
 نمونه سوال علوم تيز هوشان پایه هفتم 

 فصـــــل يك

 ابتدايي ترين راه حل مسائل ،كه انسان انتخاب نموده ،...................است. -۱

 )اندازه گيري ٤                   )تجربه كردن۳                   )مطالعه كردن۲          )آزمايش كردن۱

 مهم ترين نكته در علم چيست ؟ -۲

   )ابتكار٤               )كنجكاوي۳        )پرسيدن سوال ويافتن جواب۲         )پرسيدن سوال۱

 
 

 با تشکر از گروه علوم تجربی فردوس

 فصـــــل يك

 ابتدايي ترين راه حل مسائل ،كه انسان انتخاب نموده ،...................است. -۱

 )اندازه گيري ٤                   )تجربه كردن۳                               )مطالعه كردن۲          دن)آزمايش كر۱

 مهم ترين نكته در علم چيست ؟ -۲

    )ابتكار٤                  )كنجكاوي ۳              )پرسيدن سوال ويافتن جواب۲            )پرسيدن سوال۱

 لم وفناوري صحيح مي باشد؟ كدام ارتباط بين ع-۳

 )علم نتيجه ي استفاده از فناوري است۲                     )فناوري ،نتيجه ي استفاده از علم۱

 )علم وفناوري هر كدام نتيجه ي ديگري است. ٤         )فناوري بدون علم نيز قابل دسترسي است.۳

 .........است. علم مطالعه ي مواد ،خواص وكاربرد هاي آن علم .......-٤

 ) زمين شناسي ٤                   )زيست شناسي۳                              )شيمي۲                    )فيزيك۱

 دانشمندان ،در باره ي آن چه در اطرافشان مي گذرد...................هستند وبه جست وجوي .................هستند. -٥

 اختراع  –)خوش بين ٤            پاسخ ها -)بي اعتنا۳          پاسخ آن ها –)كنجكاو ۲          فناوري-)كنجكاو۱

 ابزارها مي توانند به ما در انجام ...........كمك قابل توجهي كنند. -٦

 ارد )همه ي مو٤                  )اندازه گيري۳                           )مشاهده۲                )مدل سازي۱

 كدام گزينه در مورد علم وفناوري صحيح نيست؟ -۷

 )اغلب فناوري ها در كنار فوايد ، مضراتي را به دنبال دارند. ۱



 )دانشمندان تالش مي كنند با تبديل علم به يك فرآورده ي مناسب ، به نيازهاي زندگي پاسخ دهند.۲

 )فناوري امروز ، برمبناي علوم روز به وجود آمده اند. ۳

 )تبديل علم به عمل فناوري ناميده مي شود. ٤

 دانشمندان چگونه علوم را توسعه داده اند؟ -۸

 )به به كار گيري تفكر ،تجربه ، وبه كار بستن مهارت هاي يادگيري در برخورد با مسايل ۱

 )با استفاده از تجربه هايي كه خود كسب كرده اند۲

 )با كمك ابزارهاي پيشرفته امروزي ۳

 تكيه بر استعدادها وتوانايي هاي خود و تجربه هايي كه خود كسب كرده اند.)با ٤

 فصــــل دو

 چه چيزي قابل افزايش وكاهش است و مي توان مقدار آن رابا يك عدد نشان داد ؟ -۱

 ) حواس پنجگانه ٤                مشاهده    )۳                )كميت فيزيكي۲              )كيفيت۱

 ستگاه بين المللي يكاها : در د-۲

 )جرم برحسب كيلوگرم ، طول بر حسب سانتي متر وزمان بر حسب ثانيه است. ۱

 ) جرم برحسب كيلوگرم ،طول برحسب متر و زمان برحسب ثانيه است. ۲

 )جرم برحسب گرم ، طول برحسب سانتي متر وزمان برحسب ثانيه است. ۳

 زمان برحسب ساعت است. )جرم برحسب كيلو گرم ، طول برحسب متر و ٤

 كيلوگرم ،چند گرم است ؟ ۰/۳-۱۲٥

۱(۱۲٥                 ۲(۲٥/۱                    ۳(۱۲٥۰                        ٤(۰۰۰۱۲٥/۰ 

 تن چند گرم است ؟ ۰/٥-٤

۱(٥۰۰۰۰             ۲(٥۰۰                    ۳(۰۰۰٥/۰                     ٥)٤۰۰۰ 

 نتي متر، چند متر است ؟ سا۱۰۱۰۰۰-٥

۱(۱۰۱                 ۲(۱/۱۰                    ۳(۰۱/۱                       ٤(۱۰۱۰ 

 گرم ، كدام گزينه است ؟ ۰۰۲/۰يكاي مناسب براي اندازه گيري جرم يك عدد قرص سرماخوردگي به جرم -٦

   )تن٤                  گرم )ميلي ۳                     )كيلوگرم۲             ) گرم۱



 يكاي مناسب براي اندازه گيري فاصله ي سياره هاي منظومه شمسي از زمين ، كدام گزينه است ؟ -۷

 )سانتي متر ٤                         )متر۳                )سال نوري ۲         )كيلومتر۱

متر را با كاغذ ديواري بپوشانيم .براي اين كار ۲وارتفاع سانتي متر ۳۲۰مي خواهيم سطح يك ديوار به عرض -۸
حداقل به چند متر مربع كاغذ ديواري احتياج 

 ۰٦٤/۰)٤               ٦٤/۰)۳                ٤/٦)۲            ٦٤۰)۱             است؟

سي سي به ۲٥. سطح آب ، از  براي اندازه گيري حجم يك كليد بزرگ ، آن را در يك استوانه ي مدرج ، مي اندازيم-۹
سي سي مي رسد، حجم كليد چند ميلي ليتر  ٦٥

  ۰۰۰٤/۰)٤              ۰۰٤/۰)۳               ۰٤/۰)۲             ٤۰)۱         است؟

سي ۷٥سي سي مي اندازيم. سطح آب از ۱۰۰قطعه اي با ابعاد نامعين را در يك استوانه ي مدرج با گنجايش-۱۰
سي سي آب نيز ،از استوانه بيرون مي ريزد،حجم قطعه چند سي سي  ۱٥سي رسيده و  سي ۱۰۰سي به 
 است ؟ 

۱(۸٥                         ۲(٦۰                           ۳(۳۰                       ٤)٤۰  

متر مكعب سانتي متر مكعب است. چگالي آن چند گرم بر سانتي  ۱۰كيلوگرم و حجم آن ۰۷۸/۰جرم جسمي -۱۱
 است؟ 

۱(۷۸                            ۲(۸/۷                       ۳(۷۸/۰                  ٤(۰۰۷۸/۰ 

متر مكعب داريم . جرم هواي محبوس در اين اتاق چند كيلوگرم است ؟ (چگالي هوا ۱×۲×٥اتاقي با ابعاد-۱۲
 كيلوگرم برمتر مكعب است)۲۹/۱

۱(۱۲۹۰۰                    ۲(۲۹/۱                      ۳(  ۱۲۹/۰              ٤(۹/۱۲     

 ثانيه ، چند ثانيه است ؟۱دقيقه و ۱ساعت و ۱۳-۱

۱(۳٦۷۰                    ۲(۳٦۰۷                      ۳(۳٦٦۱                 ٤(۳٦٦۱۰   

مكعب را دارد ، پس از خالي كردن آب ، چند  گرم بر سانتي متر ۱گرم آب با چگالي ۱۰در يك بطري كه گنجايش -۱٤
  گرم بر سانتي متر مكعب مي توان ريخت ؟ ۸/۰گرم روغن با چگالي 

۱(۱۲                      ۲(۱۰                          ۳(۸                         ٦)٤ 

 / است ؟ cm۳ grداريم. چگالي آن چند ٥۰۰  cm۳و حجمkg 2جسمي به جرم -۱٥

۱(۲                         ۲(٤                            ۳ (٦)٤                       ٥ 

باشد ، جرم آن  cm۳ gr/  8/7 داريم . در صورتي كه چگالي آهن  ۲×۱×٥  cm۳   يك مكعب توپر آهني به ابعاد-۱٦
 چند گرم است ؟ 

۱ (۷۸۰                    ۲(۸۷۰                        ۳(۷۸                      ٤(۸۷  


