
 نام و نام خانوادگی : 

 در:نام پ

 نام دبیر :

 اصفهان 2اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1دبیرستان رحمت 

 59-59سال تحصیلی 

 15/11/59 : تاریخ امتحان

 علوم تجربی پایه هفتم نام درس :

 دقیقه 01 زمان امتحان :

 بارم سؤاالت ردیف

 کنید؟ مشخص( غ) با را غلط و( ص) با را صحیح جمالت 1

 غ              ص                                              .  است فناوری نوع یک هواپیما ساخت ( الف

 غ              ص                                        .  است یکسان مریخ و زمین کره روی در ما وزن (ب

 غ              ص                                                  . دارد اسیدی خاصیت آهک آب ،مخلوط  ( ج

 غ              ص                . شود می گفته مد ساحل، سمت به آن حرکت و آب آمدن باال به ( د

1 

 .کنید مشخص  عالمت با و انتخاب را صحیح گزینه 2

 چیست؟ نتیجه علم سریع موفقیت ( الف

a )علم توسعه                                                           b )فناوری   

c )تنهایی به دانشمندان فعالیت                                  d )دانشمندان گروهی و مشترک فعالیت  

 .(بگیرید 11 را جاذبه شتاب) است؟ کیلوگرم چند او جرم باشد، نیوتن 911 زمین کره روی در شخصی وزن اگر( ب

a )0444                 b )04             c )0/4                   d )40/4  

 یافت؟ خواهد افزایش آن ویژگی کدام باشد بیشتر بتن در موجود سیمان مقدار چه هر( ج

a )استحکام                             b )پذیری انعطاف      c )رنگ               d )موارد همه   

 باشد؟ می شکلی چه به زمین کره روی شیرین آب بیشترین( د

a )یخچال                        b )آب رودخانه                      c )آب اقیانوس                   d )آب دریاچه 

1 

3 

 

 

 

 

 کنید ؟ پر مناسب کلمات با را خالی جاهای

 (کمتر -بیشتر. )است.....................  از مس  اکسیژن گاز پذیری تراکم( الف

 یم...... ............ شود می استفاده ها برج و مسکونی های خانه ساختن برای امروزه که موادی ترین مهم از یکی( ب

 (گرد میل – بتن. )باشد

 ( افلزن -فلز. )شود می استفاده...................  از باشند داشته زیادی استحکام باید که وسایلی ساختن برای( ج

 یچیمارپ -مستقیم. )کند می پیدا................  مسیر رودخانه باشد، زیاد دارد جریان آن در رودخانه که زمینی شیب اگر( د

1 

 .( است اضافی گزینه یک. )کنید متصل( ب) ستون به را( الف) ستون عبارات از یک هر 4
 ب الف

 فلزات از پیوند دو یا چند اتم بوجود می آید.

 جیوه یک نافلز است.

 گاز کلر چکش خوار است.

 برم فلزی مایع و سمی است.

  مولکول 

1 
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 بارم دومصفحه  –ادامه سؤاالت  ردیف

 دهد؟ می نشان را ترکیب شکل کدام( الف 5

 دهد؟ می نشان را نافلز شکل کدام( ب
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 باشد؟ می ماده کدام به مربوط ستون هر. ایم کرده گرم اندازه یک به را ماده چند از یکسانی مقدار 6

 (پالستیک سرکه، طال، هیدروژن، گاز)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 محاسبه را مکعب این چگالی باشد، گرم 44 مکعب این جرم اگر.  داریم متر سانتی 6 ابعاد به مکعبی 7

 .( است الزامی واحد و فرمول نوشتن). کنید

 

 

1 

 . کنید کامل را زیر جدول 8
 

 دلیل ماده و کاربرد آن
  در پنجره های ساختمان استفاده می شود. شیشهاز 

  در ساخت هواپیما به کاربرده می شود. آلومینیم

  سیم برق از پالستیک ساخته شده است.  روکش
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 . کنند می استفاده ارتودنسی در خاصی فلزی قطعات و ها سیم از پزشکان دندان 9

 معروفند؟ نام چه به مواد این( الف

 باشند؟ می خاصی ویژگی چه دارای مواد این( ب

 

 .کنید ذکر را مواد این کاربرد فواید از یکی( ج
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 بارم صفحه سوم –ادامه سؤاالت  ردیف

 .  کنید مقایسه شیشه با را الماس سختی( الف 11

 

  کنند؟ می اضافه  نوک مداد به ، سختی افزایش برایرا  ای ماده چه( ب

 

  شود؟ می ساخته عنصری چه با آهن مخلوط از چدن( ج

 

29/1 
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 .  باشد می طبیعی منابع از محافظت راه کدام بیانگر زیر عبارات از کدام هر 11

 (دوباره مصرف بازیافت، مصرف، کاهش)

 ....................................... ".خداریداریم را شما باطله های روزنامه": شده نوشته خشکشویی شیشه روی بر( الف

 .......................................... ببریم ای پارچه کیسه یا زنبیل خود با نان و میوه خرید برای( ب

 ....... ....................................کنیم استفاده حبوبات نگهداری برای آن از توانیم می مبشویی را ترشی ظرف اگر( ج
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 (نمره 4/1. )کنید کامل را روبرو نوشتاری معادله   12

 
 .............................. + اکسیدهای آهن                         ............................فلز آهن+ 
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 . کنید بیان را زیر ظروف اولیه ماده 13

 : .............................................چینی بشقاب( الف

 ............................................................: شیشه( ب
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 .دهید کوتاه پاسخ زیر سؤاالت به 14

  گویند؟ می چه است، مقاوم فرسایش برابر در آن های سنگ جنس که ساحلی به( الف

  چیست؟ سبالن دریاچه تشکیل علت( ب

 

  چیست؟( سونامی) آبتاز( ج

 

  بود؟ خواهد تگرگ صورت به بارش موقع چه( د

 

 

   شور آب( هـ
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 گرما

1..............................) 
 

2........................)...... 
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 بارم صفحه چهارم –ادامه سؤاالت  ردیف

 دارد؟ قرار پذیرنا وذفن الیه دو بین پذیر وذفن الیه یک ها آبخوان از یک کدام در -الف  14

 

 شود؟ می ایجاد ها کوه دامنه و ها دشت در ها آبخوان از یک کدام -ب

 

 کنید؟ مقایسه هم با میکروبی های آلودگی لحاظ از را زیرزمنی و سطحی آبهای-ج 

 

 داخلی؟ خشک نواحی در یا است بیشتر ایستایی سطح عمق دریا نزدیک مناطق در -د 

 

 ست؟ا چگونه آب به نسبت خاک پذیری نقوذ میزان باشد، بزرگتر زمین دهنده تشکیل ذرات اندازه چه هر -ه 

 

  شود؟ می گفته سخت آبی چه به -و 
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 14 موفق باشید
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