
 باسمه تعالی
کرج 3مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

98-99سال تحصیلی 

پایه: هفتم  نام دبیر: ساعتی  نام خانوادگی: نام:

دقیقه60مدت زمان امتحان:  19/03/99تاریخ: نام درس: علوم تجربی   شماره صندلی:   

ردیف
طراحی شده است تا از آشفتگی ذهنی شما جلوگیری  و مطابق بارم بندی دانش آموز عزیز، سواالت به صورت فصل به فصل

شروع به پاسخ دهی نمایید. )ص(شود. با استعانت از خداوند متعال و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد
بارم

فصل  

اول
.میگویند..... ....................................... به تبدیل علم به عمل( 1-1

25/0

فصل 

دوم

صحیح       غلط           .  جرم اجسام را با کمک نیروسنج و وزن اجسام را توسط ترازو اندازه میگیرند( 1-2

گرم را نشان می دهد. کدام اندازه گیری انجام شده در گزینه5فاصله بین دو درجه متوالی در یک ترازو ( 2-2

         ؟  نیستها، مربوط به این ترازو 

گرم 420د:                           گرم 5/395ج :                 گرم 245ب:                    گرم 400الف: 

5/0

فصل 

سوم

بزنید؟ جامد را تعریف کنید و مثالی از یکی از عناصر  عنصر( 3-1

کند؟را به درستی بیان می اکسیددیکربنهای سازنده مولکول کدام گزینه ذره ( 3-3

ب: یک اتم اکسیژن ، یک اتم کربن                   دو اتم اکسیژن ، دو اتم کربن                    الف:

 د: دو اتم اکسیژن ، یک اتم کربن            ج : یک اتم اکسیژن ، دو اتم کربن                         

5/0

25/0

فصل 

چهارم

مقداری.................................. را به آن می افزایند.برای آنکه بخواهند سختی مغز مداد را زیاد کنند، ( 1-4

آلیاژ)) فوالد زنگ نزن(( را به درستی نشان میدهد؟کدام گزینه اجزای سازنده ( 2-4

نیکل، کروم، مسد:                  الف: کربن و آهن                     ب: آهن و مس             ج: نیکل، کروم، آهن

5/0

فصل 

پنجم

طبیعی، سه راه پیشنهاد شده است که عبارتند از: منابعمیدانیم که برای محافظت از  ( 1-5

 بازیافت، مصرف دوباره(()) کاهش مصرف، 

هر جمله زیر مرتبط با کدامیک از روشهای محافظت از منابع طبیعی باالست؟با توجه به این موضوع، 

 : ساخت کارتن از کاغذهای باطله و دورریخته شده -الف 

: استفاده از پاکت کاغذی برای خرید میوه به جای پالستیک -ب

5/0

فصل 

ششم

گویند.اند ........................... میشده ارتفاع که دچار اختالفهای سطحی به آب( 6-1

شود؟بیشترین مقدار آب شیرین روی زمین به چه شکلی دیده می( 2-6

ج: دریاچه                   د: یخچال         الف: آب زیر زمینی                  ب: رودخانه           

5/0

 دوم نوبت

دوم)خرداد(

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



فصل 

هقتم

گویند؟ ..............................به صورت طبیعی و ناگهانی به سطح زمین بیایند چه می زیر زمینیهای به آب( 7-1

غلط.  صحیح               ندارداندازه ذرات خاک تاثیری در میزان نفوذ آب در آن ( 7-2
5/0

فصل 

هشتم

هر جسم به دو عامل مهم انرژی جنبشیمیدانیم که ، معموال انرژی حرکتی را انرژی جنبشی نیز مینامند.  ( 8-1

بستگی دارد. آنها را فقط نام ببرید؟

1-2-

روی سبد بهداد،کاری که  دارد. می نگه سرش باالی دقیقه 3 را کیلوگرمی 311 وزنة یک سلیمی بهداد ( 8-2

 دهد، چقدر است؟میوه انجام می

د: صفر                           ژول 10ج:                           ژول 1000ب:                   ژول 100الف: 

تعریف کنید؟ ( قانون پایستگی انرژی را به اختصار 3-8

ایم، کار انجام شده به روی جعبه چقدر متر جابجا کرده 5/0ی نیوتن را به اندازه 60ای به وزن جعبه( 4-8

 است؟ ) نوشتن فرمول و یکا الزامی است. (

5/0

25/0

5/0

5/0

فصل 

نهم
من چیستم؟( 1-9

هرگاه پسماند یا باقی مانده محصوالت کشاورزی در شرایط بی هوازی قرار بگیرند از آنها متصاعد -

میشوم و در مصارف مختلف خانگی و صنعتی کاربرد دارم. )...................................................( 

باشد.  صحیح           غلطها میبهترین محل برای استخراج انرژی زمین گرمایی نزدیک آتشفشان( 2-9

باشد؟کدام منبع انرژی زیر تجدید ناپذیر می( 3-9

: موج آب                ج: زمین گرمایی                د: بادای              بالف: سوخت هسته

به باال آمدن آب دریا و حرکت آن به سمت ساحل چه می گویند؟ ...............................( 4-9

ها استفاده شده است؟دو وسیله نام ببرید که صفحه خورشیدی در آن( 5-9

25/0

25/0

25/0

25/0

5/0

فصل 

دهم
های مختلفبا توجه به روشروش برای انتقال گرما در کتاب نام آورده شده است. بنابراین،   3میدانیم که  ( 1-10

 :انتقال گرما به سؤاالت زیر پاسخ دهید

در کدام روش حرکت قسمتی از مایع یا گاز به سمت باال و جابجایی قسمت سردتر به سمت پایین باعث  -الف

 شود؟میانتقال گرما 

 کند؟ شود و ما را گرم میانتقال گرما از خورشید به سطح زمین به چه روشی انجام می -ب

کدام یک از اجسام زیر را می توان به عنوان عایق گرما استفاده کرد؟ ( 2-10

جسم مسید:              جسم فوالدیج:                جسم چوبیب:                آلومینیومی جسمالف: 

ا بنویسید؟گرما را تعریف کنید و یکای آن ر ( 3-10

5/0

25/0

5/0

5/0
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مورد اشاره کنید؟ 2از اتالف گرما در خانه وجود دارد. تنها به  جلوگیریبه نظر شما چه راه هایی برای ( 4-10

1-2-
فصل 

یازدهم
آید.یمهای هم شکل و همکار ............................. به وجود از اجتماع سلول( 1-11

صحیح               غلط                  .  شکل یاخته های گیاهی، منظم تر از یاخته های جانوری است( 2-11

جدول زیر را با توجه به مقایسه بخش های کارخانه با یاخته کامل کنید؟ ( 11-3

فرآیندبخش کارخانهای بخش های یاخته

ورود و خروج مواد درها و دروازه های کارخانه...........

..............منبع انرژی)موتورخانه( میتوکندری

بسته بندی و پخش بخش بسته بندی و توزیع...............

تنظیم و مدیریتمدیریت................

25/0

25/0

1

فصل 
دوازدهم

.است.........................  عنصر کمبود خونی کم عالیم از یکی( 1-12

.. ها چه نام دارد؟  ...................................واحد سازنده پروتئین( 2-12

ها بیشتر است. صحیح           غلطهای گیاهی در رگهای جانوری از چربیمیزان رسوب چربی( 3-12

کدام ویتامین زیر در سالمت پوست و لثه نقش مهمی دارد؟( 4-12

Dد:                          C ج:                            Bب:                      Aالف: 

کدام گزینه زیر ویتامین های محلول در چربی را به درستی نشان می دهد؟ ( 5-12

D/Cد:                          A/B ج:                            A/Dب:                      B/Cالف: 

نشاسته نوعی کربوهیدرات مرکب و ................. نوعی کربوهیدرات ساده است ( 6-12

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

فصل 

سیزدهم
دارد؟ قرار بدن کجای( برچاکنای) گلوت دریچه اپی ( 1-13

روده باریک ی ابتداد:            ابتدای معده   مری          ج: روی به حلق روب:         نای روی به حلق روالف: 

انجام میشود؟..........................( گوارش نهایی غذا در این اندام  2-13

(نام قسمتهای مشخص شده را در شکل زیر کنار آن بنویسید. 3-13

25/0

25/0

75/0
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فصل 
چهاردهم

جدول زیر را کامل کنید.( 1-14

وظیفهسلول خون

انتقال گازهای تنفسی

گلبول سفید

انعقاد خون

میلیون لیتر خون را در بدن به 2ای و توخالی است که ساالنه حدود ای ماهیچهمیدانیم که قلب تلمبه  ( 2-14

کند. ها را به هم وصل میهایی است که این حفرهآورد. این تلمبه دارای چهارحفره و دریچهگردش درمی

در مورد قلب به سواالت زیر پاسخ دهید: -

است؟ ...................... های ورودی قلب کدامالف( حفره

ب( رگهایی که به بافت خود قلب خونرسانی میکنند؟ : ..................

75/0

5/0

فصل 

پانزدهم
ارد....... نام دی دفعی بدن ......................(مهمترین ماده 1-15

..میگویند؟ ................................(درون حنجره دو پرده ماهیچه ای وجود دارد. به آنها چه  2-15

( نام نقاط مشخص شده در شکل را بنویسید؟ 3-15

1-
2-

)جدول نمره دهی )لطفاً در کادر زیر چیزی ننویسید

برگه امتحانینمره  نمره عملی و فعالیت 5 نمره نهایی

پیامبر)ص(-لیس من اخالق  المؤمن التّملّق و ال الحسد ا لّا فی طلب العلم؛ )تملق و حسد بر مؤمن روا نیست مگر در طلب علم(

ساعتی –با آرزوی موفقیت برای شما که از بهترین فرزندان غرور آفرین فردای ایران زمین خواهید بود 

25/0

25/0

5/0

15

نمره 
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فناوری ( 1-1

-------------------------------------------------------------------------------

غلط ( 2-1

 گرم 5/395ج : (   2-2

-------------------------------------------------------------------------------

( و  Alآلومینیوم ) –( Cuمس) –( Feآهن ) -ماده است که فقط یک نوع اتم داردعنصر شکل خالصی از  ( 3-1

....

د: دو اتم اکسیژن ، یک اتم کربن ( 3-2

-------------------------------------------------------------------------------

خاک رس ( 4-1

ج: نیکل، کروم، آهن ( 4-2

-------------------------------------------------------------------------------

 کاهش مصرف -ب                   بازیافت -الف ( 5-1

-------------------------------------------------------------------------------

آبشار ( 6-1

د: یخچال ( 6-2

-------------------------------------------------------------------------------

چشمه ( 7-1

 غلط(  7-2

-------------------------------------------------------------------------------

 مقدار سرعت آن -2جرم جسم                                                                         -1 ( 8-1

د: صفر ( 8-2

می آن ثابت کل مقدار و کند می تغییر آن شکل تنها .رود نمی بین از یا آید نمی وجود به هرگز انرژی ( 8-3

.ماند

ییجا به جا× رویکار= ن ( 8-4

ژول 30متر = 5/0×نیوتن 60کار= 

:پاسخنامه
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-------------------------------------------------------------------------------

.بیوگاز ( 9-1

صحیح ( 9-2

ایالف: سوخت هسته ( 9-3

مد ( 9-4

فضا پیما –ماشین حساب  ( 9-5

-------------------------------------------------------------------------------

تابش ب(  همرفتالف(  ( 10-1

ب: جسم چوبی ( 10-2

(J)ژول  –به مقدار انرژی که در اثر اختالف دما از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود گرما میگویند ( 3-10

دریچه کولر بستن – جداره دو های پنجره از استفاده ( 10-4

-------------------------------------------------------------------------------

بافت ( 11-1

صحیح ( 11-2

3-11 )

فرآیندبخش کارخانهبخش های یاخته ای

ورود و خروج مواددرها و دروازه های کارخانه غشا

تولید انرژی منبع انرژی)موتورخانه( میتوکندری

بسته بندی و پخش بخش بسته بندی و توزیع دستگاه گلژی

تنظیم و مدیریتمدیریتهسته

-------------------------------------------------------------------------------

آهن ( 12-1

اسید . آمینو ( 12-2

صحیح ( 12-3

 Cج:  ( 12-4

 A/Dب:   ( 12-5

گلوکز ( 12-6

-------------------------------------------------------------------------------

نای روی به حلق رو ( 13-1

روده باریک ( 13-2

باریک روده – معده – کبد ( 13-3

-------------------------------------------------------------------------------
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1-14 )

وظیفهسلول خون

انتقال گازهای تنفسی قرمز گلبول

بدن از دفاع گلبول سفید

انعقاد خونپالکت

کرونرب(                       دهلیزهاالف(  ( 14-2

-------------------------------------------------------------------------------

اوره ( 15-1

 تارهای صوتی ( 15-2

مثانه -2                                       میزنای  -1 ( 15-3

-------------------------------------------------------------------------------

پایان پاسخنامه
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