
 

 

 نام خانوادگي :                                                               نام و
 هفتمعلوم :آزمون

 1/314041تاریخ امتحان:
 دقیقه03مدت: 

 طراح:فاطمه یارمحمدی

 باسمه تعالي
 اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان

 دانیال )ع( مدیریت آموزش پرورش شهرستان شوش 
  شمیم دانشمدرسه ی  

 محل مهر آموزشگاه

 نمره  ردیف

 .بودن جملات زیر را مشخص کنید  و غلط  حیصح 1

  .کنند يآهک اضافه م يبه گل مصرف يخشت یاستحکام بناها یبرا-1

 . شودیرنگ آن سبز م يکروم به لعاب ظروف سفال دیبا افزودن اس -2

 .آب هستند يتخاز عوامل س میزیو من میکلس -0

 .است يتنفس یانتقال گازها دیسف یها چهیگو فیاز وظا-/

1 

 جاهای خالي را تکمیل کنید.   2

 .نامند يم .....................................عمل را  بهعلم  لیتبد-1

 .نام دارد ............................................ کنندیم ادیرا ز یيایمیکه سرعت واکنش ش یيمولکولها -2 

 .دیآ يبه دست م .........................................آهن و  بیچدن از ترک اژیآل -0 

 .است ...................................... شهیساخت ش يماده اصل -/ 

 .نام دارد  .....................................آن  یيمنطقه اشباع و منطقه بالا نیمرز ب -5 

 .است ..........................................کبد ساختن  یااز کاره يکی -0

541 

 گزینه ی درست را انتخاب کنید. 0

 ؟ستین یيگرما نیزم یانرژ یاز کاربردها-1

                ساختمان ها  شیگرما ب(                                            يکیالکتر یانرژ دیتولالف( 

 نیاعماق زم ياستفاده از مواد معدند(                                                 چشمه آب گرم  جادیاج(

 ؟کدام است  یا وهیاساس کارکرد دماسنج ج-2

 د(مایع بودن جیوه            وهیج ادیز يچگالج(                 وهیرنگ خالص جب(               وهیانبساط و انقباض جالف(

 .است ..........................شب از  يو در ط ........................روز از  يباد در ط انیدر کنار ساحل جهت جر-0

 به ساحل  ایدر -به ساحل ایدرب(                          ایساحل به در-  ایساحل به در الف(

 به ساحل ایدر- ایبه در احلسد(                              ایساحل به در -به ساحل ایدرج(

 ؟ستین ازین یماد طیمحانتقال گرما به  وهیدر کدام ش -/

 دارد ازیهر سه ن د(                          تابشج(                                رسانش ب(                          همرفت  الف(

1 

 .دیکن فیرا تعر ریاصطلاحات ز /

  یانرژ يستگیقانون پاالف( 

 

  یيدل گرمااعت ب(

 

 

 بازدم ج(

2 

 ؟شده اند لیاز چند نوع اتم تشک ریهر کدام از مواد ز دیمشخص کن 5

 ..........................:گوگرد  ج(                           ...................:ژنیگاز اکس ب(                                     ................   :دیاکس یگاز کربن دالف( 

5543 

hamyar.in همیار



 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي :                                                          
 هفتمآزمون:علوم 

 14041/31تاریخ امتحان:
 دقیقه03مدت: 

 طراح :فاطمه یارمحمدی

 باسمه تعالي
 استان خوزستان اداره کل آموزش پرورش

 دانیال )ع( مدیریت آموزش پرورش شهرستان شوش 
  مدرسه ی شمیم دانش

 محل مهر آموزشگاه

 دهید.پاسخ کوتاه به سوالات زیر  6

 543؟دارد يبستگ يسرعت آب رودخانه به چه عوامل-1

 

 5543.دیرا نام ببر يلیفس یسوخت ها -2 

 

 5543.دیرا نام ببر اختهی کیمهم  یقسمت ها -0 

 

 543؟ستیچ بیترتگلوت به  يکار زبان کوچک و اپ -/

 

542 

 .دیرا کامل کن ریجدول ز 7

 Kویتامین -  Dویتامین   -E نیتامیو -C نیتامیو- B نیتامیو- Aنیتامیو 

 سلامت چشم مو زشیاز ر یریجلوگ رشد استخوان کردن خون منعقد نقش ویتامین

      نام ویتامین

1 

  ؟جمله به چه معناست نیدارد ا يانتخاب یریغشا نفوذپذ 8

 

5543 

 543 چرا دیواره بطن ها قطورتر از دیواره ی دهلیزها است ؟ 9

 543 دو مورد. دیسیدر بدن را بنو هیقش کلن 01

 5543 وظیفه ی اصلي دستگاه گوارش مواد چیست؟ 00

 1 ؟دیسیرا بنو یو جانور ياهیگ تهخایفرق  01

کار انجام شده را  برود.به جلو  نیزم یمتر رو میدهد تا دو و ن يرا هل م لیاتومب کی وتنین 053 يافق یرویمحسن با ن 01

  دست آوردید.ب

1 

 5543 .چگالي آن را بدست آوردید.متر مکعب است 5و حجم آن  لوگرمیک 23جسم  کیجرم  01

hamyar.in همیار
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 نام خانوادگي :                                                               نام و
 هفتمعلوم :آزمون

 1401/3/1تاریخ امتحان:
 دقیقه60مدت: 

 طراح:فاطمه یارمحمدی

 باسمه تعالي
 اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان

 دانیال )ع( مدیریت آموزش پرورش شهرستان شوش 
  شمیم دانشمدرسه ی  

 محل مهر آموزشگاه

 نمره  ردیف

 .بودن جمالت زیر را مشخص کنید  و غلط  حیصح 1

 درست .کنند يآهک اضافه م يبه گل مصرف يخشت یاستحکام بناها یبرا-1

 درست. شودیرنگ آن سبز م يکروم به لعاب ظروف سفال دیبا افزودن اس -2

 درست.آب هستند يتخاز عوامل س میزیو من میکلس -3

 غلط.است يتنفس یانتقال گازها دیسف یها چهیگو فیاز وظا-4

1 

 جاهای خالي را تکمیل کنید.   2

 .نامند يم فناوری.عمل را  بهعلم  لیتبد-1

 .نام داردآنزیم  کنندیم ادیرا ز یيایمیکه سرعت واکنش ش یيمولکولها -2 

 .دیآ يبه دست م کربن وآهن  بیچدن از ترک اژیآل -3 

 .است ماسه  شهیساخت ش يماده اصل -4 

 .نام دارد  سطح ایستابي آن  یيمنطقه اشباع و منطقه باال نیمرز ب -5 

 .است صفرا .کبد ساختن  یاز کارها يکی -6

5/1 

 گزینه ی درست را انتخاب کنید. 3

 ؟ستین یيگرما نیزم یانرژ یاز کاربردها-1

                ساختمان ها  شیگرما ب(                                            يکیالکتر یانرژ دیتولالف( 

 نیاعماق زم ياستفاده از مواد معدند(                                                 چشمه آب گرم  جادیاج(

 ؟کدام است  یا وهیاساس کارکرد دماسنج ج-2

 د(مایع بودن جیوه            وهیج ادیز يچگالج(                 وهیرنگ خالص جب(               وهیانبساط و انقباض جالف(

 .است ..........................شب از  يو در ط ........................روز از  يباد در ط انیدر کنار ساحل جهت جر-3

 به ساحل  ایدر -به ساحل ایدرب(                          ایساحل به در-  ایساحل به در الف(

 به ساحل ایدر- ایبه در احلسد(                              ایساحل به در -به ساحل ایدرج(

 ؟ستین ازین یماد طیمحانتقال گرما به  وهیدر کدام ش -4

 دارد ازیهر سه ن د(                          تابشج(                                رسانش ب(                          همرفت  الف(

1 

 .دیکن فیرا تعر ریاصطالحات ز 4

انرژی هرگز بوجود نمي اید یا از بین نمیرود فقط از شکلي به شکل دیگر تغییر میکند و مقدار  یانرژ يستگیقانون پاالف( 

 ان در کل ثابت است.

وقتي یک جسم سرد در تماس با جسم گرم قرار میگیرد دمای جسم سرد باال  میرود و دمای جسم  یيگرمادل اعت ب(

 گرم پایین مي اید و این فرایند  تا زمان همدما شدن ادامه دارد 

 به هوای خروجي از شش ها   بازدم ج(

2 

 ؟شده اند لیاز چند نوع اتم تشک ریهر کدام از مواد ز دیمشخص کن 5

 1  :گوگرد  ج(                        1  :ژنیگاز اکس ب(                                        دو    :دیاکس یگاز کربن دالف( 

75/0 

hamyar.in همیار



 

 

 

                               نام و نام خانوادگي :                            
 هفتمآزمون:علوم 

 1/3/1401تاریخ امتحان:
 دقیقه60مدت: 

 طراح :فاطمه یارمحمدی

 باسمه تعالي
 اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان

 دانیال )ع( مدیریت آموزش پرورش شهرستان شوش 
  مدرسه ی شمیم دانش

 محل مهر آموزشگاه

 دهید.پاسخ کوتاه به سواالت زیر  6

 و بستر رود خانه عرض-ش گیاهيپوش-شیب زمین 5/0؟دارد يبستگ يسرعت آب رودخانه به چه عوامل-1

 

 زغال سنگ–گاز –نفت 75/0.دیرا نام ببر يلیفس یسوخت ها -2 

 

 سیتوپالسم-غشا –هسته 75/0.دیرا نام ببر اختهی کیمهم  یقسمت ها -3 

 

 ستن راه نایب-ستن راه بینيب5/0؟ستیچ بیترتگلوت به  يکار زبان کوچک و اپ -4

 

5/2 

 .دیرا کامل کن ریجدول ز 7

 Kویتامین -  Dویتامین   -E نیتامیو -C نیتامیو- B نیتامیو- Aنیتامیو 

 سالمت چشم مو زشیاز ر یریجلوگ رشد استخوان کردن خون منعقد نقش ویتامین

  Aنیتامیو B نیتامیو   Dویتامین  Kویتامین  نام ویتامین

1 

د زائد اجازه ورود میدهد ولي مواغشا به مواد مورد نیاز  ؟جمله به چه معناست نیدارد ا يانتخاب یریغشا نفوذپذ 8

 نمیتوانند وارد یاخته شوند و به مواد زائد اجازه خروج میدهند.

 

75/0 

 5/0 قوی باشند بطن ها باید خون را به مسافت بیشتری ببرندو بایدچرا دیواره بطن ها قطورتر از دیواره ی دهلیزها است ؟ 9

 دو مورد. دیسیدر بدن را بنو هیقش کلن 10

 د معدنی در خونتنظیم میزان موا-صفیه خونت-شکیل ادرارت-مقدار اب تنظیم

5/0 

مواد  ورساندن مواد غذایي و اکسیژنبه یاخته ها و گرفتن مربن دی اکسید وظیفه ی اصلي دستگاه گوارش مواد چیست؟ 11

 زائد یاخته ها

75/0 

اما یاخته  یاخته گیاهي سبزدیسه و دیواره یاخته و واکوئل و شکل منظم دارند؟دیسیرا بنو یو جانور ياهیگ تهخایفرق  12

 جانوری ندارند 

1 

جام شده را کار ان برود.به جلو  نیزم یمتر رو میدهد تا دو و ن يرا هل م لیاتومب کی وتنین 350 يافق یرویمحسن با ن 13

                                    =W=f*d                    w=350*2.5 دست آوردید.ب

1 

 .چگالي آن را بدست آوردید.متر مکعب است 5و حجم آن  لوگرمیک 20جسم  کیجرم  14

 کیلو گرم بر متر مکعب       4=5/20چگالي=جرم/حجم        

75/0 
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