
 (اتم ها و الفبای آن) ۳فصل -نمونه سوال بخش اول علوم هفتم
 
 ماده چيست؟   -۱
   
 حالت های مختلف ماده را نام ببرید؟  -۲
   
 اتم چيست؟  -۳
   
 عنصر چيست؟ و چند عنصر نام ببرید.  -٤
   
 ترکيب را تعریف کنيد؟  -٥
   
با یک آزمایش وجود بخار آب در هوا را ثابت کنيد.(نویسنده پرهيزی دبير مدرسه تيزهوشان و  -٦

 رازی شيراز)  
   
 ویژگی های جامدات را بنویسيد.  -۷
   
 ویژگی های مایعات را بنویسيد.  -۸
   
 ویژگی های گازها را بنویسيد.  -۹
   

 با یک آزمایش ساده ثابت کنيد بين ذرات جامد فاصله وجود دارد.  -۱۰
   

 با یک آزمایش ساده ثابت کنيد بين ذرات مایع فاصله وجود دارد.  -۱۱
   

 چند ویژگی عنصرهای فلزی را بنویسيد.   -۱۲
 

 چند ویژگی عنصر نافلز را بنویسيد.  -۱۳
   

 چند عنصر فلز را نام ببرید.  -۱٤
   

 چند عنصر نافلز را نام ببرید.  -۱٥
   

 مولکول چيست.  -۱٦
   

 عناصر فلزی ساختار...................و عناصر نافلز و ترکيب ها ساختار.......................دارند.  -۱۷
   

 چند ویژگی کلر را بنویسيد.  -۱۸
   



 تيزهوشان و رازی شيراز)چند ویژگی گوگرد را بنویسيد. (نویسنده پرهيزی دبير مدرسه  -۱۹
   

 مولکول گوگرد چند اتم دارد؟(با دليل)  ٥ -۲۰
   

 مولکول کلر چند اتم دارد؟(با دليل) ۲۱-۷
   

 چند ویژگی جيوه را بنویسيد.  -۲۲
   

 چند عنصر نام ببرید که در طبيعت یافت می شود.  -۲۳
 

 هر مولکول آب از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟  -۲٤
   

 هر مولکول کربن دی اکسيد  از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟  -۲٥
   

 متان چيست و از چه عنصرهایی درست شده است؟  -۲٦
   

 . در کبسول آتش نشانی .......................وجود دارد -۲۷
 

 ذرات تشکيل دهنده اتم را بنویسيد.  -۲۸
   

 نماد الکترون .............نماد پروتون..................و نماد نوترون.................است.  -۲۹
 

 هر اتم اکسيژن چند الکترون و چند پروتون دارد؟  -۳۰
 

 هر اتم کربن چند الکترون و پروتون دارد؟  -۳۱
 

 ر هستند؟ چرا گازها تراکم پذی -۳۲
   

 با یک آزمایش ثابت کنيد گازها تراکم پذیرند.  -۳۳
   

 انبساط را تعریف کنيد.  -۳٤
   

 انقباض را تعریف کنيد.  -۳٥
   

با یک آزمایش انبساط جامدات را نشان دهيد. (نویسنده پرهيزی دبير مدرسه تيزهوشان و  -۳٦
 رازی شيراز)

   
 نشان دهيد. با یک آزمایش انبساط مایعات را  -۳۷
   



 با یک آزمایش انبساط گازها را نشان دهيد.  -۳۸
   

 انبساط و انقباض مواد در حالت های مختلف را با هم مقایسه کنيد.  -۳۹
   

چهار ماده با حجم یکسان در اختيار داریم آنها را به یک اندازه گرم می کنيم از بيشترین تا  -٤۰
 چوب) -آهن -اکسيژن-کمترین انبساط را بنویسيد.(آب

   
چهار ماده با حجم یکسان در اختيار داریم آنها را به یک اندازه سرد می کنيم از بيشترین تا   -٤۱

 مس)  -نيتروژن-الکل-(شيشهکمترین انقباض را بنویسيد.
   

 انبساط و انقباض مس آلمينيوم و آهن در شرایط یکسان با هم مقایسه کنيد.  -٤۲
   

 دو ليوان شيشه ای در هم گير کرده اند چگونه آنها را از هم جدا کنيم؟  -٤۳
   

زه گرم یک گلوله مسی و یک حلقه آهنی هم قطر گلوله مسی داریم اگر هر دو را به یک اندا -٤٤
کنيم باز هم گلوله از حلقه عبور می کند ؟با دليل(نویسنده پرهيزی مدرسه تيزهوشان و نمونه 

 رازی شيراز) 
   

 گرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟  -٤٥
   

 سرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟  -٤٦
   

 ذوب را تعریف کنيد با مثال.  -٤۷
   

 د با مثال. انجماد را تعریف کني -٤۸
   

 تبخير را تعریف کنيد با مثال.  -٤۹
 

 ميعان را تعریف کنيد با مثال. -٥۰
   

 فرازش را تعریف کنيد با مثال. (نویسنده پرهيزی دبير مدرسه تيزهوشان و رازی شيراز)-٥۱
   

   چگالش را تعریف کنيد با مثال.  -٥۲
 نام علمی آهک چيست؟  -٥۳

 
   را بنویسيد.  چند کاربرد نمک خوراکی -٥٤
 چند کاربرد نفت خام را بنویسيد.  -٥٥
   

 چند ویژگی سنگ مرمر را بنویسيد. -٥٦


