینه  5صحیح است.

در شکل  Cیک نوع عنصر و یک نوع ترکی داریم.

جملهای علمی است که بتوان آن را به معرض تجربه (آزمایش) قرار داد.
بنابراین جمالتی مانند (د) که شااانر را عنوان کرد جملۀ (ج) هم
قابل آزمایش نی ست جملۀ (ه) هر چند ظاهراً می شود تجربه شود
ا ما یادگیری کمیتی قا بل ا نداز گیری نیسااات به عنوان م حل
طوطیوار و م هومی چقدر قابل تمییز دادن هستند! از سوی دیگر (الف)
با برر سی یا این پرند کا سواری ه ست یا نی ست جملۀ (ب) ممکن
است نادرست باشد اما میتوان برای آن ا تمالی فرض کرد و به دست
آورد و همین طور جمله های (ج) و (د) قابل آزمایش و راساااتیآزمایی
(انداز گیری برای کشف درستی) هستند.
.2

گزینه  4صحیح است.
هر چه ما جامعۀ آماری باالتری داشااته باشاایم دقی تر میتوانیم
دربارۀ آن مورد توضااایه دهیم .در اینجا هم همۀ انداز گیریها با
خطکش (دقت  1میلی متر) شد ا ست اما برای به د ست آوردن پا سخ
تقسیم بر عددهای مختل ی می شود که هر چه بر عدد بزرگتر می شود
اصل دقت کوچکتر است x( .انداز  mدقت و  nتعداد برگها)
  x  mانداز یک برگ x  m 
n n

.3

گزینه  4صحیح است.
تا اال اگر ا نار را خورد باشااا ید خیلی با هم ب حی نداریم ا ما
میتوانسااتید با توجه به نزدیکی جرس سااایر پاسااخها هم انار را انتخاب
کنید.

.4

گزینه  5صحیح است.
این تعریف درست عکرِ تعریف جرس جمی است یعنی:
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گزینه  1صحیح است.
کار وزن برابر ا ست با جابهجایی در را ستای وزن (ارت اعی که ج سم باال
یا پایین رفته است) ضرب در وزن پر:
Wmg  mg  h  27/5N  2m  55 J

.6

گزینه  3صحیح است.
ج سم در ابتدا سرعتی ندا شته در انتهای م سیر هم سرعت ندارد پر
انرژی جنبشاای آن تیییر نکرد اساات ارت اعش کم شااد پر انرژی
پتان سیل گران شی اش کاهش یافته ا ست و فنر ف شرد شد ا ست پر
انرژی پتانسیل کشسانی آن افزایش یافته است.

.7

گزینه  5صحیح است.

گزینه  4صحیح است.
خواند اید که نیرویی کار انجاس نمیدهد که بر مسیر رکت جسم کامالً
عمود با شد نیروهای ا صطکاک و هُل دادن که همرا ستا ه ستند نیروی
وزن و مساایر زاویهای به اندازۀ زاویه سااطه شاای دار اساات و نیروی
سااطه (یا همان عمود بر سااطه) همانطور که از اساامش پیداساات بر
سطه عمود است و جابهجایی جسم هم در همان راستای سطه است.

.9

گزینه  3صحیح است.
H2O

 .10گزینه  2صحیح است.
IÀï·»oT§²H jHk÷U  7  4  1  10

NH4  
IÀï·»oU¼º jHk÷U  7
  10 7  3تعداد نوترونها  تعداد الکترونها 

 .11گزینه  4صحیح است.
اگر  Zتعداد پروتونها و  Nتعداد نوترونها و  A=Z+Nباشد داریم:
A  Z  N
200
 N  1 5Z  200  Z  1/5Z  2/5Z  Z  2 5  80
/
/


توجه کن ید که در اتم خنحی ت عداد الکترون ها با ت عداد پروتون ها برابر
است.
 .12گزینه  1صحیح است.
با توجه به اینکه اکساای ن و نیتروژن گاز هسااتند افزایش جم آنها در
مقدار یکسان بیشتر است.

زیستشناسی
 .13گزینه  5صحیح است.
 6مورد ص یه است( .تمامی موارد براساس شکل  2ص ه  95و شکل
 5ص ه  96و شکل  6ص ه  98ص یه هستند)
 .14گزینه  5صحیح است.
در سااالمت پوساات یک نوع ویتامین ( ویتامین  )Cو در پیشااگیری از
ریزش مو وی تامین های گرو ( Bبیش از یک نوع وی تامین) اثر دار ند.
پر در مجموع بیش از دو نوع هستند.
 .15گزینه  3صحیح است.
سه مورد ( الف د ه) به نادرستی بیان شد اند.
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پاسخ سؤاالت پاسخکوتاه
علوم تجربی
 .16پاسخ4/8 :
جرس هر دو مایع برابر است و چگالی کل هم میشود جرس کل به جم کل
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 .17پاسخ300 :
ارزش غذایی سی زمینی  جرس سی زمینی  انرژی سی زمینی
 150g  4 kJ  600kJ
g

ارزش غذایی نان  جرس نان  انرژی نان لواش
 250g 12 kJ  3000kJ
g

  3600kJکل انرژی کس

شد 

·kM ¾M ½kÃwn ÁroºH


 5  3600kJ  180kJ  180000J
100
(انرژی کس شد صرف انرژی پتانسیل گرانشی میشود) E  mgh

 180000
J  60kg 10 N  h  h  300m
/
kg

 .18پاسخ150 :
وقتی جسم به باالترین ارت اع خود میرسد همۀ انرژی آن به صورت
پتانسیل گرانشی است پر اگر نسبت به زمین سنجید شود میتوان
نوشت (برای اوج).
E  U  mgh  1015 J  150J

چون اتالف انرژی نداریم در هر نقطه از مسیر جمع انرژیهای پتانسیل
و جنبشی جسم تیییر نمیکند و برابر همین  150ژول است.
 .19پاسخ50 :
 50تا
 .20پاسخ:
الف) گاز فلوئور
ب) گاز SO3
ج) هلیم

