
 نام ونام خانوادگی:

 شعبه کالس:

 پايه تحصيلی:اول متوسطه)هفتم(

 درس:علوم تجربی

 صبح  ساعت شروع آزمون:

    یبسمه تعال                                 

 غربی آموزش وپرورش استان  آذربايجان             

 آموزش وپرورش ماکو اداره                       

 .......دبيرستان                                

                    

     اريخ امتحان:ت

 دقيقه۶۰مدت امتحان:

 نوبت:دوم

 ۳تعدادصفحه:

 ۱صفحه:

 بارم سؤاالت                                                           رديف

 ۱ زيررامشخص کنيد. صحيح وغلط بودن جمالت الف

  ص                غ                         به مخلوط دوياچندفلز آلياژ می گويند.                       ۱

  ص                غ             درصورتيکه شيب زمين کم باشد،رودخانه مسيرمستقيم دارد. ۲

  ص                غ           الکتريکی،انرژی برق آبی است.پاک ترين روش توليد انرژی  ۳

 ص                غ                    دماسنج جيوه ای والکلی رايج ترين دماسنج هاهستند. ۴

 

 

 ۲۵/۱ گزينه صحيح راانتخاب کنيد. ب

 اگرحجم های مساوی ازاين مواد راگرم کنيم ،کداميک بيشترافزايش می يابد. ۱

 اکسيژن             ب(مس             ج(پالستيک             د(الکلالف(

 

 انرژی ذخيره شده درانواع سوخت هاوموادغذايی ازنوع کدام انرژی است. ۲

 ب(جنبشی           ج(پتانسيل کشسانی       د(پتانسيل شيميايی الف(پتانسيل گرانشی         

 

  خانه هاياشيروانی هاازکدام ماده استفاده می کنند.برای عايق بندی سقف  ۳

 د(يونوليت        ج(چوب       ب(پشم شيشه  الف(فايبرگالس       

 

 .نيستکدام يک ازانرژی های زيرتجديدپذير ۴

 د(سوخت گياهی   ج(سوخت هسته ای        روليک         ب(موج های دريا     دالف(هي

 

 ،چگالی آن راحساب کنيد. داريم اختيار در مکعب متر سانتی ۵۰گرم وحجم  ۱۰۰جرمگلوله ای به  ۵

 3g/cm۸د( 3g/cm۴ج( 3g/cm۱۰ب( 3g/cm۲ الف(

 

 

 ۵/۱ جاهای خالی راباکلمات مناسب کامل کنيد. ج

  بهترين راه مطالعه درستی ونادرستی پيش بينی،طراحی وانجام..........وبررسی نتايج آن است. ۱

  .به قند ساده نقش دارد ..……… هيموجود دربزاق دهان در تجز ميآنز ۲

  برای باالبردن سختی کربن درتهيه مغز مدادبه آن ..............اضافه می کنند. ۳

  براثرنيروی گرانش ماه وخورشيد..............ايجادمی شود. ۴

۵ 

 

 

 بستگی دارد.انرژی جنبشی هرجسم به ...........و...........جسم 

 

 

 



 صفحه دوم سواالت علوم تجربی                                          

 به سواالت زيرجواب کوتاه دهيد. و

 

 

 ۵/۰ ذرات داخل هسته رانام ببريد. ۱

 ۵/۰ سيمان مخلوطی ازچه موادی می باشد. ۲

 است.کدام يک ازويتامين های زيرمحلول درآب وکدام محلول درچربی  ۳

 .......................B......................     ب(ويتامين Dويتامين (الف

۵/۰ 

  سواالت تشريحی ه

 )سه مورد(عمق سطح ايستابی به چه عواملی بستگی دارد. ۱

 

۷۵/۰ 

 عمدتا از..................ساخته شده است.ياخته الف(جنس غشای  ۲

 ب(دووظيفه مهم غشارابيان کنيد.

 

۵/۰ 

۱ 

 قانون پايستگی انرژی رابيان کنيد. ۳

 

۱ 

 ازنشانه های وجودانرژی زمين گرمايی دوموردبنويسيد. ۴

 

۱ 

 هريک ازمواردستون الف با يکی ازمشکالت ستون ب ارتباط دارد.آن هارابه هم وصل کنيد. ۵

 ب                 الف      

 پوکی استخوان -۱ سديم -۱

 لثهخونريزی  -۲ آهن -۲

 کم خونی -۳ کلسيم -۳

  فشارخون -C ۴ويتامين  -۴

 

 

۱ 

 کارهريک ازياخته های خون رابنويسيد. ۶

 الف(گويچه قرمز...............................................

 ب(گويچه سفيد.................................................

 ......................................................ج(پالکت ها 

 

 

 

 

 

 

 

۵/۱ 



 

 صفحه سوم سواالت علوم تجربی                                       

 نام قسمت های مشخص شده درشکل مقابل رابنويسيد. ۷

۱-.................۲-................۳-...............۴-................. 

 
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

۱ 

 مفاهيم زير راتعريف کنيد. ۸

 .................................................................................................................................الف(نفرون

 

 ..............................................................................................................................ب(ديافراگم

 

 

 

 

 

۱ 

 الف(روش انتقال گرمابه صورت همرفت مخصوص چه موادی است. ۹

 

 ب(موادازنظرهدايت گرمايی به چنددسته تقسيم می شوند فقط نام ببريد.

 

۵/۰ 

 

۵/۰ 

  موفق باشيد                 داداش زاده                                                        

  

 

 نمره کتبی:                  نمره عملی:                  نمره کل:                  امضای دبير:

 

 

 

 

 

۱۵ 

 


