


آزمون پایانی علوم تجربی 
تاریخ آزمون:بسمھ تعالیپایھ ھفتم دوره ی متوسطھ اول 

دقیقھ٧۵مدت آزمون: اداره آموزش و  پرورش نام و نام خانوادگی:

نمره آزمون:دبیر:نام 
بارمشرح سؤاالتردیف

١نید.ا نادرستی ھر یک از عبارتھای زیر را مشخص کدرستی ی*

□غ □ص .تبدیل علم بھ عمل، فناوری نامیده می شود١
□غ □ص .سلولز نوعی کربوھیدرات مرکب است٢
□غ □ص .در اجسام رسانا ھدایت گرما بسیار کند و آرام انجام می شود٣
□غ □ص .د کھ نیروی وارد شده بھ جسم سبب جا بھ جا شدن آن شودھنگامی کار انجام می شو۴

٢جاھای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.*

.گفتھ می شود.........................بھ سطح باالیی منطقھ اشباع،۵

.نام دارد........................نیروی گرانشی کھ از زمین بھ جسم وارد می شود و آن را بھ سمت خود می کشد،۶

.می گویند............................سلول ھای بدن در مایعی بین سلولی قرار دارند کھ بھ مجموع آن ٧

.بھ وجود می آیند........................از کنار ھم قرار گرفتن بافت ھای مختلف،٨

گزینھ درست را مشخص کنید.*
۴

؟ویژگی ھای فلزات این امکان را بھ ما می دھد تا آنھا را بھ شکل ھای دلخواه درآوریم م یک از کدا٩
□چکش خوارید) □استحکامج) □رسانایی ب) □انعطاف پذیری الف) 

؟کدام یک از آلیاژ ھای زیر اجزای سازنده آن " آھن، نیکل و کروم " است١٠
□برنج د) □برنزج) □نزنفوالد زنگ ب) □چدنالف) 

ھمان گونھ کھ می دانید جریان ھای ھمرفتی می توانند ھوا را جابھ جا و باد تولید کنند. بھ نظر شما اگر در ١١
؟ساحل دریا آتش روشن کنیم در طول روز و شب بھ ترتیب دود بھ کدام سمت کشیده می شود

□خشکی-خشکید) □دریا-دریا ج) □خشکی-دریا ب) □دریا-خشکیف) ال
؟کدام یک از سرنگ ھای زیر بھ آسانی بھ جلو رفتھ و فشرده می شود١٢

□سرنگ حاوی روغن مایعب) □سرنگ حاوی گچلف) ا
□سرنگ حاوی الکلد) □سرنگ حاوی نیتروژنج) 

در یک بخاری بھ عنوان منبع انرژی، گرما تولید می شود و  یک اتاق را گرم می کند. اگر یک سلول را ١٣
؟اتاق فرض کنیم، در آن صورت کدام اندامک داخل سلول مانند بخاری است

□سیتوپالسم د) □میتوکندریج) □ریبوزومب) □ھستھالف) 
؟می شودھابھ صورت پھن و با سطح زیاد سبب از دست دادن گرما، بھ کدام صورتخودرو رطراحی رادیاتو١۴

□فقط تابشد)□ھمرفت و رسانش ج) □ھمرفت و تابش ب)□رسانش و تابش الف) 

١۵
نویسند.می........................در خوراکی ھای بستھ بندی شده را بر حسب دانرژی موجومعموال ً 

□کیلوگرمد) □کیلوژولج)□کیلوکالریب)□نیوتن الف)

١۶
.است........................منبع اصلی تامین انرژی موجودات زنده ی کره ی زمین 

□آبد) □خاک ج) □گیاھانب) □خورشیدالف)



سؤاالت زیر بھ طور کامل پاسخ دھید.بھ *
ھر یک از مفاھیم زیر را تعریف کنید.١٧

...........................................................................................................................................:مواد نفوذپذیر

........................................................................................................................................:خون روشن

...........................................................................................................................:منابع انرژی تجدید پذیر

.............................................................................................................................................:دمای تعادل

٢

؟دو مورد از تفاوت ھای سلول گیاھی و جانوری را بنویسید١٨
................................................................................................................................................................

۵/٠

در کیسھ ھای ھوایی شش ھا چھ کاری انجام می شود؟١٩

.......................................................................................................................................................
۵/٠

٢٠
انواع انرژی را نام ببرید و برای ھریک مثالی بنویسید.

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

١

؟بھ کدام یک از روش ھای محافظت از منابع طبیعی اشاره داردزیرعبارت ٢١
..................را می توان شست و حبوبات را داخل آنھا نگھداری کرد.ظرف ھای شیشھ ای سس، ترشی *

۵/٠

٢٢٧۵/٠

نام دو غده ی گوارشی را بنویسید. ٢٣
...................................................................................................................................................................

۵/٠

؟انواع حرکت آب دریاھا را نام ببرید٢۴
.................................................................................................................................................................٧۵/٠

؟دو مورد از مواد مغذی موجود در غذاھا را نام ببرید ونقش آنھا را در بدن انسان بنویسید٢۵
.................................................................................................................................................................

١

گوارش نھایی غذاھا در کدام قسمت لولھ گوارش و بوسیلھ چھ موادی انجام می شود؟٢۶
.................................................................................................................................................................

۵/٠

امام باقر(ع) می فرمایند:
ک برحذر باشید، چھ در حال شوخی و چھ در حال جدی؛ زیرا شخصی کھ از دروغ کوچک باکی نداشتھ از دروغ ھای کوچ

گفتن دروغ بزرگ را نیز پیدا می کند.جرأتباشد، 
باشید.سربلند


