


 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 هفتم کالس                         دوم نوبتعلوم  آزمون 
 

 (علم چیست؟1

 (سه مورد از موادی که در آب حل می شوند را نام ببرید2

 (.......... بهترین نکته در علم است.3

 (فناوری چیست؟4

 نام ببرید (دو مورد از ضرر های فناوری را5

 (علوم تجربی به چند شاخه تقسیم شده ؟ نام ببرید.6

 کار نیرو سنج را توضیح دهید.( 7)

 فرمول چگالی چیست؟آن را بنویسید.(8) 

 مورد از وسایلی که می توان با نفت خام درست کرد را نام ببرید4(9) 

 هر اتم شامل چه بخش هایی است نام ببرید (11) 

 مورد از ویژگی های مواد را نام ببرید 5 (11) 

 انعطاف پذیری یک ماده نشانه ی چیست؟(12) 

 .افزودن ........... به گل سبب افزایش استحکام آن می شود (13) 

 مواد هوشمند را تعریف کنید.(14) 

 افزودن ........... به لعاب باعث تولد ظرفی با رنگ سبز می شود. (15) 

 ل ها چگونه تشکیل می شوند؟چاخی(16) 

 سفره آب های زیر زمینی آزاددر چه منطقی تشکیل می شوند؟ (17) 

 ........ و ............ از مهم ترین امالح موجود در آب های زیر زمینی است. (18) 

 



 

 چرخه ی آب چیست؟ (19) 

 رابطه ی کار را تعریف کنید.(21) 

 است؟( هر ژول چند کیلو کالری 21)

 ( منابع تجدید نا پذیر را تعریف کنید22)

 ( انرژی برق آبی چیست؟23)

 ( نحوه درجه بندی دماسنج های جیوه ای یا الکلی چگونه است؟24)

 ( روش های انتقال گرما چند مورد است ؟نام ببرید25)

 شود.(پوششی که همه ی سلول های را احاطه می کند................. نامیده می 26)

 چگونه موجود زنده به وجود می آید؟(27)

 ( چند نوع بافت در بدن ما وجود دارد؟ نام ببرید28)

 ( همه ی پروتئین ها از مولکولی به نام ................ ساخته شده اند.29)

 ( ویتامین ها به دو گروه کلی ........... و ............. تقسیم می شوند.31)

 یست؟آنزیم چ( 31) 

 ( بیشتر آنزیم های روده ی باریک در .............. ساخته می شوند.32) 

 ( دستگاه گردش مواد شامل چه قسمت هایی می شود؟33) 

 ( در سمت راست قلب چه خونی وجود دارد؟34)

 ( حنجره در کجا وجود دارد؟35) 

 است.( قفسه ی سینه از ..................... دنده تشکیل شده 36)

 

  

 


