
 

 

 باسمه تعالي نام و نام خانوادگي :                                                          
 اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان

 مدیریت آموزش پرورش شهرستان شوش دانیال )ع( 
 دانش  شمیمدبیرستان دوره اول متوسطه مدرسه  

 محل مهر آموزشگاه
 هفتمعلوم :آزمون

  فاطمه یارمحمدی نام دبیر: 
 71/71/7017تاریخ امتحان:

 دقیقه01مدت: 
 نمره *من نمیدونم که برنده میشم یا نه، فقط میدونم که نباید بازنده باشم* ردیف

 .دیمشخص کن×با را و نادرست  √را با جملات درست 1

 دارند. یالکترون ها درون هسته اتم جا   (7

 شوند. يم لیدر قطب شمال و جنوب تشک يکوهستان یها خچالی  (۲

 است. ریدر سال متغ متریسانت 011تا  متریسانت 1.0 نیزم ریسرعت حرکت آب در ز  (۳

 کمتر است. يسطح ینسبت به آب ها ينیرزمیز یآب ها يکروبیم يآلودگ زانیم ( 0

7 

2 

 

 صورت: نیرا نشان داد در ا ۸۵و ترازو عدد  ستادیترازو ا یرضا رو(1

 است. لوگرمیک ۸۵رضا  جرمب(                              است. لوگرمیک ۸۵رضا  وزنالف(

 است. وتنین ۸۵رضا  جرمد(                                  است. لوگرمیک ۸۵رضا  وزنج(

 ؟شود. یو کربن حاصل م دروژنیهم قرار گرفتن عناصر ه ناراز ک بیترک کدام(2

 آهکد(                             آب ج(                         متان  ب(             دیاکس ید کربن الف(

 ریمربوط به کدام دو ماده از مواد ز به ترتیب کسانی یدما شیحجم با افزا شیمقدار افزا نیو کمتر نیشتریب(3

 (الکل ،شهیش،آهن،هوا ) است.

 شهیش -هوا  د(                  الکل -آهن ج(               الکل - شهیش ب(                  آهن –الکل الف(

 شود. یچه گفته م نیسطح و در دل زم ،موجود در اتمسفر یمجموعه آبها(به 4

 مخروط افکنهد(                         آبشار ج(                زیحوضه آبرب(                       کره  آبالف(
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3 

 کوتاه بدهید:پاسخ 

 ..............................................  ست؟ینکته در علم چ نیمهمتر (7

 ............................................چه نام دارد؟ منطقه اشباع یيبالا سطح(۲

 ..........................................را نام ببرید. املاح موجود در آب سخت نیمهمتر(۳

 ............................................چیست؟ آب قنات و چشمه نشام(0 
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4 

 جاهای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید .

 شود. یم دهینام........ ...................................... علم به عمل لیتبد(1

 نام دارد. ...........................................ذره سازنده جهان نیتر یاصل(2

 نام دارد............................................که درون هسته اتم است  یخنث یا ذره(3

 باشند. یم........................................... شهیش دیتول هیاول ماده(4

 شود. یم لیتبد ...........................................سرد عبور کند  یآمدن از توده هوا نییپا ریقطرات باران در مس اگر(۸

 نامند. یم............................. دآزاد راه ندار یهابه آب یعیها قرار دارد و به طور طب یسطح خشکازآب کره که در یبخش(6
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 باسمه تعالي نام و نام خانوادگي :                                                          
 اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان

 دانیال )ع( مدیریت آموزش پرورش شهرستان شوش 
 دانش  شمیمدبیرستان دوره اول متوسطه مدرسه  

 محل مهر آموزشگاه
 فتمآزمون:علوم ه

 فاطمه یارمحمدینام دبیر: 
 71/71/7011تاریخ امتحان:

 دقیقه01مدت: 
 نمره *من نمیدونم که برنده میشم یا نه، فقط میدونم که نباید بازنده باشم* ردیف

۸ 

 .دیمثال بزن کیهرکدام  یبرا

 ...........................................ي:  اتم ۸عنصر  ب(                                    ........................................... :  سمي  عیفلز ما الف(
0/1 

6 
 ؟دیرا نام ببر يعیمحافظت از منابع طب یروشها

7-..........................................                 ۲-       ..............................................۳-................................................... 
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7 
 شود. يم افتیدر کجا  ریاز مواد ز کی هر

 ..........................................:  گوگرد ب(     ......................................: الماسالف(
0/1 

۵ 
 ؟ستیچ یریپذ انعطاف
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 .دیپاسخ ده ریبا توجه به شکل روبرو به سوالات ز

از جنس ماسه باشد کدام   A هیاز جنس خاک رس و لا B هی. اگر جنس لاالف

 ...........................................    آبدار باشد؟ هیتواند لا يم هیلا

 

 ........................................... د؟ده يرا نشان م يشکل چه نوع آبخوان نی. اب
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 با توجه به شکل پاسخ دهید .

 ................................... ؟ دهد يمواد را نشان م يژگیکدام و ریز شکلالف(

 ...........................................؟را دارند يژگیو نیکدام مواد اب(
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 مناسب است، چرا؟ ينیرزمیز یآب ها لیتشک یبرا کیکدام 

 

 

 

 

 

 

0/1 



 

 

 باسمه تعالي نام و نام خانوادگي :                                                          
 خوزستان اداره کل آموزش پرورش استان

 دانیال )ع( مدیریت آموزش پرورش شهرستان شوش 
 دانش  شمیمدبیرستان دوره اول متوسطه مدرسه  

 محل مهر آموزشگاه
 فتمآزمون:علوم ه

 فاطمه یارمحمدینام دبیر: 
 71/71/7011تاریخ امتحان:

 دقیقه01مدت: 
 نمره نباید بازنده باشم**من نمیدونم که برنده میشم یا نه، فقط میدونم که  ردیف
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 خواص سازنده یاجزا اژیآل نام .دیرا کامل کن ریز جدول

 ................................................ ..................................... چدن

 ............................................... کروم، آهن کل،ین .........................................
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 فشرده کرد، چرا؟ يتوان به راحت ياز سرنگ ها را م کی کدام
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 .دیکن وصل

 علت تشکیل                                                      نام دریاچه                                                 

 از سنگ کره يقسمت يشکستگ                                      خزر اچهیدر                                                 

 سینام تت به يمیقد یایدر ماندهیباق                                            سبلان                                                   

 دهانه آتشفشان                                                                                                         

 

0/1 

1۸ 

 است. ریاز مواد ز کیکدام  ياز شکل ها نشان دهنده ساختار اتم کیکه هر  دیمشخص کن

  (بیترک، یعنصر نافلز،یعنصر فلز)
 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                  ...................................................                             .................................................                          .................................................... 
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 .دیتوجه به شکل پاسخ ده با

 

  .......................................؟دهد يم شیرا نما یا دهیشکل چه پد نیا الف

 .............................................؟ستیچ دهیپد نیعلت ا ب
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 نمره های خوب راه شما را به سمت یک دانشگاه خوب

 و  

 سپس یک شغل خوب می کشانند

 و 

 در نهایت زندگی بهتری خواهید داشت .

 پس

 راضی نشوید  91و  91به  

 و 

 گرفتن تلاش کنید 02هر روز برای 

 

 
 

 

 

 باسمه تعالي نام و نام خانوادگي :                                                          
 اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان

 دانیال )ع( مدیریت آموزش پرورش شهرستان شوش 
 دانش  شمیمدبیرستان دوره اول متوسطه مدرسه  

 محل مهر آموزشگاه
 فتمآزمون:علوم ه

 فاطمه یارمحمدینام دبیر: 
 71/71/7011تاریخ امتحان:

 دقیقه01مدت: 
 نمره *من نمیدونم که برنده میشم یا نه، فقط میدونم که نباید بازنده باشم* ردیف

17 

کرد. سپس حجم آن را با استفاده  یریگرم اندازه گ 01آن را  جرمابتدا توسط ترازو  دیکل کی يچگال یریاندازه گ یبرا رضا

کعب متر م يرا بر حسب گرم بر سانت دیکل يآب اندازه گرفت. چگال یو مقدار تریل يلیمربع برحسب م یاستوانه ا کیاز 

 )باذکر فرمول و راه حل( .دیحساب کن
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1۵ 

 ت آوریداست وزن آن را به دس لوگرمیک 71برنج  سهیک کیجرم 
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 باسمه تعالي نام و نام خانوادگي :                                                          
 اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان

 مدیریت آموزش پرورش شهرستان شوش دانیال )ع( 
 دانش  شمیمدبیرستان دوره اول متوسطه مدرسه  

 محل مهر آموزشگاه
 هفتمعلوم :آزمونپاسخنامه 

  فاطمه یارمحمدی نام دبیر: 
 71/71/7017تاریخ امتحان:

 دقیقه01مدت: 

  درست ( 0نادرست                    (3نادرست                  (2نادرست                  (7 1

  الف(4                       د(3                   ب (2                            ب(1 2

  آبهای زیر زمیني (0               منیزیم و کلسیم(3    سطح ایستابي(2        طرح پرسش و تلاش برای یافتن جواب (7 3

  (آب کره6تگرگ     (5(ماسه            4نوترون             (3(اتم          2فناوری           (1 4

  الف(جیوه       ب(گوگرد 5

  کاهش مصرف-دوبارهمصرف -بازیافت 6

  ه آتش فشان های نیمه فعال و خاموشالماس:در سنگ های آتشفشانی       گوگرد:دهان 7

8 
شود و پس از  دهیکش ایخ رویتواند در اثر وارد کردن ن یدهد که آن ماده چقدر م یماده نشان م کی یریانعطاف پذ

 دوباره به حالت اول برگردد رویحذف ن

 

  ب( آزاد           Aالف(   9

  الف(چکش خواری   ب(فلزات 11

  است شتریب زیآنها ن نیب یخال یاندازه ذرات بزرگتر و فضا رایشکل دو ز 11

12 

 خواص سازنده یاجزا اژیآل نام
 سخت تر از آهن کربن و آهن. چدن

 سخت تر از آهن کروم، آهن کل،ین فولاد زنگ نزن

 

 

 

 

  آنها را کم کرد بین توان فاصله یم یاست پس به راحت شتریآن ب یمولکولها نیفاصله ب رایهوا ز 13

  دهانه آتشفشان:سبلان                         سیبه نام تت یمیقد یایدر ماندهیباق :خزر اچهیدر 14

  فلز   -نافلز    -به ترتیب از راست به چپ:   ترکیب   15

  ماه و خورشید الف(جزر و مد     ب(نیروی گرانشي 16
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 میلي لیتر 71=01-01چگالي                          =  01/71     0=چگالي=جرم/حجم        گرم بر سانتي متر مکعب     
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