
دوم نوبت امتحاني :  باسمه تعالي    نام : 

 هفتمپايه :           اداره کل آموزش و پرورش فارس     نام خانوادگي : 

03/98 / 05تاريخ امتحان :       کارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي   نام پدر : 

10:00ساعت شروع :   الغ اداره  آموزش و پرورش منطقه ششده و قره ب                       علوم تجربی نام درس :

 دقیقه  90مدت امتحان :   ) مهر آموزشگاه (   

نمره«لطفاً پاسخ سواالت را روي همین برگ بنويسید » رديف

:دیرا انتخاب کن حیصح نهيگز 1

در صنعت است. شناسیزيستهای زير کاربرد علم کدام يک از گزينه -1-1

□ )بنيانا(سازی شدهشبيهگوساله  -د                □ساخت پهباد  -ج            □سدسازی  -ب           □داروسازی  -الف

و مولکول کربن دی اکسيد چه نام دارد. متانبين مولکول  مشترکاتم  -2-1

□هليم  -د                        □اکسيژن  -ج            □ کربن -ب             □هيدروژن  -الف

از چه موادی ساخته شده است. فوالد زنگ نزن -3-1

□نيکل، کروم، نقره  -د    □آهن، نيکل، منيزيم  -ج  □کروم، نيکل، آهن  -ب    □کروم، آهن، طال  -الف

است. خمیدهمسیر های با های رودخانههای از ويژگيکدام يک از گزينه -4-1

□شيب زياد مسير رودخانه  -ب □سرعت زياد جريان آب رودخانه  -الف

□ارتفاع زياد مسير رودخانه  -د   □مارپيچ بودن مسير رودخانه  -ج

های زيرزميني وجود دارند.در آب امالحکدام يک از عناصر زير به عنوان  -5-1

□منيزيم، سرب  -د          □کلسيم، روی  -ج           □کلسيم، منيزيم  -ب          □منيزيم، آهن  -الف

آيند.بيشتر در کدام نقاط برروی زمين بوجود مي هاي آب گرمچشمه -6-1

□های طبيعي يخچال -د        □ها آتشفشان -ج           □ها دشت -ب         □ها کوهستان -الف

شود.ای تبديل ميبه چه نوع انرژی الکتريکیدر راديو انرژی  -7-1

□شيميايي  -د                □صوتي  -ج          □گرمايي  -ب                 □نوراني  -الف

شود.کدام نوع انرژی توليد مي ايهاي هستهسوختدر  -8-1

□کشساني  -د          □الکتريکي  -ج            □گرمايي  -ب           □شيميايي  -الف

گويند.نياز ندارد چه مي یط ماديمحبه انتقال گرمايي که به  -9-1

□تعادل گرمايي  -د              □همرفت  -ج              □رسانش  -ب                □تابش  -الف

شود.باشد، گفته ميو مواد مورد نياز بقای سلول موجود مي هااندامکبخشي از سلول که در آن  -10-1

□تاژک  -د                 □غشا  -ج               □هسته  -ب        □سيتوپالسم  -الف

باشند.سازنده کدام مواد زير در بدن انسان مي آمینواسیدها -11-1

□پروتئين  -د             □ويتامين  -ج               □چربي  -ب        □کربوهيدرات  -الف

.نیستهای دستگاه گوارش بين انسان و پرندگان مشترک کدام يک از بخش -12-1

□معده  -د              □روده  -ج          □دان چينه -ب                  □مری  -الف

آورد چه نام دارد.ها به قلب ميرا از ششخون روشن رگي که  -13-1

□بزرگ سياهرگ زبرين  -د      □بزرگ سياهرگ زيرين  -ج        □سرخرگ آئورت  -ب     □سياهرگ ششي  -الف

در انسان مربوط به کدام بخش از بدن انسان است. تولید صدا -14-1

□کيسه هوايي  -د       □حنجره  -ج         □نای  -ب            □حلق  -الف
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دوم نوبت امتحاني :  باسمه تعالي    نام : 

 هفتمپايه :          اداره کل آموزش و پرورش فارس     نام خانوادگي : 

03/98 / 05تاريخ امتحان :        کارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي   نام پدر : 

10:00ساعت شروع :   آموزش و پرورش منطقه ششده و قره بالغ اداره                       علوم تجربینام درس :   

 دقیقه  90مدت امتحان :   ) مهر آموزشگاه (   

نمره«لطفاً پاسخ سواالت را روي همین برگ بنويسید » رديف

.دیاز داخل پرانتزکلمه مناسب را انتخاب کن 2

است.چشمه(  -)حفرچاه های زيرزميني ........... های دستيابي به منابع آبترين راهاز رايج-1-2

گويند.مي سطح آب( –)سطح ايستابی های زيرزميني ......... به مرز بين منطقه اشباع و منطقه غيراشباع در آب -2-2

شود که به آن ..............های زير دريايي امواج بزرگي در دريا ايجاد ميهنگام وقوع زمين لرزه و آتشفشان -3-2

شود.گفته مي موج( -)سونامی 

شود.توليد ميسیمان(  -)بتن مخلوطي از آهک و خاک رس ......................  -4-2

گردد.به لعاب سبب توليد ظروفي با رنگ سبز مي کروم( –)آهن افزودن اکسيد ..................  -5-2

گويند.مي ترکیب( -)اتم های ريز سازنده مواد .................... به ذره -6-2

گويند.مي گیري(دقت اندازه –گیري )اندازهتواند اندازه بگيرد ........گيری ميکوچکترين واحدی که هر وسيله اندازه به -7-2

شود.گفته مي پژوهش( -)فناوري به تبديل علم به عمل ....................  -8-2

( است.کشسانی - شیمیايی.................... )ها و مواد غذايي از نوع ..........انرژی ذخيره شده در انواع سوخت -9-2

گويند.( ميتجديدناپذير - تجديدپذير.......... )دسترسي هستند ...........به منابع انرژی که در هر زمان موجود و قابل  -10-2

شود.با هم منتقل مي( بين دو جسم در تماس دما - ارتفاعگرما نوعي انرژی است که به علت اختالف ............. ) -11-2

آيد.( به وجود ميبافت - دستگاهبا قرارگيری چند اندام يا عضو کنار هم در بدن انسان ........................ ) -12-2

( هستند. چربی - آبمحلول در ....................... ) Dهای گروه ويتامين -13-2

( در دستگاه گوارش است.کبد – کیسه صفرا................................. )ساختن صفرا وظيفه  -14-2

( وجود دارد.دولختی - سینیبين سرخرگ آئورت و بطن چپ قلب دريچه ........................ ) -15-2

رسد.( به مثانه ميزنايمی - لب کلیهها از طريق .................................. )ادرار تشکيل شده در نفرون -16-2
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ص        غ       مشخص کنید.)×( هاي زير را با عالمت صحیح يا غلط بودن عبارت 3

□     □. کندتغییر نمیها اصال کند که شکل انرژیقانون پايستگي انرژی بيان مي -1-3

□     □شود.   انرژی پتانسيل گرانشي به انرژی اکتريکي تبديل مي برق آبیدر انرژی  -2-3

□     □کنند. گيری ميآن دما را اندازهای است که با وسيله دماسنج -3-3

□     □در سلول توليد انرژی است.  میتوکندريوظيفه  -4-3

□     □             آيند.  به حساب مي آلیعناصر کلسيم و آهن که در ترکيب خاک نيز وجود دارند جزء مواد  -5-3

□     □دهند. مي کاهشهای شيميايي را هايي هستند که سرعت واکنشها مولکولآنزيم -6-3

□  □ها است.مل بيگانه مثل ميکروبدفاع از بدن در برابر عوا هاي سفیدگلبولکار  -7-3

ها بتوانندباشد تا سلول متغیرگويند بايد نوع و مقدار مايع بين سلولي که به آن محيط داخلي مي-8-3

□   □کارهای خود را به درستي انجام دهند. 
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دوم نوبت امتحاني :  باسمه تعالي    نام : 

 هفتمپايه :           اداره کل آموزش و پرورش فارس     نام خانوادگي : 

03/98 / 05  تاريخ امتحان :     کارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي   نام پدر : 

10:00ساعت شروع :   اداره  آموزش و پرورش منطقه ششده و قره بالغ                       علوم تجربینام درس : 

 دقیقه  90مدت امتحان :   ) مهر آموزشگاه (   

نمره«لطفاً پاسخ سواالت را روي همین برگ بنويسید » رديف

1ها کلمه مناسب بنويسيد.به جای شماره باشدمي لب کلیهنشان دهنده  تصوير زير 4

75/0در چه اجزايي است. گیاهیو  جانوريهای تفاوت بين سلول 5

1 کند؟پرواز می متربرثانیه 2 است و با سرعت کیلوگرم 3انرژی جنبشی اردکی را حساب کنید که جرم آن 6

75/0شود.مي تیرهو  روشنبه علت وجود چه موادی در خون انسان رنگ آن  7

زير در بدن انسان يک بيماری نام ببريد. هايويتامینبرای کمبود  8

: ........................................................  Cويتامین  -: ..........................................................         ب Aويتامین  -الف

: ......................................................... Dويتامین  -: ..........................................................          د 1B ويتامین  -ج

1

 هستند. هاويتامینهای زير منبع کدام خوراکي  9

................... ماهی -د    ................... هويج -ج          ......................... مرغتخم -...........   ب............. گوجه فرنگی -الف 

1
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باسمه تعالي  

اداره کل آموزش و پرورش فارس                  

کارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي              

اداره  آموزش و پرورش منطقه ششده و قره بالغ  

) مهر آموزشگاه (             

03/98/  05تاريخ امتحان :                                هفتمپايه :     علوم تجربی نام درس:  دوم نوبت امتحاني :    

نمره در نظر گرفته شده است 25/0براي هر مورد  3و   2،  1** سواالت 

پاسخرديف

(5/0کپسول بومن )4-1غ3-1حفر چاه2-1د1-1

(5/0لوله هنله )4-2ص3-2سطح ايستابي2-2ب2-1

( و کلروپالست 25/0( ، واکوئل )25/0گياهي دارای ديواره سلولي)سلول 5ص3-3سونامي 2-3ب3-1

 (است که سلول جانوری آنها را ندارد.25/0)

 = 6j 6) = 2m/s2kg)(3(1/2=  2mv 1/2Kص3-4سيمان2-4ج4-1

(5/0( و کربن دی اکسيد)25/0اکسيژن )7غ3-5کروم2-5ب5-1

( 25/0عدم سالمت دهان و پوست ) -( ب25/0کور رنگي ) -الف8غ3-6اتم2-6ج6-1

 (25/0نرمي استخوان) -(   د25/0بربری ) -ج

D ،A (25/0 )ويتامين  -(  ب25/0) Cويتامين  -الف9ص3-7گيریدقت اندازه2-7ج7-1

 D (25/0)ويتامين  -( د25/0) Aويتامين  -ج

غ3-8فناوری2-8ب8-1

شيميايي2-9الف9-1

تجديدپذير2-10الف10-1

دما2-11د11-1

12-

1

دستگاه2-12ب

چربي2-13الف13-1

کبد2-14ج14-1

سيني 15-2

ميزنای 16-2
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