
 وبت امتحانی:دین          بسمه تعالی       نام ...........................                                                    

 ایه : هفتم پ    نام خانوادگی:  ........................                   

  اریخ امتحان:ت   نام پدر:..........................                                 

 دقیقه70دت : م     شعبه :.......................

 نام آموزشگاه: )مهر آموزشگاه(                                                                          علوم تجربی        نام درس:

 تاریخ و امضاء                   آزمایشگاه:       نمره به حروف:                      نمره به عدد             نام ونام خانوادگی دبیر:

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید : 1

 ص           غاستساخت خودرو ها یک فناوری کامالً مفید  الف (

  غ          ص  .عمل تصعید یا فرازش موقعی صورت می گیرد که گاز مستقیماً به جامد تبدیل شود  ب (

   غ           ص رودخانه ها به علت وسعت زیادشان هیچ وقت آلوده نمی شوند  ج(

75/. 

 .دارد نام.. ………تبدیل جامد به مایع الف (  2

  میرسد زمین  به. …………اگر در هنگام متراکم شدن ابرها دمای هوا بسیار پایین باشد رطوبت هوا به شکل  ب(

ج( منطقه ای که آب های سطحی آن توسط یک رود و انشعابات آن از نواحی مرتفع به سمت نواحی پست هدایت می شود 

 نام دارد . ....................

75/. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . کنیممی توجه..………برای خواندن حجم اغلب مایعات به ( 1

 مایع حجم( د                    منحنی زیر سطح( ج                مایع چگالی( ب                    منحنیلف ( سطح باالی ا

 نسبت کدام ذرات در یک اتم خنثی با هم برابر است؟(2

 نوترون و پروتون و الکترون( د          ج( نوترون و پروتون                پروتون و الکترون( ب         الف( الکترون و نوترون

 کدام ماده زیر نا فلز ولی رسانا است ؟ (3

 کربن( د                              برم( ج                           آهن( ب                           الف( آلومینیوم 

 کدام ویژگی زیر مربوط به فلز ها نمی باشد ؟(4

 خوارند چکش (د          ج( چگالی کمتری از آب دارند            ب( رسانای جریان برق می باشد         الف (سطح براقی دارند

 کدام ماده زیر عنصر نیست؟ 

   نیتروژن مولکول(  د                ج( مولکول آب                   اکسیژن مولکول( ب              الف (مولکول هیدروژن 

 

25/1 

 مهمترین نکته در علم چیست؟  4

 

5/. 



 گرم است چگالی فوالد چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟  4۸سانتی متر مکعب و جرم آن  ۶حجم یک پیچ فوالدی  5

 

75/. 

 .جدول زیر را کامل کنید ۶

 واحد اندازه گیری وسیله اندازه گیری 

   وزن 

   جرم
 

1 

 شکل مقابل نشان دهنده کدام ویژگی گازها است؟  7

 

25/. 

 کدام شکل نشان دهنده یک عنصر نافلز است ؟  ۸

 د ( هیچکدام ج ب  الف 

25/. 

 در کدام حالت امکان تشکیل آبشار وجود دارد ؟ 9

  

5/. 

 منابع آب شیرین زمین را با توجه به مقدار آنها در جاهای خالی بنویسید. 10

 

……… ....<……………..< …………. 

75/. 

 د؟آبتاز چیست و چگونه ایجاد می شو 11

 

5/. 

 

12 

 

 

 جدول زیر را کامل کنید ؟ 

 اثر بر مقدار آب ) افزایش یا کاهش ( عوامل موثر یر مقدار آب زیرزمینی 

  افزایش پوشش گیاهی 

  افزایش شیب زمین
 

5/. 



 ؟ چرا. است بیشتر گلدان کدام در آب عبور سرعت 13

 

75/. 

 در مورد آبخوان آزاد به سواالت زیر پاسخ دهید :  14

 روش تشکیل : 

 محل تشکیل :

 روش بهره برداری :

75/. 

 با بررسی شکل زیر چکش خوار بودن فلز ها را با توجه به ساختار اتمی آنها توضیح دهید؟ - 15

 

5/. 

ماده مختلف داخل یکدیگر را نشان می دهد .با توجه به جدول چگالی داده شده، نام این  4شکل زیر چگونگی قرار گرفتن  - 1۶

 چهار ماده را مشخص کنید؟ 

 

1 

 ؟ .کند هر یک از جمله های زیر به کدام ویژگی ماده اشاره می - 17

 ......................... الف (برای پاره کردن نخ نایلونی نیروی زیادی الزم است:

 ....................... ج ( با ناخن می توان روی بلورهای سنگ گچ به راحتی خط انداخت:

5/. 

 واکنش تولید فلز آهن را کامل کنید.  1۸

سنگ آهن.......................  +   فلز آهن+..………………                        

5/. 

                                      کامل کنید ؟معادله روبرو را  19

 ............ +..............+ آهن.....      فوالد زنگ نزن                                                                                     

75/. 

 طبیعی را نشان می دهد؟هر یک از موارد زیر کدام یک از روش های محافظت از منابع  20

 : .................ب( در ظرف های شیشه های خالی شده سیر ترشی حبوبات بریزیم

 : .....................ج( جدا کردن قوطی های فلزی رب و انتقال به کارخانه برای ذوب کردن آن ها

 

5/. 

 مواد اولیه تهیه هر یک از وسایل زیر را بنویسید؟  21

 ...................... چنگال استیل: الف (کارد و

 ................... ای:ب( لیوان شیشه

5/.  

 ./5 دو مورد از کاربردهای بتن را بنویسید ؟ 22



 

 د ؟در حجم های مساوی میزان انبساط مواد داده شده را از بیشتر به کمتر مرتب کنی 23

 )) شیشه ،الکل، آهن، اکسیژن((
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 موفق و سربلند باشید 

15 
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