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تعالیبسمه

استاناردبیلوپرورشآموزشادارهکل

(اردبیل2ناحیه)وپرورشآموزشمدیریت

 دبیرستان شهید محبی )دوره اول(

 03:9ساعت شروع:      هفتمپایه:         کالس: علومتجربیآزمون درس:   سؤاالت

 دقیقه57مدت امتحان:  (4)تعداد صفحه:  – (22): سؤالتعداد  نام و نام خانوادگی:

 7:05/:97/9تاریخ امتحان : 7:05خردادماهنوبت شماره صندلی:

.«ماندنمیشود،سالمنشینهمکسیکهبارفیقبد»امامصادق)ع(3

 نمره ؤاالتــس ردیف

 ( مشخص کنید.×در هر یک از موارد زیر گزینه صحیح را با عالمت ضربدر ) (1

 ؟کند می را تولیدالف( کدام اندام در دستگاه گوارشی شیره صفرا 

 کبد -4         معده     -3             لوزالمعده -2کیسه صفرا                -1

 نیست؟ صحیح  ای یاختهب( کدام عبارت در رابطه با غشای 

 .دهد میبه همه موارد اجازه ورود به یاخته را  -3محافظ از یاخته را بر عهده دارد.                                -1

  نفوذپذیری انتخابی دارد. -4                  .     کند میواپایش  ورود و خروج مواد را -2

 ؟دگوین میچه  کنند می رسانی خونکه به بافت قلب  هایی رگج( به 

 سیاهرگ -4              سرخرگ         -3                    مویرگ   -2                      اکلیلی  -1

57./ 

 خود، واژه مناسب را انتخاب و زیر آن خط بکشید. های آموختهزیر، دو واژه آمده است، با توجه به  های عبارتدر هریک از  (2

 استفاده کند. تواند نمیسلولز(  –بدن ما از انرژی ) نشاسته  -

 .گویند میعضو(  –افت همکار و مشابه را )ب های از یاختهاجتماعی  -

 .شود میمد( گفته  –به باال آمدن آب و حرکت آن به سمت ساحل )جزر  -

 کشسانی( است. -و مواد غذایی از نوع انرژی پتانسیل )شیمیایی ها سوختدر انواع  شده ذخیرهانرژی  -

 .کند میمارپیچی( پیدا  –در آن جریان دارد، زیاد باشد رودخانه مسیر )مستقیم  رودخانهاگر شیب زمینی که  -

27/1 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. (3

 ○نادرست            ○است.                            درست شده ساختهالف( غشای یاخته عمدتاً از لیپید )چربی( 

 ○نادرست            ○درست                              .گویند میبه محیط بیرون را دم  ها ششب( خروج هوا از 

 ○نادرست            ○درست            ( جریان دارد.اکسید دیج( در سمت راست قلب خون تیره )دارای کربن 

 ○نادرست            ○درست                         روش رسانش نیازی به وجود ماده نیست. گرمابهد( در انتقال 

1 

 اضافی است( دو کلمهکامل کنید. ) شده دادهزیر را با کلمات  های جمله (4

 «ساده - آمینواسید –جامد  –خونی  های رگ –مرکب  –مایع »

 نوعی کربوهیدرات ......................... است. نشاسته -

 .......................... هستند. صورت بهجانوری در دمای معمولی بیشتر  های چربی -

 .اند شده ساختهبه نام ...........................  هایی مولکولاز  ها پروتئینهمه  -

 .گویند می..............................  ها لوله به اینجریان دارد  باهممرتب  های لولهاز  ای شبکهخون در  -

1 

 حه دومــدر صف ؤاالتــسه ــادام

 77جمع بارم :    دانشورطراحان: نمره با عدد: .....................          نمره با حروف: ............................................             نام طراح/ 
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 03:9ساعت شروع:      هفتمپایه:         کالس: علومتجربیآزمون درس:   سؤاالت

 دقیقه57مدت امتحان:  (4)تعداد صفحه:  – (22): سؤالتعداد  خانوادگی:نام و نام 

 7:05/:97/9تاریخ امتحان : 7:05خردادماهنوبت شماره صندلی:

 نمره ؤاالتــس ردیف

 ستون الف را به ستون ب متصل کنید. های عبارتهر یک از  (7

 

بالف

 انرژی گرمایی ذخیره در زیرزمین   انرژی سوخت فسیلی 

  تجدید ناپذیرمنبع انرژی    گرمایی زمینانرژی 

 روش تولید برق ترین پاک   انرژی پتانسیل گرانشی 

 انرژی ذخیره در پشت یک سد بلند   آبی برقانرژی 
 

 

 

 

 

1 

 با توجه به قانون پایستگی انرژی در شکل زیر جای خالی را روی نمودار انرژی یک خودرو کامل کنید. (6
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 جدول مفهومی زیر را کامل کنید. (5

  مثل          

  

 مثل        
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 دلیل انتخاب هر ماده را برای ساخت وسایل زیر بنویسید. (8

 :............................................... هواپیماسازیالف ( آلومینیم در صنایع 

 ................: ....................................... زیورآالتب ( طال در ساخت 

7/0 

 ؟ شوند می گیری اندازهزیر با چه یکایی  های گزینه (9

 

 

  طول مداد                                                قطر نوک مداد                                       

 یکا .......................                                                    یکا ...................
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 بعدحه ــدر صف ؤاالتــسه ـادام

 انواع ویتامین ها

 محلول در آب

.....................  

.....................  

D و A 
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 03:9ساعت شروع:      هفتمپایه:         کالس: علومتجربیآزمون درس:   سؤاالت

 دقیقه57مدت امتحان:  (4)تعداد صفحه:  – (22): سؤالتعداد  نام و نام خانوادگی:

 7:05/:97/9تاریخ امتحان : 7:05خردادماهنوبت شماره صندلی:

 نمره ؤاالتــس ردیف

 مشخص کنید . ×از فلز و نافلز مربوط است با عالمت  یک کدامدر جدول پایین به  ذکرشده های ویژگیهر یک از  (10
 

نافلزفلزویژگی

   دارند.سطح براق 

   .ترند سبکاز آب 

   رسانای جریان الکتریکی )برق( هستند
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 مواد اولیه هر یک از وسایل زیر را بنویسید . (11

 : ............................................. ای شیشهالف ( لیوان 

 ب ( بشقاب چینی : ..................................................

7/0 

 یک مثال از تبدیل علم به عمل ) فناوری ( نام ببرید. (12

 

27/0 

 دو روش برای جلوگیری از به هدر رفتن انرژی گرمایی در منزل خود بنویسید. (13

 

7/0 

را خراب خواهد  هایت دندان زودی به: این مواد قندی  گوید می. مادرش به او  خورد میفاطمه به مقدار زیاد شیرینی و شکالت  (14

 کرد ، به نظر شما دلیل آن چیست ؟
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 خورشیدی استفاده کرد ؟ ) دو مورد ( های صفحهاز  توان می هایی وسیلهدر چه  (17

 

7/0 

 خونی کامل کنید . های یاختهجدول زیر  زیرا در مورد انواع  (16
 

کارشکلنوعیاختهخون

 ( در خون    و    انتقال گازهای تنفسی ) ......................................... قرمز های گویچه

 ....................................... تقریباً کروی شکل سفید های گویچه

 کمک به انعقاد خون بسیار ریزند و شکل بخصوصی ندارند. ..........................
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 انتقال گرما را نام ببرید. های روشالف(  (15
 

 ؟ رسد میب( انرژی گرمایی خورشید به کدام روش به زمین 
 

1 

 بعدحه ــدر صف ؤاالتــسه ــادام
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 03:9ساعت شروع:      هفتمپایه:         کالس: علومتجربیآزمون درس:   سؤاالت

 دقیقه57مدت امتحان:  (4)تعداد صفحه:  – (22): سؤالتعداد  نام و نام خانوادگی:

 7:05/:97/9تاریخ امتحان : 7:05خردادماهنوبت شماره صندلی:

 نمره ؤاالتــس ردیف

و یک کامیون را در نظر بگیرید . اگر با سرعت برابر و در یک مسیر ثابت حرکت کنند ، انرژی جنبشی کدام  سواری ماشینیک  (18

 بیشتر است ؟ دلیل بیاورید .
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 زیاد است ، برای کشاورزی مناسب نیستند ، چرا ؟ ها آنکه مقدار نفوذپذیری خاک  هایی زمین (19

 

7/0 

 را بنویسید . ها تفاوتنیز دارند شما سه مورد از این  هایی تفاوت،  باهمگیاهی و جانوری در عین شباهت  های یاخته (20

 

 

 

57/0 

توسط  شده انجام، کار  افتد میزمین  به تر طرف آنمتر  41نیوتون را به یک توپ وارد کنید و توپ  121نیرویی برابر  فوتبالیستی (21

 این فوتبالیست چند ژول است ؟
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 کنید . گذاری نامروی شکل را  شده مشخص های قسمت،  دهد میشکل زیر دستگاه دفع ادرار را نشان  (22

 

                                      .................................. 
 

                                                                                   .................................... 
 

                                                                                     .................................                                                                                                                               

 راهمیز                                                                                                                                      
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 77جمع بارم :    دانشورطراحان: نمره با عدد: .....................          نمره با حروف: ............................................             نام طراح/ 

 



دلترابهخدابسپارکهدریاییازامیداست،دلتپرامید....
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 نیم سال دوم درس علوم تجربی سؤاالتکلید 

 دوره اول متوسطه پایه هفتم

 نمره ها جواب ردیف

57/9.ج(اکلیلیدهدمیالف(کبدب(بههمهموارداجازهورودبهیاختهرا7

27/7بهترتیب3سلولز،بافت،مد،شیمیایی،مستقیم2

7د(نادرستالف(درستب(نادرستج(درست(:

7خونیهایرگبهترتیب3مرکب،جامد،آمینواسید،4

،چهارمینآبیبرقدانرژیرفسیلی،سومینموهایسوختینانرژیم،دوگرماییزمینازسمتراستاولینانرژی7

موردانرژیپتانسیلگرانشی

7

609927/9

7/9(27/9هرموردمحلولدرچربی)-BیاCمثل5

نمره(27/9الف(چگالیکم)سبکبودن(،استحکامباال،مقاومدربرابرخوردگی)یکمورد8

نمره(27/9،درخشانوزیباست.)یکموردزندنمیب(زنگ

7/9

7/9مترسانتیطولمدادبایکایمترمیلیبایکایقطرنوکمداد0

357/9نافلزرسانایجریانالکتریکی)برق(هستند3فلزترندسبکسطحبراقدارند3فلزازآب79

7/9الف(ماسهب(خاکرس77

27/9نمره(27/9)یکموردواستفادهازآن،.......ایهستهمثلخودرو،تلفن،کامپیوتر،دارو،تولیدسوخت72

7/9نمره(7/9و...........)دومورددوجدارهمثلاستفادهازدرزگیر،رادیاتوردارایدماپا،فرشوفرشینه،پنجره:7

هااندند/اسیدمینایکنندمیاسیدتولیدهایباکتریوجوددارند/ایندردهاناستکههاییباکتریموادقندیغذای74

نمره(27/9هرمورد)بردمیبینرااز

57/9

،هاخانه،تولیدبرقهاساختمان،تابلوهایراهنماییورانندگی،بامونمایهاچراغ،هاماهواره،حسابماشینمثل77

نمره(7/9دوموردو....)هاماشین

7/9

57/9نمره(27/9هرمورد)هاگرده/هامیکروببیگانهمثلبرابرعواملبهترتیب3سکهمانندباوسطفرورفته/دفاعازبدندر76

7الف(رسانش،همرفت،تابشب(تابش75

7/9چونجرمکامیونبیشتراست.–کامیون78

7/9.شودمیشدهوآبازدسترسریشهگیاهانخارجترپایینهایبخشزیراباعثهدایتسریعآببه70

راندارند.شکلهاآنجانوریهاییاختهکهدرحالی،سبزدیسهوکریچهمرکزیدارنداییاختهگیاهیدیوارههاییاخته29

نمره(57/9است.)سهموردترمنظمگیاهیهاییاخته

57/9

27
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=       

    
=

نیرو  جابجایی

    
 =کار

57/9

57/9کلیه،میزنای،مثانه22

 




