
 

 

 

 لوم تجربيع امتحان درس:

 1398/ 5/ 7تاريخ امتحان:   

 دقيقه 50  مدت امتحان:

  حمتير : آقايطراح سوالنام 

����� ���	
 
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 دبيرستان حاج حسين نوايي

 98 مرداد

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزي:

 نمرهفتم             ه كالس:

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

 كنيد.جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل  1

 . شود اي به نام .......................... استفاده مي ) براي اندازه گيري وزن اجسام از وسيلهالف

 ..........................كربن +                            ..........................) آهن + ب

 . خواهد بود ..........................هر چه عمق چاه بيشتر باشد عمق سطح ايستابي  ج)

 . است ..........................انرژي ذخيره شده در انواع سوخت ها و مواد غذايي از نوع  انرژي پتانسيل  د)

 . باشد نيازي به محيط مادي نمي ..........................ه) در انتقال گرما به روش 
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 . باشد اميك غلط ميكداميك از جمالت زير صحيح و كد 2

 غلط       صحيح                                                  . باشد نيوتون مي 8ها  الف) جرم سيب 

 غلط       صحيح                                                 . باشد تر مي ب) شيشه از الماس سخت

        غلط       صحيح          . نامند ج) موادي كه از يك نوع اتم تشكيل شده باشند را عنصر مي

 غلط       صحيح                  . كنند د) براي درست كردن سيمان از سنگ آهك استفاده مي

 

1 

 ؟ آيد تگرگ چگونه به وجود مي 3

 

1 

 ) مورد 2 ؟ ( ايستابي به چه عواملي بستگي داردعمق سطح  4

 

1 

 . چهار مورد از منابع انرژي تجديد پذير را نام ببريد 5

 

1 

 . دو تفاوت انتقال گرما به روش رسانش و همرفت را بنويسيد 6

 

1 

 . يك شباهت و يك تفاوت سلول گياهي و جانوري را بنويسيد 7

 

5/1 

 ؟ اي براي بدن انسان دارد فايدههر يك از مواد زير چه  8

 ...................................            :  ) كربو هيدرات الف

 ...................................               :    Bويتامين)  ب

 ...................................                       :  ) كلسيم ج

 ...................................                       :  د پروتئين
 

1 



متر از نردباني باال برده است مقدار كار رضا را به دست  4ي  اي را به اندازه نيوتون جعبه 450رضا با نيروي  9

 . آوريد

 

1 

 . براي هر يك از موارد زير يك وظيفه در بدن انسان بنويسيد 10

 ...................................................                  :  ) دندان الف

 ...................................................           : ي بزرگ ) روده ب

 ...................................................                     :  ) كرونر ج

                       :  ه) كلي د
 

2 

 . گذاري كنيد هاي خواسته شده در هر شكل را نام قسمت 11

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 15 جمع نمرات
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