بسمهتعالی 

آموزشوپرورشاستاناردبیل 

ادارهکل
آموزشوپرورشناحیه()2اردبیل

مدیریت
دبیرستان شهید محبی (دوره اول)
سؤاالت آزمون درس :علومتجربی

کالس:

نام و نام خانوادگی:

تعداد سؤال – )22( :تعداد صفحه)4( :

پایه:

ساعت شروع:

هفتم

03:9

مدت امتحان57 :دقیقه
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن :

شماره صندلی:
نمیماند».
همنشینشود،سالم 
امامصادق(ع)«3کسیکهبارفیقبد 
ردیف

)1

نمره

ســؤاالت

./57

در هر یک از موارد زیر گزینه صحیح را با عالمت ضربدر (×) مشخص کنید.
الف) کدام اندام در دستگاه گوارشی شیره صفرا را تولید میکند؟
 -1کیسه صفرا

 -2لوزالمعده

 -4کبد

 -3معده

ب) کدام عبارت در رابطه با غشای یاختهای صحیح نیست؟
 -1محافظ از یاخته را بر عهده دارد.

 -3به همه موارد اجازه ورود به یاخته را میدهد.

 -2ورود و خروج مواد را واپایش میکند.

 -4نفوذپذیری انتخابی دارد.

ج) به رگهایی که به بافت قلب خونرسانی میکنند چه میگویند؟
 -1اکلیلی
)2

)3

)4

 -2مویرگ

 -4سیاهرگ

 -3سرخرگ

در هریک از عبارتهای زیر ،دو واژه آمده است ،با توجه به آموختههای خود ،واژه مناسب را انتخاب و زیر آن خط بکشید.
-

بدن ما از انرژی ( نشاسته – سلولز) نمیتواند استفاده کند.

-

اجتماعی از یاختههای همکار و مشابه را (بافت – عضو) میگویند.

-

به باال آمدن آب و حرکت آن به سمت ساحل (جزر – مد) گفته میشود.

-

انرژی ذخیرهشده در انواع سوختها و مواد غذایی از نوع انرژی پتانسیل (شیمیایی -کشسانی) است.

-

اگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان دارد ،زیاد باشد رودخانه مسیر (مستقیم – مارپیچی) پیدا میکند.

1/27

1

درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.
الف) غشای یاخته عمدتاً از لیپید (چربی) ساختهشده است.

درست○

نادرست○

ب) خروج هوا از ششها به محیط بیرون را دم میگویند.

درست○

نادرست○

ج) در سمت راست قلب خون تیره (دارای کربن دیاکسید) جریان دارد.

درست○

نادرست○

د) در انتقال گرمابه روش رسانش نیازی به وجود ماده نیست.

درست○

نادرست○
1

جملههای زیر را با کلمات دادهشده کامل کنید( .دو کلمه اضافی است)
«مایع – مرکب – رگهای خونی – جامد – آمینواسید  -ساده»
-

نشاسته نوعی کربوهیدرات  .........................است.

-

چربیهای جانوری در دمای معمولی بیشتر بهصورت  ..........................هستند.

-

همه پروتئینها از مولکولهایی به نام  ...........................ساختهشدهاند.

-

خون در شبکهای از لولههای مرتب باهم جریان دارد به این لولهها  ..............................میگویند.
ادامــه ســؤاالت در صفــحه دوم

نمره با عدد..................... :

نمره با حروف............................................ :

نام طراح /طراحان :دانشور

1
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جمع بارم 77 :

سؤاالت آزمون درس :علومتجربی

کالس:

نام و نام خانوادگی:

تعداد سؤال – )22( :تعداد صفحه)4( :

شماره صندلی:

پایه:

هفتم

مدت امتحان57 :دقیقه
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن :

نوبتخردادماه7:05

ردیف

)7

ساعت شروع:

03:9

نمره

ســؤاالت

1

هر یک از عبارتهای ستون الف را به ستون ب متصل کنید.
ب

الف
انرژی گرمایی ذخیره در زیرزمین





انرژی سوخت فسیلی

منبع انرژی تجدید ناپذیر





انرژی زمینگرمایی

پاکترین روش تولید برق





انرژی پتانسیل گرانشی

انرژی ذخیره در پشت یک سد بلند





انرژی برقآبی

)6

با توجه به قانون پایستگی انرژی در شکل زیر جای خالی را روی نمودار انرژی یک خودرو کامل کنید.

0/27

)5

جدول مفهومی زیر را کامل کنید.

0/7

مثل

محلول در آب

.....................

انواع ویتامین ها
مثل

.....................

)8

AوD

0/7

دلیل انتخاب هر ماده را برای ساخت وسایل زیر بنویسید.
الف ) آلومینیم در صنایع هواپیماسازی ...............................................:
ب ) طال در ساخت زیورآالت ....................................................... :

)9

0/7

گزینههای زیر با چه یکایی اندازهگیری میشوند ؟

قطر نوک مداد

طول مداد

یکا .......................

یکا ...................
ادامـه ســؤاالت در صفــحه بعد

2
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سؤاالت آزمون درس :علومتجربی

کالس:

نام و نام خانوادگی:

تعداد سؤال – )22( :تعداد صفحه)4( :

شماره صندلی:

هفتم

نوبتخردادماه7:05

ردیف

)10

پایه:

ساعت شروع:

03:9

مدت امتحان57 :دقیقه
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن :
نمره

ســؤاالت

هر یک از ویژگیهای ذکرشده در جدول پایین به کدامیک از فلز و نافلز مربوط است با عالمت × مشخص کنید .
فلز

ویژگی 

0/57

نافلز

سطح براق دارند.
از آب سبکترند.
رسانای جریان الکتریکی (برق) هستند
)11

0/7

مواد اولیه هر یک از وسایل زیر را بنویسید .
الف ) لیوان شیشهای ............................................. :
ب ) بشقاب چینی .................................................. :

)12

0/27

یک مثال از تبدیل علم به عمل ( فناوری ) نام ببرید.

0/7

 )13دو روش برای جلوگیری از به هدر رفتن انرژی گرمایی در منزل خود بنویسید.
 )14فاطمه به مقدار زیاد شیرینی و شکالت میخورد  .مادرش به او میگوید  :این مواد قندی بهزودی دندانهایت را خراب خواهد

0/57

کرد  ،به نظر شما دلیل آن چیست ؟

0/7

 )17در چه وسیلههایی میتوان از صفحههای خورشیدی استفاده کرد ؟ ( دو مورد )

0/57

 )16جدول زیر زیرا در مورد انواع یاختههای خونی کامل کنید .
کار

نوعیاختهخون

شکل

گویچههای قرمز

.........................................

گویچههای سفید

تقریباً کروی شکل

.......................................

..........................

بسیار ریزند و شکل بخصوصی ندارند.

کمک به انعقاد خون

انتقال گازهای تنفسی (

و

) در خون

1

 )15الف) روشهای انتقال گرما را نام ببرید.
ب) انرژی گرمایی خورشید به کدام روش به زمین میرسد ؟
ادامــه ســؤاالت در صفــحه بعد

3

وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر www.Nomreyar.com -

سؤاالت آزمون درس :علومتجربی

کالس:

نام و نام خانوادگی:

تعداد سؤال – )22( :تعداد صفحه)4( :

شماره صندلی:

پایه:

هفتم

مدت امتحان57 :دقیقه
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن :

نوبتخردادماه7:05

ردیف

ساعت شروع:

03:9

نمره

ســؤاالت

 )18یک ماشینسواری و یک کامیون را در نظر بگیرید  .اگر با سرعت برابر و در یک مسیر ثابت حرکت کنند  ،انرژی جنبشی کدام

0/7

بیشتر است ؟ دلیل بیاورید .

)19

0/7

زمینهایی که مقدار نفوذپذیری خاک آنها زیاد است  ،برای کشاورزی مناسب نیستند  ،چرا ؟

 )20یاختههای گیاهی و جانوری در عین شباهت باهم  ،تفاوتهایی نیز دارند شما سه مورد از این تفاوتها را بنویسید .

0/57

 )21فوتبالیستی نیرویی برابر  121نیوتون را به یک توپ وارد کنید و توپ  41متر آنطرفتر به زمین میافتد  ،کار انجامشده توسط

0/57

این فوتبالیست چند ژول است ؟

0/57

 )22شکل زیر دستگاه دفع ادرار را نشان میدهد  ،قسمتهای مشخصشده روی شکل را نامگذاری کنید .
..................................
....................................
.................................
میز راه
نمره با عدد..................... :

نمره با حروف............................................ :

نام طراح /طراحان :دانشور جمع بارم 77 :

دلترابهخدابسپارکهدریاییازامیداست،دلتپرامید....

4
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کلید سؤاالت نیم سال دوم درس علوم تجربی
دوره اول متوسطه پایه هفتم
جوابها

ردیف

نمره

7

میدهد.ج)اکلیلی
الف)کبدب)بههمهموارداجازهورودبهیاختهرا 

9/57

2

بهترتیب3سلولز،بافت،مد،شیمیایی،مستقیم

7/27

:

الف)درستب)نادرستج)درست)

4

رگهایخونی
بهترتیب3مرکب،جامد،آمینواسید ،

7

7

برقآبی،چهارمین
سوختهایفسیلی،سومینموردانرژی 

زمینگرمایی،دومینانرژی
ازسمتراستاولینانرژی 

7

د)نادرست

7

موردانرژیپتانسیلگرانشی
6

099

9/27

5

مثلCیا-Bمحلولدرچربی(هرمورد)9/27

9/7

8

الف)چگالیکم(سبکبودن)،استحکامباال،مقاومدربرابرخوردگی(یکمورد9/27نمره)

9/7

نمیزند،درخشانوزیباست(.یکمورد9/27نمره)
ب)زنگ 
0

میلیمتر
قطرنوکمدادبایکای 

79

سبکترند3نافلزرسانایجریانالکتریکی(برق)هستند3فلز
سطحبراقدارند3فلزازآب 

  77الف)ماسه

سانتیمتر

طولمدادبایکای

ب)خاکرس

9/7
9/57
9/7

72

هستهایواستفادهازآن(.......،یکمورد9/27نمره)
مثلخودرو،تلفن،کامپیوتر،دارو،تولیدسوخت 

9/27

7:

مثلاستفادهازدرزگیر،رادیاتوردارایدماپا،فرشوفرشینه،پنجرهدوجدارهو(...........دومورد9/7نمره)

9/7

انها
میکنند/اسیدمینایدند 
باکتریهایاسیدتولید 

باکتریهاییاستکهدردهانوجوددارند/این

  74موادقندیغذای

9/57

میبرد(هرمورد9/27نمره)
راازبین 
خانهها،
ساختمانها،تولیدبرق 

چراغها،تابلوهایراهنماییورانندگی،بامونمای
ماهوارهها ،

ماشینحساب،

  77مثل

9/7

ماشینهاو(....دومورد9/7نمره)

76

گردهها(هرمورد9/27نمره)
بهترتیب3سکهمانندباوسطفرورفته/دفاعازبدندربرابرعواملبیگانهمثلمیکروبها /
ب)تابش

  75الف)رسانش،همرفت،تابش
  78کامیون–چونجرمکامیونبیشتراست.
70

9/57
7
9/7

پایینترشدهوآبازدسترسریشهگیاهانخارجمیشود.
بخشهای 
زیراباعثهدایتسریعآببه 

آنهاراندارند.شکل
یاختههایجانوری 
درحالیکه 

یاختهای،سبزدیسهوکریچهمرکزیدارند
یاختههایگیاهیدیواره 

 29

9/7
9/57

منظمتراست(.سهمورد9/57نمره)
یاختههایگیاهی 

 27

ژول

=

=

نیرو جابجایی

9/57

=کار

9/57

  22کلیه،میزنای،مثانه

5
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