
 )بسمه تعالی(                            درس:علوم تجربی                           و نام خانوادگی:..................... نام

  هفتم هیپا                    مدیریت آموزش و پرورش           ........                     ...:.........کالس نام

قهیدق 07:مدت امتحان     4  هیناح  کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی                 ..........   ..:.........دبیر نام  

55/ 07/  55امتحان:   خیتار              انینیدخترانه شاهد بحر رستانیدب                                      طراح سوال: وفایی   

قال معصوم )ع( و در آخرت به رستگاری. طالب علم در دنیا به عزت می رسد  

 0          مشخص کنید.)×( گزینه ی مناسب را با عالمت  -0

 ندارد؟ ینیدارد، اما شکل مع نی، حجم مع ریاز مواد ز کیکدام  -

  تروژنید( ن                     شکرج(                           الکلب(                       ژنی(   اکسالف

  .دیآ ی................. به دست م عالوه بر آهن از فوالد زنگ نزن  اژیآل -  

  نیکلو د( کربن                  کروم و نیکلج(                       کرومب(                      کربن( الف

 .در ................ جستجو کرد بایز یتوان به صورت بلورها یالماس را م  -

  فعال نیمه د(دهانه آتشفشان                   ج(زغال سنگ                 ایب( در                یآتشفشان ی( سنگهاالف

 .................... به وجود آمده است قیاز طر سبالن اچهیدر  - 

 باالتربودن سطح آب زیرزمینی(د    ج(دهانه آتشفشان       ازسنگ کره یقسمت یب(شکستگ     یمیقد یایمانده در یالف(باق

غلط                          حیصح                 و کدام غلط است؟                                         حیصح ریاز جمالت ز کیکدام  -5

 1                                                                                       شود. به تبدیل علم به عمل فناوری گفته میالف( 

                                                                                                       .فلز سبک شهرت دارد کی، به  طال ب(  

                                    .است،بارش به صورت باران است وسیدما کمترازصفردرجه سلس نیانگیکه م ی( درمناطقج

                                                                               شود. یگفته م یستابیمنطقه اشباع، سطح ا ی( به سطح باالد

 1                                                                                 .دیمناسب داخل پرانتز پر کن یرا با کلمه  یخال یجاها -3

 (برابر -شتریب -آن.............. آب است.) کمتر یچگال را،یز قرار می گیردآب سطح   یرو ،روغنالف(  

 آهک، ماسه، آب(سیمان مخلوطی از .............. و خاک رس است.) ب(   

 .) اسیدی، قلیایی، خنثی(استخاصیت............  دارایآب آهک ج(  

 است.) سدیم، پتاسیم، منیزیم(در آب سخت،میزان عناصر کلسیم و .............. زیاد  د( 

                                                                                                                                    جدول را کامل کنید.  -4

 

  

 وسیله اندازه گیری  یکای اندازه گیری کمیت

 جرم

 

................. ................. 

............... 

 

 ................ متر
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 0                      یک کلمه اضافی است(توضیحات طرف راست را به کلمه مناسب در طرف چپ متصل کنید.) در طرف چپ  -5

 

 

 

 

 

 

 05/7                                                            با توجه به شکل به سواالت پاسخ دهید. -6

        (        2) (                      1)                           ..................الف( کدام شکل نشان دهنده ی فلز مس است؟

 ب( کدام شکل متعلق به  یک عنصر نافلز می باشد؟...............برای آن مثال بزنید................ 

        05/7                                                                                      آهن( در اختیار داریم.وسه ماده ی ) آب، نیتروژن   -0 

 الف( کدام یک به هر سه حالت جامد، مایع  و گاز در طبیعت وجود دارد؟....................

 ب( کدام یک به راحتی متراکم می شود؟.....................

 کدام یک از بقیه بیشتر است؟..................... انبساطمیزان  ج(

                                                                                                                   05/7                                                                            ................... دهد؟ یرا نشان م یزیچه چ روبروالف( شکل  -8

                                                                                   .دیرا کامل کن ریز ییایمی( فرمول شب

 آهن دی+ اکس ...........  آهن................ +      

 

 1                                                                                                                                        :دیکن ریتفس -5

 .است ابی( آب، فراوان اما کمالف

 

 .ستندیمناسب ن یکشاورز یاست ، برا ادیخاک آن ها ز یریکه نفوذ پذ ییها نی(  زمب

 

  0                           به سواالت زیر پاسخ دهید.با توجه به شکل،  -11

 ( 11p ،12n)  ............................الف( چند الکترون در اطراف هسته وجود دارد؟

 چرا؟.............................................................................

 .............................................-2.......................................-1بنویسید. اتم هابرای  کلی ب( دو ویژگی

 الف(بخشی از آب کره که به آب های آزاد راه ندارد.
 
با انباشته شدن یخ و برف در طی سال های متمادی تشکیل می  (ب

  شود.
 

 .( به حرکت آب به سمت باال و پایین گفته می شودج
 

   در اثر نیروی گرانشی ماه و خورشید ایجاد می شود. د(

 دریا
 

 
 دریاچه

 
 یخچال

 
 جزر و مد

 موج
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 صفحه سوم                نام و نام خانوادگی:.............................                                                                

 1       به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. -00

 ..............مورد(......................................وقتی یک قطعه یخ ذوب می شود،مولکول های آن چه تغییری می کند؟)دو الف( 

 .............؟.....برای حفاظت از منابع استفاده کرده ایم  یروش چه وقتی برای خرید میوه با خود کیسه ی پارچه ای می بریم ازب( 

 .................سفره ی آب زیرزمینی آزاد بیشتر در کدام مناطق تشکیل می شود؟........ ج(

 

 0            استحکام بیشتری  در اختیار دارد .او چگونه می تواند بفهمد کدام یک از این مواد ابریشمیو نخ  سیم مسیمریم مقداری -05 

 دارد؟ توضیح دهید.  

 

 

 0              علت تشکیل هر یک ازپدیده های زیر را بنویسید.                                                                                  -03

 الف( غارهای آهکی:

  ب( آبشار:

 

 5/0   را تفسیرکنیدسپس نمودارآن،روی نمودار درجای مناسب بنویسید و بر اساس سختییک ازمواد را ،هرزیر با توجه به جمله ی-04

 سختی        .(خراش ایجاد می کند سکهاما  می تواند روی  خراش بر می دارد  الماس از شیشه )

                                                                           

 .......     ..........     .........         نوع ماده                                                                                     

 

 55/0   میلی لیتر 87میلی لیتر به  07از  استوانه داخل را دریک استوانه ی مدرج قرار داد،سطح آب گرم 35جسمی به جرم فاطمه  -50

 )نوشتن فرمول و واحد الزامی است(جسم را حساب کند. چگالی اینفاطمه چگونه می تواند رسید، 

 

 

 

 

  

 جمع با حروف جمع با عدد نمره کارعملی نمره برگه
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