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نام ............................................................

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

نام خانوادگی ....................................

تاریخ آزمون 59/07/70:
زمان آزمون  97 :دقیقه

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نمین
دبیرستان دوره اول – شهید شیردل نمین

تعداد صفحه 3 :

کالس هفتم ......... :

رديف

بارم

سواالت امتحانی درس علوم تجربی هفتم  -نوبت اول  -دی ماه 5931
جمالت زير را با كلمات مناسب پر كنيد.

1

الف -تبديل علم به عمل  .................................نامیده می شود
ب -بزرگترين درياچه جهان  .............................................نام دارد .

2/5

ج) وسیله اندازه گیری وزن  ........................................نام دارد .
د) اگر قطرات باران در مسیر پايین آمدن به سطح زمین از توده هوای سرد عبور کنند به  .....................................تبديل می شوند .
ن) سیمان مخلوطی از  .............................و خاک رس است .
2

گزينه صحيح را انتخاب كنيد

فاصله مولکول ها در کدام ماده بیشتر است ؟
الف) چوپ پنبه

ب) پودر گوگرد

د) گاز اکسیژن

ج) جیوه

کدام يک از مواد زير در آب فرو می روند ؟
الف) الکل

ج) جیوه

ب) روغن

د ) چوب

2

برای ضد عفونی کردن ورودی استخر – گاو داری – مرغداری ها از کدام ماده استفاده می شود .
الف) الکل

ب) اسید

د ) بتاتین

ج) آهک

فوالد زنگ نزن از افزودن کدام مواد به آهن ساخته می شود .
الف) نیکل و کروم

ج) کربن

ب) نیکل

3

روشی برای اندازه گیری حجم کلید بنويسد ؟

4

وقتی می گويند يک ماده از ماده ديگر سخت تر است  .منظور چیست ؟ با ذکر مثال

5

مواد اولیه هر يک از ظروف را بنويسید .

د)آلومینیوم

1

0/55

الف ) ظروف سفالی (

)

ب) ظروف شیشه ای (

)

0/5

6

اتم دارای چند ذره است ؟ نام ببريد ؟

5

دو مورد از ويژگی های فلز ها را نام ببريد .

8

مفاهیم زير را تعريف کنید .
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0/55

0/5

الف) سونامی

ب) چرخه آب
2

ج)آبشار

د)عنصر

9

صحيح و غلط بودن جمالت زير را مشخص كنيد( .ص يا غ)
الف 95 -درصد آب ها شور است (

)

ب ) روکش سیم رسانای برق است (

)

1

برای تولید ظروف سفالی سبز رنگ از اکسید کروم استفاده می کنند (
ج) هر کیلومتر  100متر است ( .
10

)

هر یک از مواد زیر را به کاربردی که دارند وصل کنید:
-1

فوالد

 - 2آلومنیوم
 – 3خاک رس
-4

11

)

آهن

فلز مورد استفاده برای ساخت هواپیما
برای افزایش سختی مداد به آن اضافه میکنند.
فلزی نسبتا ارزان که در صنعت کاربرد زیادی دارد.

1/5

آلیاژمورد استفاده برای ساخت اسکله و پل های فلزی

انواع يخچال را نام ببريد .
0/5

12

هر يک از درياچه های زير چگونه ايجاد شده اند .

الف ) درياچه خزر (

)

ب(درياچه سبالن(

13
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1

)

شکل زير کدام نوع سفره ی آب زير زمینی را نشان می دهد ؟..........................

اين سفره بیشتر در کدام نواحی تشکیل می شود ؟  .................و ....................

1

دانش آموزان عزیز  :لطفا یک بار دیگر پاسخ های خود را با دقت مرور کنید.
موفق باشید  /گروه علوم تجربی
نمره کتبی

نمره عملی

جمع نمره

