


 

 

   تاریخ :

دقیقه 80مدت امتحان:   

 بسمه تعالی مهر آموزشگاه:

مدیریت آموزش و پرورش    

 

 سواالت امتحانی درس: 

 علوم تجربی

 

آموزش متوسطه هفتمسال   دبیرستان :  ساعت شروع :  

2تعداد صفحه: 20تعداد سواالت:    نوبت اول 

 نام و نام خانوادگی: نمره به عدد: نمره به حروف:                
 ردیف متن سوال بارم

50. .پرکنیدبا کلمات مناسب  را خالی جاهای   

 وزن اجسام را با وسیله ای به نام ............. و جرم آنها را با وسیله ای به نام .......... اندازه می گیرند.

1 

مشخص کنید. ×گزینه ی درست را با عالمت  0.5  

؟اگر مواد زیر را به یک اندازه گرم کنیم کدام یک افزایش حجم بیشتری دارد – الف  

الکل -4                 مس -3                آهن -2                   ناکسیژ  –1 

 

؟می استکدام یک عنصر ات –ب   

آب -4       جیوه     -3        گوگرد      -2      کلر      -1        

            

2 

مشخص کنید. صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را 0.5  

.  ص                غهمیشه فناوری به نفع انسان ها است –الف   

.   ص           غمهم ترین نکته در علم آزمایش کردن است –ب   
 

3 

کنید.با رسم خطی به هم وصل   "ب"و  "الف"موارد مرتبط با هم را در دو ستون  0.75  

                                    " الف "                                                                                       "ب"          

لیوان مسی                                                                                         شکننده                                

      خط کش پالستیکی                                                                                             رسانا                              

لیوان شیشه ای                                                                                   انعطاف پذیر                               
                                                                                                                             

4 

.برای هر کدام از مواد زیر دو کاربرد بنویسید 1  

:نفت خامب(                                 :                           سنگ مرمرالف(   

5 

 .تن را بنویسیددو مورد از کاربرد های ب 0.5
 

6 

 چرا بدنه هواپیما را از آلومینیوم می سازند؟)دو دلیل بنویسید.( 1

 

7 

 8 زنده فوالد زنگ نزن را نام ببرید.اجزای سا 0.75

 9 ؟گوگرد به صورت خالص بیشتر در کجا یافت می شود 0.5

 ید.در ساخت بدنه خودروها از آهن خالص استفاده نمی شود.دو دلیل بنویس 1

 
 

10 



 

11 آلودگی آب رودخانه ها چه مشکالتی را ایجاد می کند؟)دو مورد( 0.5  

 علت بوجود آمدن دریاچه های زیر را بنویسید. 1

 ارومیه : .................................................دریاچه  –خزر : .................................................ب دریاچه  –الف 

12 

 13 چشمه چگونه بوجود می آید؟ 1

41 سطح ایستابی و عمق سطح ایستابی را در شکل مقابل مشخص کنید. 0.5  

 15 های آزاد بهره برداری می کنند؟)دو مورد( انسان ها چگونه از آب موجود در آبخوان 0.5

 در چه صورتی بارش به شکل تگرگ خواهد بود؟ 1
 

16 

است.یک مثال از کارهایی که در این مورد می  "مصرف دوباره "یکی از راه های محافظت از منابع طبیعی  1

 توانیم انجام دهیم، بنویسید.

 دو راه دیگر از راه های حفاظت از منابع طبیعی را بنویسید.

71  

مولکول کربن دی اکسید از یک اتم کربن و دو اتم اکسیژن ساخته شده است. اگر تعداد پروتون های اتم  هر 1

،مجموع تعداد الکترون ها در یک مولکول کربن دی اکسید عدد باشد 8و تعدادپروتون های اکسیژن  6کربن 

 چقدر است؟

 

81  

لیتری خالی  20. اگر هر دو ظرف را در یک ظرف  لیتری حاوی گاز اکسیژن داریم 10لیتری و  8 دو ظرف 0.5

 لیتری ، چند لیتر است؟ 20کنیم،مقدار گاز اکسیژن در ظرف 

 

 

19 

سی سی آب است،قرار می دهیم و  50گرم را در یک استوانه مدرج که دارای  20یک قطعه سنگ به جرم  1

 سی سی می رسد. چگالی سنگ را محاسبه کنید. 55 به حجم آب داخل استوانه
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