
 علوم تجربي امتحان درس:

 1396/  10/ 17تاريخ امتحان:  

 دقيقه 60 مدت امتحان:

  اشرفي : آقايطراح سوالنام 
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 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 دبيرستان حاج حسين نوايي

 96 ماهدي

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزي:

 نمره    ) (       هفتم كالس:

 1  صفحه                      صفحه   2سواالت در                                                            است، قيمتش بيشتر است.   پيامبر اعظم (ص)هركس به دانش پيشتر 
 

 .يدرا با كلمات مناسب كامل كن يخال يجاها

 است.............................. در علوم  يادگيريمهارت  ينتر و مهم يناول -1

 دارند. يريتراكم پذ يتخاصهستند كه  ............................ سه حالت ماده فقط ياناز م - 2

 است. ............................ يشهش يدتول يبرا يازمورد ن يماده اصل - 3

 است. ينيزم يرز يها به منابع آب يابيدست يها راه ينتر يجاز را حفر چاه و ............................ - 4
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 .يدمشخص كن» غ«و جمله غلط را با » ص« جمله درست را با

  متر مكعب برابر است. يليمتر مكعب با هزار م يسانت يك - 5

          براق و كدر است. ي نرم و سخت مانند رابطه ي رابطه – 6

 نرم و كم مقاومت است.      يها سپس از سنگ ، سخت و مقاوم يها عبور آب از سنگ علت بوجود آمدن تندآب، - 7

 متر مكعب است  يگرم بر سانت 4برابر  gr 8و جرم  2cmبه ضلع  يمكعب يچگال - 8

2 

 يدرا انتخاب كنهاي صحيح  ينهگز

 ؟ يستمنظور از مشاهده در علوم چ -9

    يقدق ينيب يشپ )4 اطالعات     يآور جمع )3 به كار بستن حواس    )2    يقدق يريگ اندازه )1
 

 تفاوت دارد؟ يهبا بق يرز يها يتاز كم يككدام  -10 

 تهران تا كرج     ي فاصله) 2     يدطلوع تا غروب خورش ي فاصله) 1

 عرض رود كارون )4 ارتفاع آب پشت سد   )3
 

 مولكول آب نسبت انواع اتم به تعداد اتم كدام است؟ 2در  -11
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 دهد؟ يفلزات را نشان م يژگيكدام و روبروشكل  -12

                                                                 يخوار چكش )4            يحرارت يرسانا )3 باال يسخت )2             ييگرما يرسانا )1
    

 آهن يدهاي) + اكس1)                (2فلز آهن + (       يرند؟توانند قرار بگ يم يچه مواد 2و1 يها هشمار يبجا -13

 يداكس يكربن د-2   يژناكس -1)2                                        يداكس يكربن د-2   كربن-1)1

 يژناكس -2   يداكس يكربن د -1)4كربن                                        -2   يداكس يكربن د-1)3
 

 

 يم؟كن يكدام گروه را مشاهده م يببه ترت يمكوه دور شو يهر چه از پا -14

 ،آهك              ، رس ماسه ، ، شن ) قلوه2 ،آهك رس ، شن ، ماسه ، قلوه) 1

 قلوه ، شن ماسه، ، رس ، ) آهك4 ، رس                ماسه ، شن ، ،آهك ) قلوه3
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 است. .................آن يري..... و نفوذپذ............ ها آبرفت يخال يفضا يزانم -15

 كم ،كم )4،كم                                يادز )3                  ياد، ز يادز )2                                   يادكم ، ز )1
 

 يست؟آهك چ ي يهاول ي ماده الف)  -16

 كنند؟ يم يلچگونه آن را به آهك تبدب)       

 

1 

اگر  كند.  يگلوله از حلقه عبور م يمعمول يكه در دما يماز جنس مس دار يا و حلقه ينيماز جنس آلوم يا گلوله -17

 ؟گلوله از حلقه عبور خواهد كرد؟چرا ياآ يربا توجه به نمودار ز يماندازه گرم كن يكگلوله و حلقه را  به 
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 ».كند يدر خود حل م يواررا زودتر از خشت د يوارهگل دباران كا«      :يدكن يرروبرو را تفس ي جمله -18
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 :يدپاسخ كوتاه ده يربه سواالت ز  -19

 شود؟ ي،آب سخت گفته م يبه چه آب -  

 .يسيدرا بنو يمصنوع يها ياچهدو كاربرد در -  

 ها در كجا قرار دارد؟ يخچالبعد از  يرينآب ش يشترينب -  

 وجود دارد؟ يعنصر آهن در معادن سنگ آهن به چه صورت -  

 يرد؟گ ياستخراج گوگرد در كجا صورت م  -  

 نشان دادن انبساط گازها است. يساده برا يشيآزما -  

 

3 

 با توجه به نمودار روبرو كدام مربوط به سرب و كدام مربوط به آهن است؟ -20

A                                                      B 
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 .يسيدچاه كم شود را بنو يك يستابيسه عامل كه باعث شود عمق ا -21
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 .كه هوا جرم دارد يدساده نشان ده يشآزما يكبا  -22
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 15 جمع نمرات

www.navaeeschool.ir 

  

  دبیرستان حاج سیدحسین نوایی

navaeeschool.ir
@navaeeschool




