
 دانش پژوىان:  متوسطو اول دوره ی دبیرستان  «او نام گرفت بو نام آنكو ىستي از»                    وپرورش مالرداداره آموزش 
98-97سال تحصیمي  شماره صندلي:  كالس: هفتن پایه علوم سواالت درس: نام ونام خانوادگي:

 نمره: دقیقو 60مدت امتحان: 03/98  /  خ : تاری 98خرداد: نوبت دوم  نام دبیر:
بارم 

 .کنیذ پر هناسة کلوات تا را خالی جاهایالف ( 

 ....... عشاحی ٍاًدام آصهایص ٍتشسسی ًتایح آى است ...........تْتشیي ساُ هغالؼِ دسستی یا ًادسستی ......... -1

تشای ّش کویت یکای هؼیٌی سا تؼشیف کشدًذ...................  تاضٌذ گیشی ّای هختلف یک چیض تا ّنتشای آًکِ ػذدّای حاصل اص اًذاصُ  داًطوٌذاى  -2

..... هی گَیٌذ.ع اتن هتفاٍت تاضذ، ..........................تِ هَادی کِ رسات ساصًذُ ی آى هَلکَل ّایی تا دٍ یا چٌذ ًَ -3

. اص هٌاتغ اًشطی  صهیي سا آلَدُ ًوی کٌٌذٍ تاػث گشهایص خْاًی ًوی ضًَذ .ایي هٌاتغ اًشطی سا ..............................هی ًاهٌذتؼضی   -4

1

 صحیح یا غلط تودى جوالت زیررا هشخص کنیذ.  -ب(

(                   )     .دس گشدش خَى ضطی خَى تیشُ اص تغي چح  ٍاسد سشخشگ ضطی هی ضَد -5

   (              )   ٍقتی اص خسوی گشها هی گیشین خٌثص رسُ ّای ساصًذُ تیطتش ضذُ ٍاص یکذیگش دٍستش ٍفضای تیطتشی سا اضغال هی کٌٌذ.-6

(     )         اًشطی ختاًیسل گشاًطی تِ خشم خسن ٍ استفاع خسن اص سغح صهیي ٍاتستِ است.-7

(      )                  .اًؼغاف خزیشی یک هادُ ًطاى هی دّذ کِ آى هادُ چقذس هی تَاًذ دس اثش ٍاسد کشدى ًیشٍ گسستِ یا تشیذُ ضَد-8

1

 .است گسینه مکذا ته هرتوط شذه داده های عثارت از یک هر - پ(

 سالهت خَست ٍلثِ  (         )                                                                      C  ي ٍیتاهی-9

ساختاس سلَل ّای قشهض خَى  (        )                                                                     Aٍیتاهیي  -10

سالهت چطن ٍتیٌایی  )  )      آّي -11

   ساختاس غطای سلَلی ) )    یذ-12

 تٌظین فؼالیت سلَل ّا ٍسضذ تذى (         )                  چشتی-13

هفیذ اها تذٍى اًشطی  (  ) سلَلض-14
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گسینه ی صحیح را انتخاب کنیذ. ت(

کذام یک اخضای ساصًذُ فَالد صًگ ًضى ًیست؟ -15

 کشٍمج( کشتي   د( ّي ب( آ الف(ًیکل 

کذام یک اص ساُ ّا سا هسذٍد هی کٌذ ؟ (گلَتاخی  تشچاکٌای ) ،دس ٌّگام تلغ-16

 ساُ هشی )دساُ حٌدشُ )ج ساُ ًای )ب ساُ تیٌی   )الف

استفادُ اص کیسِ ّای خاسچِ ای تِ خای کیسِ ّای ًایلًَی چگًَِ تِ هحافظت اص هٌاتغ عثیؼی کوک هی کٌذ؟ -17

کاّص هصشف(خلَگیشی اص آلَدگی هحیظ صیست                  د)جتاصیافت                      )ب                              هصشف دٍ تاسُ    )الف

تشای اًتقال گشها تِ سٍش ...................... ًیاصی تِ هحیظ هادی )َّا( ًیست. -18

وردد( هرسه م                  تابش                  ج(                            همرفتیب(                                الف(رسانش
........................ یکی اص اًذاهک ّای دسٍى سلَلی است کِ ٍظیفِ ی تستِ تٌذی ٍ تشضح هَاد سا داسد. -19

 ج(کشیچِ)ٍاکَئل(                          د(دستگاُ گلظی الف(ساکیضُ)هیتَکٌذسی(                        ب(سًاتي)سیثَصٍم( 

ساًتی هتش هکؼة تاال آهذ.چگالی ایي خسن چقذس است؟ 5گشم سا دسٍى استَاًِ هذسج اًذاختین،آب دسٍى استَاًِ تِ اًذاصُ  100خسوی تِ خشم -20

 گشم تش ساًتی هتش هکؼة20گشم تش ساًتی هتش هکؼة            د(  100ًتی هتش هکؼة    ج(گشم تش سا 10گشم تش ساًتی هتش هکؼة            ب( 2الف(

5/
1

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



ســـــــــــــــواالت تــــــــــشــــــــــــــریــــــــــحیث( 

خذٍل صیش سا تکویل کٌیذ-20

یذُػلت خذخذیذُ

 آتتاص)سًَاهی(

 دس هٌاعق ضیة داسٍ کَّستاًیتِ سغح صهیي  تِ صَست خَدتِ خَد  خاسی ضذى آب ّای صیش صهیٌی

1

کیلَ طٍل  5 دسحثَتات ضذُ رخیشُ اًشطی(  ؟ضَد هی حاصل اًشطیکیلَ کالشی  چٌذ ضیش گشم 200 ٍ حثَتات گشم 200 خَسدى اص  -21

 طٍل یک کیلَ کالشی است.(0044کیلَ طٍل تش گشم ٍّش  3ش تش گشم ٍاًشطی رخیشُ ضذُ دس ضی
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1؟ٍ چِ کاستشدی داسد صیست گاص چیست-22

تِ سَاالت صیش خاسخ کَتاُ دّیذ: -23

 الف(چشا دس صهستاى اعشاف لَلِ ّای آب حیاط سا تا خطن ضیطِ هی خَضاًٌذ؟

 ضًَذیا تشف ّای تویض ؟تِ چِ دلیل؟ب(دس یک سٍص آفتاتی ،تشف ّای گل آلَدٍکثیف صٍدتش آب هی 

 چشا خَسدى ضیشیٌی ٍضکالت اص ػَاهل خَسیذگی دًذاى ّا است؟ج(

 گَاسش ًْایی غزا دس کدا اًدام هی ضَد ؟ ٍ هحل ساخت آًضین ّای ایي هش حلِ کداست ؟د(

2

 ضکل  ػول    دس ّش یک اص هَاسد صیش تٌاسة ضکل ٍػول سا تَضیح دّیذ. -24

 تاضٌذ ...............................................................  تایذ......... ..................................................... یاختِ ّای تافت خَضطی خَست تشای الف

 ............................... تاضٌذ .تایذ ............................... .............................................................             یاختِ ّای هَیشگ ّا تشایب(

 .............................................................. تاضٌذ. .............................................................. تایذ         یاختِ ّای آًٍذّا دس گیاّاى تشایج(
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م تثشیذ.الفـ( هشاحل ضشتاى قلة سا ًا -25

1 ب( دس هشحلِ دٍم ضشتاى قلة، خَى چِ هسیشی سا عی هی کٌذ؟

3

2
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الف(ًفس کطیذى اص ساُ دّاى تْتشاست یا تیٌی؟ چشا؟ -26

 ؟ب(ٍاحذ ساختاسی ٍ ػولکشدی کلیِ چِ ًام داسد؟ کاس ایي ٍاحذ ّا چیست

 تفاده می کنیم ،اما دیگران نیز لذت می برند.اسادب مثل عطر است ...ما برای خودمان 

قاسمی -موفق باشید
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 دانش پژوهان:  متوسطه اول دوره ی دبیرستان                 «او نام گرفت به نام آنكه هستي از»                    وپرورش مالرداداره آموزش 

 نام ونام خانوادگي:

 

 98-97سال تحصیلي  شماره صندلي:   كالس: هفتم پایه علوم سواالت درس:

       نمره: دقیقه 60مدت امتحان: 03/98  /  خ : تاری 98خرداد: نوبت دوم   نام دبیر:

 بارم   
 

 .كنید پر مناسب كلمات با را خالي جاهایالف ( 

 .. طراحي وانجام آزمایش وبررسي نتایج آن است ..........پیش بیني......بهترین راه مطالعه درستي یا نادرستي . -1

 برای هر كمیت یكای معیني را تعریف كردند........  باشندمقایسه پذیر.... گیری های مختلف یک چیز با همبرای آنكه عددهای حاصل از اندازه  دانشمندان  -2

                                   .... مي گویند..........تركیبع اتم متفاوت باشد، .......به موادی كه ذرات سازنده ی آن مولكول هایي با دو یا چند نو -3

 ..مي نامند .منابع انرژی تجدید پذیر....منابع انرژی  زمین را آلوده نمي كنندو باعث گرمایش جهاني نمي شوند .این منابع انرژی را  بعضي از  -4

1 

 صحیح یا غلط بودن جمالت زیررا مشخص كنید.  -ب(

 (          غ         )     .در گردش خون ششي خون تیره از بطن چپ  وارد سرخرگ ششي مي شود -5

                           (       غ )   وقتي از جسمي گرما مي گیریم جنبش ذره های سازنده بیشتر شده واز یكدیگر دورتر وفضای بیشتری را اشغال مي كنند.-6

        (           غ            )  انرژی پتانیسل گرانشي به جرم جسم و ارتفاع جسم از سطح زمین وابسته است.-7

 (             غ)           .انعطاف پذیری یک ماده نشان مي دهد كه آن ماده چقدر مي تواند در اثر وارد كردن نیرو گسسته یا بریده شود-8

1 

 .است گزینه مكدا به مربوط شده داده های عبارت از یک هر - پ(

 سالمت پوست ولثه  C                                                                      (     9        )  ن ویتامی-9

 ساختار سلول های قرمز خون  A                                                                     (    11      )ویتامین  -10

 سالمت چشم وبینایي  )      10     )                                                                              آهن -11

    ساختار غشای سلولي  )      13     )                                                                                  ید-12

 تنظیم فعالیت سلول ها ورشد بدن (       12     )                                                                             چربي-13

 مفید اما بدون انرژی  (      14      )                                                                            سلولز-14
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 گزینه ی صحیح را انتخاب كنید. ت(
 كدام یک اجزای سازنده فوالد زنگ نزن نیست؟ -15

 كرومد(                                ج( كربن                            هن                           ب( آ                                              الف(نیكل    

 كدام یک از راه ها را مسدود مي كند ؟ (گلوتاپي  برچاكنای ) ،در هنگام بلع-16

 راه مری )دراه حنجره                         )ج                                                     راه نای)ب                           راه بیني                 )الف

 استفاده از كیسه های پارچه ای به جای كیسه های نایلوني چگونه به محافظت از منابع طبیعي كمک مي كند؟ -17

 د(كاهش مصرفجلوگیری از آلودگي محیط زیست                  )جبازیافت                      )ب                              مصرف دو باره    )الف

 برای انتقال گرما به روش ...................... نیازی به محیط مادی )هوا( نیست. -18
 وردد( هرسه م                                    تابشج(                            همرفتيب(                                الف(رسانش

 ........................ یكي از اندامک های درون سلولي است كه وظیفه ی بسته بندی و ترشح مواد را دارد. -19

 د(دستگاه گلژیج(كریچه)واكوئل(                                             الف(راكیزه)میتوكندری(                        ب(رناتن)ریبوزوم(             

 سانتي متر مكعب باال آمد.چگالي این جسم چقدر است؟ 5گرم را درون استوانه مدرج انداختیم،آب درون استوانه به اندازه  100جسمي به جرم -20

 گرم بر سانتي متر مكعب20د( گرم بر سانتي متر مكعب             100نتي متر مكعب          ج(گرم بر سا 10گرم بر سانتي متر مكعب            ب( 2الف(
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 جدول زیر را تكمیل كنید-20

 یدهعلت پد پدیده                                            
 آتشفشان و زلزله زیر دریا آبتاز)سونامي(

 در مناطق شیب دارو كوهستانيبه سطح زمین  به صورت خودبه خود  جاری شدن آب های زیر زمیني چشمه
 

1 

ر گرم وانرژی كیلو ژول ب  5 درحبوبات شده ذخیره انرژی(  ؟شود مي حاصل انرژیكیلو كالری  چند شیر گرم 200 و حبوبات گرم 200 خوردن از  -21

200ژول یک كیلو كالری است.(4200كیلو ژول بر گرم وهر  3ذخیره شده در شیر  5 200 3 1600kk         

 كیلو كالری 380.95مي كنیم مي شود   4.2را تقسیم بر 1600
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 قرار )هوا نبود( ازیهو بي شرایط در كشاورزی محصوالت باقیمانده یا پسماند هرگاه؟و چه كاربردی دارد زیست گاز چیست-22

آن را زیست گاز مي نامند،مي توان برای مصارف  معموالً كه گاز، این از شود مي متصاعد آنها از گازهایي مدتي از پس بگیرند،

 مختلف خانگي و صنعتي بهره گرفت.

1 

  به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهید: -23

در ال به الی پشم شیشه هوا وجو دارد به همین دلیل پشم شیشه نقش شیشه مي پوشانند؟الف(چرا در زمستان اطراف لوله های آب حیاط را با پشم 

 عایق گرما را ایفا مي كند وباعث مي شود گرمای آب درون لوله به راحتي ازدست نرود ولوله یخ نزند.

به علت آن كه رنگ تیره ف های گل آلود وتمیز/بربه چه دلیل؟ب(در یک روز آفتابي ،برف های گل آلودوكثیف زودتر آب مي شوندیا برف های تمیز ؟

 ای دارند و مقدار انرژی تابشي بیشتری را جذب مي كنند.

 این .دارند وجود دهان در كه است هایي باكتری مواد قندی غذای چرا خوردن شیریني وشكالت از عوامل پوسیدگي دندان ها است؟ج(

 را ازبین مي برد و در نتیجه سبب پوسیدگي دندان مي شود. مینای دندان اسید، .كنند مي تولید اسید ها باكتری

 لوزالمعده )پانكراس( –روده باریک  گوارش نهایي غذا در كجا انجام مي شود ؟ و محل ساخت آنزیم های این مر حله كجاست ؟د(

2 

                                                                                                                        لشك                                                     عمل           در هر یک از موارد زیر تناسب شكل وعمل را توضیح دهید. -24

 باشند ................ به هم فشرده وضخیم............. باید ........................................محافظت................. یاخته های بافت پوششي پوست برای الف

 باشند . ....................نازک ودارای منافذ.................... باید ........................تبادل مواد...............                     یاخته های مویرگ ها برایب(

 باشند. .................. دراز و لوله مانند................... ..................................... بایدانتقال مواد...............         ان براییاخته های آوندها در گیاهپ(
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 استراحت عمومي -3انقباض بطن ها  -2انقباض دهلیز ها -1الفـ( مراحل ضربان قلب را نام ببرید. -25

انقباض بطن ها:با انقباض بطن راست ، خون با گذشت از دریچه سیني شكل وارد سرخرگ   ؟دوم ضربان قلب، خون چه مسیری را طي مي كندب( در مرحله 

خون با گذشت از دریچه سیني شكل وارد سرخرگ آئورت وسپس وارد بقیه  با انقاص بطن چپ ششي وارد سرخرگ ششي مي شود واز آنجا به شش ها مي رسد.

 ا مي شود و سپس به بافت ها واندام ها مي رسد.سرخرگ ه
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بیني/ چون بیني با داشتن موها ، مویرگ های خوني فراوان ،و... مي تواند هوای ورودی  الف(نفس كشیدن از راه دهان بهتراست یا بیني؟ چرا؟ -26

 به شش ها را گرمتر ومطبوع تر كند.

 و اوره مثل زائد مواد ها، گرُدیزه لوله ادراری یا گردریزه یا نفرون/ ؟كار این واحد ها چیستب(واحد ساختاری و عملكردی كلیه چه نام دارد؟ 

 مقداری آب از مویر گ ها مي گیرند و ادرار را مي سازند همراه به را خون اضافي های نمک

 

 تفاده مي كنیم ،اما دیگران نیز لذت مي برند.ادب مثل عطر است ...ما برای خودمان اس

 قاسمي -اشیدموفق ب
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