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 کالس: هفتم پایه: علوم تجربی درس: نوبت اول ترم پایانسواالت 

 دقیقه 60مدت آزمون: تاریخ آزمون:  روز آزمون: صفحه 2سوال در 13شامل  مهر آموزشگاه

 نام دبیر: نام پدر: نام خانوادگی: نام:

 بارم سواالت ردیف

1 

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 
 به ماده ای که فقط از یک نوع اتم ساخته شده است...........................می گویند.الف(
 کاربردهای.......................است.تهیه حشره کش هااز ب(
 عامل گسترش صنعت خودروسازی ...................................است.پ(
 سه نمونه از کاربردهای بتن...............و......................و........................است.ت(
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2 

 کنید.صحیح یا غلط بودن جمله ی زیر را با ذکر دلیل مشخص 
 افزودن اکسیدکروم به لعاب,سبب تولید ظروفی با رنگ سبز میشود.الف(
 با ناخن می توانیم روی صابون خراش ایجاد کنیم چون صابون از ناخن سخت تر است.ب(
 در مایعات فاصله ذرات بیشتر از گازها است.پ(
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3 
 کدام ویژگی انسان او را به دانستن و کشف دانش هدایت میکند؟
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4 
 مراحل روش علمی را کامل کنید.

 گزارش<......................................................<<فرضیه ...<.....................<.......................<... مشاهده
1 

5 

 مورد(4ویژگی های فیزیکی نافلزات را نام ببرید؟)
 
 

1 

6 

 چیست؟مثال بزنید.منظور از انعطاف پذیری ماده 
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7 

 چرا فلز آلومینیوم به یک فلز سبک شهرت دارد؟ و برای ساخت چه وسایلی از آن استفاده می شود؟
 
 
 

5/1 



8 

 هر اتم اکسیژن دارای چه تعداد ذره زیر اتمی است؟
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9 

 در چه صورت بخار آب اتمسفر به زمین می رسد؟
 
 
 

1 

10 
 رود؟باران پس از بارش کجا می 
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11 

 کیلوگرم داریم: 40جسمی به جرم 
 الف(وزن آن را روی زمین بدست آورید.

 متر مکعب باشد,چگالی آن چند کیلوگرم بر متر مکعب  است؟8ب(اگر حجم این جسم 
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12 
 ماده اولیه تولید شیشه کدام است؟

 رس(4                 ماسه(  3                      ( سیمان2                 آهک        (1
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13 
 عنصرهای زیر عنصر مولکولی است؟کدامیک از 

 (مس4                   جیوه(3                         آهن(2                            کلرا(
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 (                                          جمع نمرات:       نمره2)                                                     

 نمره به عدد:

 نمره به حروف:

 خانوادگی دبیر:نام و نام 

 تاریخ و امضا:
 موفق باشید
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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