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 درست يا نادرست بودن عبارات زير را مشخص كنيد. 1

 عنصر شکل خالصي از ماده ست که يک نوع اتم دارد.الف(

 اتم از مواد کوچکتری به نام مولکول ساخته شده است.ب(

 حالت قبل برگردد.انعطاف پذيری يک ماده نشان مي دهد که آن ماده چقدر مي تواند در اثر وارد کردن نيرو خم شود و پس از حذف نيرو به ج(

 د(آهن در معادن به صورت خالص يافت مي شود.

1 

 جای خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 2

 بتن مخلوطي از سيمان، ماسه و ................................... است.الف(

 ................... ايجاد مي گردد.ب(اگر در بستر رودخانه اختالف ارتفاع ناگهاني رخ دهد، در اين صورت ....................

 ج(به سطح بااليي منطقه اشباع ....................................... گفته مي شود.

 د(افزودن مقداری ....................................... به کربن سبب بيشتر شدن سختي مغز مداد مي شود.

 ارد، زياد باشد، رودخانه مسير ...................................... پيدا مي کند.ه(اگر شيب مسيری که رودخانه در آن جريان د
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 .گزينه صحيح را انتخاب كنيد 3
 

 کدام يک از عوامل زير در نفوذ پذيری آب در خاک يک منطقه موثر نيست؟_1

 د(سطح ايستابي   دهنده ی خاک            ج(اندازه ی ذرات تشکيل               ب(پوشش گياهي           الف(شيب زمين           

 از کدام ماده برای ساختن فوالد زنگ نزن استفاده نمي شود؟_2

 د(آهن                         ج(کروم                                                          ب(نيکل       الف(کربن                    

 ؟رات تشکيل دهنده ی اتم نيستگزينه از ذکدام _3

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

 برای کدام تغيير بايد به جسم گرما بدهيم؟_4

 د(چگالش                            ج(تبخير                              نجماد                      ب(ا            الف(ميعان              

1 

 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد. 4
 

 برای تهيه خمير شيشه از چه ماده ای استفاده مي کنند؟الف(

 ن از توده ی هوای سرد عبور کنند، چه اتفاقي مي افتد؟اگر قطره های باران در مسير پايين آمدن به سطح زميب(

 سفره های آب زير زميني آزاد بيشتر در چه مناطقي يافت مي شوند؟ج(

 مهمترين امالح موجود در آب را نام ببريد.د(

 ه(چرا بدنه هواپيما را از آلومينيوم مي سازند؟

 با چه موادی در کوره ها حرارت مي دهند؟ و(برای جدا کردن اتم های اکسيژن از آهن، سنگ معدن را همراه

 

3 



 عبارات زير را تعريف كنيد. 5

 الف(مولکول :

 

 ب(آلياژ :

 

 

 ج(درياچه :

 

 

3 

 الکترون دارد. تعداد پروتون ها و نوترون های آن را بنويسيد. 8اتم اکسيژن  6

 

 

1 

 دو ويژگي برای آب های زير زميني بيان کنيد. 7
 

 

1 

 ده در حل مسئله به روش علمي را نام ببريد.مراحل خواسته ش 8

 مشاهده -1

2- ............................ 

 فرضيه سازی -3

4- ............................. 

 نتيجه گيری -5

1 

 علت تشکيل درياچه خزر چه بوده است؟ 9
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ه باشد. چگالي آن چند گرم بر سانتي متر مکعب گرم جرم داشت 12سانتي متر مکعب داشته باشد و اين مکعب  3اگر مکعبي حجمي برابر با  10

 است؟

 ) نوشتن فرمول و يکا الزامي است(
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 15 نمره آزمون کتبي : ...............................              نمره عملي : ..............................  

 نمره

 



 کلید سواالت درس علوم تجربی  نوبت اول پایه هفتم دبیرستان غیردولتی فرهیختگان

 

 

 الف(درست      ب( نادرست             ج( درست           د( نادرست _1

 

 الف( شن و آب          ب( آبشار              ج( ایستابی             د(خاک رس                  ه( مستقیم            _2

 

 ( ج4( ب              3( الف               2( د            1 _3

 

 د( کلسیم و منیزیم             د( چگالی کم)سبک بودن(           ه( کربن و آهکالف( ماسه          ب( تگرگ           ج( دشت ها و دامنه ی کوه            _4

 

 الف( از پیوند دو یا چند اتم مولکول به وجود می آید._ 5

 ب( مواد جدیدی است که از ترکیب دو یا چند فلز به دست می آید.

 آب های آزاد راه ندارد. ج( بخشی از آب کره که در سطح خشکی ها واقع شده است و به طور طبیعی به

 

   8نوترون   8پروتون  _6

 

 بدون بو  –بدون رنگ  –فاقد مواد تیره کننده _ 7

 

 ( آزمایش فرضیه4(طرح سوال         1 _ 8

 

 اقی مانده ی دریای قدیمی به نام تتیسب _ 9
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جرم جسم

حجم جسم
 چگالی =

 

 


