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 علوم تجربی:   درس

 هفتم:       پایه

 5931/   51/  55    :تاریخ برگزاری

 دقیقه  01:      زمان
 

 5صفحه                              سخن بزرگان                    ز گهواره تا گور دانش بجوی                                
                                                   

 بارم

 .جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید -5
 

 .می گویند   -----------------------------   ساخت تلفن و رایانه نمونه هایی از تبدیل علم به عمل هستند که به آن ها ( الف

  .آن جسم نامیده می شود    -----------------------  دار مادة تشکیل دهندة هر جسم مق( ب

 .می گویند   -----------------------  به ذره های ریز سازندة مواد ( پ

 .نام دارد   -------------------------------------------  میزان توانایی ماده برای حفظ کردن شکل اصلی خود پس از حذف نیرو ( ت
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 .مشخص کنید صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را با عالمت  -2
 

   غ                 ص                                                                                             .    بیشتر است  گوگرداز  طالچگالی  (الف

   غ                 ص                                                   .                       اکسید های آهن از ترکیب های مهم آهن هستند( ب

   غ                 ص                                 .        تشکیل می دهند شوررا آب های بیشترین مقدار آب های سطح زمین ( پ

   غ                 ص                       . نیستبودن برای تشکیل ذخیرة آب زیرزمینی مناسب  درشتبه دلیل دانه  ماسه( ت
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 .به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید -9
 

 دقت در اندازه گیری به چه عواملی بستگی دارد؟( الف

 با گرم کردن ماده، فاصلة بین ذرات تشکیل دهندة آن چه تغییری می کند؟( ب

 وسایل ورزشی و در و پنجره ها از فلزها استفاده می کنند؟چرا برای ساختن بدنة خودروها، پل ها، ( پ

 علت استفاده از نقره در ساختن کارد و چنگال چیست؟( ت

2 

 .مشخص کنید صحیح ترین گزینه را با عالمت ضربدر   -4

 است؟ ترکیبکدام یک از مواد زیر   (الف

  جیوه( 4                                 گاز کلر  ( 9                                آب   ( 2                              گوگرد   ( 5          
 

 می شود؟  فوالد زنگ نزنافزودن کدام فلز یا فلزها به آهن سبب تولید مادة جدیدی به نام  ( ب

  و نیکل کروم( 4                     کربن و کروم(9                          کروم  ( 2                                کربن( 5            
 

 علت تشکیل کدام دریاچه، شکستگی های قسمتی از سنگ کره می باشد؟( پ 

      غار علیصدر ( 4                     خزر   (  9                                    سبالن( 2                               ارومیه( 5            
 

 میزان نفوذ آب به درون زمین به چه عاملی بستگی دارد؟( ت

  همة موارد( 4                         اندازة ذرات خاک( 9                  پوشش گیاهی( 2                   شیب زمین( 5     
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 .را حساب کنید این مکعب چوبیچگالی  .می باشد مکعب متر سانتی 5111حجم آن گرم است و  811توپر  چوبیجرم یک مکعب  -1
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 مشخص کنید که  در جدول زیـر با عالمت  -6

 .                                                                      هر ویژگی به کدام گروه از مواد مربوط می شود
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با توجه به این موضوع به سـؤاالت  . اتم از ذره های متفاوت و کوچک تری به نام الکترون، پروتون و نوترون ساخته شده است -0

 .زیر پاسخ دهید

 کدام ذره ها در درون هستة اتم جای دارند؟( الف

 تعداد کدام ذره ها در اتم های هر عنصر با هم برابر است؟( ب
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 .          نمودار مفهومی زیر را کامل کنید -8
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 .جدول زیر را کامل کنید  -3
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 .را بنویسید از هر کدام یک مورد. به همراه دارد مزایا و معایبیبهره برداری از معادن  -51

 : معایب :                                                                                                  مزایا 

 

5 

 .توضیح دهیدبا ذکر یک مثال آن را . است«  مصرف دوباره» یکی از راه های محافظت از منابع طبیعی  -55
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 پالستیک

 مواد طبیعی
 الماس

 2صفحه           خیر دنیا و آخرت با دانش است و شرّ دنیا و آخرت با نادانی     سخن بزرگان                    

 گروه نافلز گروه فلز ویژگی

   الکتریسیتهرسانا ی جریان 

   شکننده و سبک تر از آب

 

 موادی که از کرة زمین به دست می آیند

 علت انتخاب وسیله نام مادة سازنده

  ظروف آشپزخانه فلز

 نور را عبور می دهد -شفاف  شیشه

  برق روکش سیم پالستیک
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 (را بیان کنیددو مورد )دریاچه ها از چه لحاظ اهمیت دارند؟  -52
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 علت به وجود آمدن جزر و مد چیست؟ -59
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 . را  مشخص کنید عمق سطح ایستـابیو  سطح ایستابی،  اشباع منطقهدر شکل زیر  -54
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 چکونه تشکیل می شوند؟« غارهای آهکی» -51
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 موفق و سربلند باشید                                                                                                  51: تعداد سؤال  

                        زادهرستگار حسین :   طراح سؤال                                                      نمره                                        51: جمع بارم  

                                     

  

    :نام و نام خانوادگی  مصحح                                                                                    :  نمره با عدد              

 امضاء                                                                              :    نمره با حروف             

 

 9صفحه         سخن بزرگان.      دانش و بینش درختی است که از دل می روید و از زبان میوه می دهد         

 الف       ...................................................................

 پ       ...................................................................

 ب       ...................................................................
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