
 

 

 یبسمه تعال

 تهران 15آموزش وپرورش منطقه  تیریمد

 )ره(ینیامام خم ینمونه دولت رستانیدب

 اورمقدمی:رینام دب              :کالس مارهش         دقیقه70زمان :     2/10/97      تاریخ        علوم تجربی پایه هفتم                                :یو نام خانوادگ نام

 .«آيا كسانى كه مى دانند و كسانى كه نمى دانند يكسانند» 
 رديف

 بارم کنید جزوه درسی رجوعکتاب و به برای اطالعات تکمیلی  سواالتپاسخنامه 
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 غ( یاصحیح و غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. )ص 

 (            غشود. )       یحاصل م یشهش (ماسه)از حرارت دادن سنگ آهک -الف

 (      صشود. )         یآن م یسخت يشخاک رس به مغز مداد باعث افزا یافزودن مقدار -ب

 (       غ. )       يدآ یبدست م یناز زم (یمقمستغیر )یمقانسان به طور مست یازمواد  مورد ن یشترب  -پ

 (       غهستند. )        یجار (دشت ها در )یدر مناطق کوهستان یچمارپ یرودخانه ها -چ
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 جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید.  2

 ستيج آن اطراحی ،انجام آزمايش و بررسی نتا   پیش بینی    يا نادرستی یدرست یراه بررس ينبهتر -الف

 شود. یم يافت ترکیب های آهن به صورت معادنعنصر آهن در  -ب 

 گردد. یمبا رنگ سبز  یظروف ید....................... به لعاب، سبب تولاکسید کرومافزودن ....... -پ

 ............... شده استارومیه..... ياچهدر یلاز سنگ کره سبب تشک یسمتق شکستگی-چ

  .هستند یرينآب ش گاهه یرذخ ينبزرگتر...آب های زیر زمینیها ....... يخچالبعد از  -ح

 .ودش یته م.........گفسونامیهستند........ يردريايیز یلرزه و آتشفشان ها ینها که حاصل از وقوع زم يابزرگ در امواج-خ
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 است(. یمورد اضاف یکدر ستون الف )یدمتصل کن (ب)ستون  یک عبارت در را به ستون )الف(عبارت هر  3

 

 

 

 

 

 تون بس          ستون الف                                                     

 یف:عنصر ملکولال                                            دال )شکر(قند-1

 یگاز یب:ترکب                                            الف   یتروژنن-2

 یفلز يعج:عنصر ما                                 ب  یداکس یکربن د-3

 جامد یب:ترکد                                                  (است اضافه)آهن-4

 ج یوهج-5
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 شوند؟ یکدام دسته از مواد در آب حل م 4

 دیلرک میمک، سدل، جوهرند(  اتانو،اتانول، نفت    ديکلر ميب( جوهرنمک، اتانول ، گوگرد    ج( سد   ديکلر مي( گوگرد،براده آهن، سدالف

25/0 

.(( این مطلب درآورید مربع متر 2 مساحت نازکی با بسیار صفحه به را آن توانید می باشید، داشته نخود یک اندازه به طال مقداری ))اگر 5

 ؟کدام ویژگی طال را بازگو می کند

 ( رسانايید                          ج( چکش خواریالف( انعطاف پذيری                                   ب( درخشندگی                        
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 ؟نمی شوندکدام یک از مواد زیر در طبیعت یافت  6

                  د( نمک                                           ج( سیمان                   ب( طال                                                            الف( الماس
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 دارد؟ یشتریب یکدام ماده چگالاز میان مواد زیر  7

 ( چوب پنبهد                                        د( آب                                            وهیب( ج                                     برنج( الف
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 ؟نیستاز مزایای بهره برداری معادن  8

 دفن زباله گودالد(                     یعیتغیر منظره طبد(                       رونق اقتصادیب(                                    ايجاد شغل( الف
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 ؟ )با احتمال بیشتر(خاصیت اهنربایی داشته باشدکدام ماده زیر می تواند 

 

 ب(                                             ج(                                                    د(                                     الف(

 مانند آهن
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 (.دیکن یفعل جمله خودار ردادنی)از تغ دیینما حیو جود داردآن را مشخص و تصح یغلط علم کی ریدر جمله ز 10

 "باشد. یم وتونیآن ن یکایاست و  ترازوجسم  کیوزن  یریاندازه گ لهیوس"
 نیر وسنج
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 ؟دیکن فیرا تعر ریز میمفاه 11

 حالت اول برگرددوقتی به یک جسم نیرو وارد شود و پس از حذف نیرو به :یري( انعطاف پذالف

 شود یباشد آب سخت گفته م ییباال یزیمو من یمامالح کلس یاست که دارا یآب (: آب سخت:ب

 
 

1 

 پاسخ دهید. در هر اتم : 12

                                                             (        روتونپ   تم است؟)    اته (                ب(: کدام ذره باردار، درون هس      نوترونالف(:کدام ذره بار الکتريکی ندارد؟ )        

                                              (                           لکترونا    )اتم می چرخد؟   هسته د(:کدام ذره، دور        (          پروتون)     ج(: کدام ذره، بار آن مثبت است؟     
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 را کامل کنید. زیر  جدول 13

                                                                    

 

 مواد سازنده نام آلیاژ

 نیکل   و کربنآهن ،  فوالد زنگ نزن

 .. و کربنآهن چدن

 ...یرو و مس برنج
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 است. "الف  "را گرم کرده ایم و نمودار خطی تغیر حجم آن برحسب گرما نمودار  Aجسم جامد فلزی 14

 بافزایش گرما حجم ماده زیاد می شود ( را تفسیر کنید.الفنمودار ) -1

رم جگرما  یشبافزا زیرا چرا؟ ؟(پيا   ب)بر حسب گرما رسم کنید کدام نمودار را انتخاب می نمايیدا راگر بخواهید نمودار جرم اين ماده -2

 و مقداری ثابت است تغیری نمی کندماده 
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 .(ستیالزام کاینوشتن فرمول و ) توجه  ؟ است(1 (gr/cm3 آب  یمتر مکعب آب چند گرم است؟)چگال یسانت 5جرم  15
= چگالی جرم     ÷حجم  

= جرم  g  5=5×1  حجم  ×چگالی              

 اینجا جرم را میخواهد :هتوج

1 

 شود؟ یساخته م یزیچه چ ریز مواد  از مخلوط کردن 16

 (          بتن     )                     ماسه و آب    مان،یس: ب(                               خشت)   گل+ آهک                   : الف
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 سفالی را بنویسید. مراحل تهیه ظروف 17

دنپ ( پختن و لعاب دا - یرـ ب ( شکل دادن به خم یگل کوزه گر یهالف ( ته   
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د؟یکن ریرا تفس "ابیآب فراوان اما کم"جمله  18  

له ا از جمشور مم . کیقدر آن را بدان یدو با ن است ولی میزان آب شیرین مورد استفاده کم استن آب شور در روی کره زمین فراوایزام

 و غیره روبه رو است. یو در حال حاضر با مشکل کم آب دارد قرار ینکره زم کم آبی کمربند یاست که بر رو ییکشور ها
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  خلیج فارس تهران چیست؟)سه مورد(علل ایجاد دریاجه  شهدای  19

 جفظ  محیط زیست -3منطقه یآب و هوا یلتعد -2 یتوسعه گردشگر-1
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 .دیپاسخ پاسخ ده ریبه سواالت ز 20

 تحت فشار آبخوان آزاد و آبخوان ؟ دی)آبخوان( را نام ببر ینیزم ریآب ز یالف: انواع  سفره ها 

 آبخوان تحت فشار دهد؟ یرا  نشان م خوانبآنوع  ب: شکل روبرو کدام 
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 دباتوجه به شکل پاسخ دهی 21

 دامنه الف ؟اچر آب در کدام دامنه بیشتر است ؟ نفوذ سرعت

 .اعث افزایش نفوذ آب به درون زمین می شودب بدلیل پوشش گیاهی
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  اورمقدمی -موفق باشید                     ...لذت می برند نیز دیگران اماادب مثل عطر است...مابرای خودمان استفاده میکنیم 

 

 

 

 

 

 یجبه نتا یدن. تنها راه رسیدآ یآسان به دست نم یارزشمند یزچ یچه

 خوب و ماندگار، کار و تالش مستمر است.

 

 

 

 در پناه حق 


