
 بارم

(علوم هفتم) نوبت اول  مفهومی نمونه آزمون  
:قابل توجه همکاران محترم علوم تجربی  

تمام حیطه های یادگیری را شامل نمی شود به همین  و هدف این آزمون فقط آشنایی دانش آموزان با سواالت مفهومی است  -ا

. برای نوبت اول نیست  آزمون استاندارد یک آزموناین  دلیل  

انتخاب شده است( مورد تایید وزارت آموزش و پرورش)تمامی سواالت این آزمون از کتاب کار علوم تجربی اندیشه پویا  -2  

 

ره
ما

 ش

2 

 

 عبارتهای درست و نادرست را مشخص کنید 

نادرست       درست                                               .چگالی یک میخ آهنی همیشه وقت مقدار ثابتی است -الف  

 ب- تمام مولکولها از پیوند دو یا چند اتم مختلف ساخته می شوند.                                     درست         نادرست    

درست         نادرست                                             .از یک وسیله چند بار استفاده کنیممصرف دوباره یعنی  -پ  

درست         نادرست                         .هر چه شیب حوضه آبریز بیشتر باشد پیچ و خم رودخانه بیشتر می شود -ت  
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(ممکن است بیش از یک عبارت درست باشد) کلمه یا کلمات درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید   

. (تغییری نمی کند / بیشتر می شود / کمتر می شود)اگر مقداری هوا را فشرده کنیم چگالی هوا  -الف  

.تولید می شود(  سفال/ شیشه/  سیمان) از مخلوط آهک و خاک رس  -ب  

.باعث ایجاد موج می شود( چپ و راست / باال و پایین ) حرکت آب دریا در جهت  -پ  

(.تغییری نمی کتد /افزایش می یابد/ کاهش می یابد) اگر عمق منطقه اشباع افزایش یابد عمق سطح ایستابی -ت  
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 ارائه نمودار مربوط به کدام مرحله روش علمی است؟

تفسیر نتایج -د          انجام آزمایش    -ج          جمع آوری اطالعات   -ب               طرح مساله -الف   
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 با کمک یک خط کش که هر سانتی متر آن به 5 قسمت تقسیم شده است کدام طول زیر را نمی توان اندازه گرفت؟

سانتی متر 01 -د             سانتی متر 5/02 -ج                سانتی متر  0/02 -ب      سانتی متر    02 -الف   
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 در کدام یک از گزینه های زیر اتم های مجزا وجود دارد؟

هوای اطراف زمین -د        هوای داخل کپسول  -ج               آب داخل لیوان    -بجیوه داخل دماسنج     -الف  
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 در موادی که برای تولید کاغذ سنباده استفاده می شوند کدام ویژگی اهمیت بیشتری دارد؟

یانعطاف پذیر -د                      استحکام  -ج              تراکم پذیری      -ب             درجه سختی -الف  
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. سی سی را پر از ماسه کرده و داخل استوانه مدرج ریخت 05سی سی آب ریخت سپس یک بشر  05مهناز در یک استوانه مدرج 

با توجه به این اعداد چند درصد حجم ماسه را فضای خالی تشکیل داده است؟. سی سی باال آمد 50سطح آب تا   

درصد 33 -د               درصد        05 -ج                درصد         02 -درصد                ب 15 -الف  
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. جدول زیر مانند نمونه برای هر صنعت یک فناوری بنویسید در  

 ارتباطات آموزش و پرورش تولید برق حمل ونقل پزشکی صنعت یا حوزه

 ........................................... ................................... .............. واکسن فناوری
................................. 
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معلم آرش از او خواسته است با کمک وسایل مقابل حجم سنگ را اندازه گیری 

اگر شما جای آرش بودید حجم سنگ را چگونه با این ظروف اندازه گیری . کند

دقت کنید سنگ داخل استوانه مدرج جای نمی گیرد و از طرفی می کردید؟ 

.حجم ظرف بزرگ یک لیتر است ولی درجه بندی ندارد  
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.با توجه به تصاویر به سواالت زیر پاسخ دهید. ماده را نشان می دهند 4تصاویر زیر ساختار ذره ای   

 

1                                         2                                    3                                    4  

  .شیددور شماره یا شماره های مورد نظر خط بک: توجه 

. حتما یک گاز است(  4 – 3 – 0 -1) ماده شماره  -الف  

.عنصر است(  4 – 3 – 0 -1) شماره  ماده -پ  

.خالص است(  4 – 3 – 0 -1) شماره  ماده -پ  

.هستند(  4 – 3 – 0 -1) بیشتر موادی که در اطراف ما وجود دارند شبیه ماده شماره  -ت  
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ب                         الف                          

 

تصویر مقابل مخلوطی از اتمهای دو فلز آهن و مس را در دو حالت نشان می 

با ذکر دلیل توضیح دهید کدام تصویر آلیاژ است و کدام تصویر آلیاژ . دهد

 نیست؟
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(پرانتز انتخاب کنید نوع صرفه جویی را از داخل) هر یک از موارد زیر کدام روش صرفه جویی را نشان می دهد؟   

(مصرف دوباره / کاهش مصرف / بازیافت  )  .می سازیمصفحه تخم مرغ  ،از روزنامه های باطله  

(مصرف دوباره / کاهش مصرف /   بازیافت. ) رضا در هنگام خرید میوه از یک زنبیل نخی استفاده می کند  

(مصرف دوباره / کاهش مصرف / فت  بازیا)  .می گذاریمداخل یخچال و یک بطری نوشابه را آب کرده   

(مصرف دوباره / کاهش مصرف / بازیافت  )  .نشود آن را دور نمی اندازد سوراخنیما تا جورابش   
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به نظر شما مرگ یک . تصویر مقابل یک دریاچه خشک شده را نشان می دهد

 دریاچه چه مشکالت زیست محیطی برای منطقه ایجاد می کند؟ 

(ذکر کنیددو مورد )   
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با توجه به تصاویر مقابل توضیح دهید چگونه از جذر و مد برای تولید برق 

 استفاده می شود؟

به این فکر کنید که چه موقع باید دریچه سد باز و چه موقع  :راهنمایی

.باید بسته شود  
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.به سواالت زیر پاسخ دهید با توجه به شکل. تصویر مقابل نیم رخ یک قنات را نشان می دهد  

.شماره مربوط به هر یک از مفاهیم زیر را روی شکل پیدا کرده و جلو مفهوم داخل پرانتز بنویسید -الف  

(  ........شماره )مظهر قنات (                 ........شماره )مادر چاه   

( ........شماره )میله (            ........شماره )کانال قنات    

اگر در اثر خشکسالی آب یک قنات کم شود به نظر شما اهالی منطقه  -ب

 کدام کار زیر را باید انجام دهند؟

.باید عمق چاه های قنات را بیشتر کنند -1  

.باید طول کانال قنات را بیشتر کنند -0  

.برای انتخاب خود دلیل ذکر کنید  
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 محمد احتشام
مشهد 5دبیر علوم تجربی ناحیه   

 مولف کتابهای کار علوم تجربی اندیشه پویا
 

@oloomeandishepooya            :آدرس کانال تلگرام 

http://oloomeandishepooya.blogfa.com    :آدرس وبالگ 

ehtesham1352@yahoo.com       :ایمیل 

 
 برای وارد شدن روی لینکهای باال کلیک کنید

 

تماس بگیرید یا از طریق کانال تلگرام در صورت تمایل به دریافت پاسخنامه این آزمون با ایمیل فوق  
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