
 :  نام

 :  خانوادگی نام

 تجربی علوم : درس نام

 )نوبت اول (  هفتم : پایه

 بسمه تعالی

 کردستان استان پرورش و آموزش کل اداره

 سنندج شهرستان پرورش و آموزش مدیریت

 دخترانه همگام غیر انتفاعی  دبیرستان
 متوسطه اول

 10/97/      8:        آزمون تاریخ

 دقیقه 70 : آزمون مدت

 خاکپور : طراح

 نمره 15سوال  13:تعداد سوال

 
 آرامش واقعی آن است که بدانی هر لحظه دستان خدا در دستان توست

 ردیف سواالت شرح بارم

   .کنید پر مناسب کلمات با را خالی جاهای 2

  .دارد قرار ناپذیر نفوذ الیه دو بین نفوذپذیر الیه یک......... ...................................  های آبخوان در-1 

..... .........دچار اختالف ارتفاع شود ............... یبرسد که بستر آن به طور ناگهان یخود به محل یرمس یرودخانه در ادامه  یوقت -2 

 شود. یم یجادا

1 

نیتروژن را وارد ظرف هفت لیتری کنیم ،سپس همه اکسیژن را از ظرف خارج کنیم حجم لیتر  3لیتر اکسیژن و   4اگر  -3 

 نیتروژن باقی مانده ..........است.

 

  نسبت به آب دارد. ی....... کم تر..............ماند چون  ................ یآب شناور م یپنبه روچوب  -4 

   ییدنما ییناز عبارات را تع یکهر  ینادرست یا یدرست 2

 غلط O یحصح O آورند. یبه دست م یعتاز طب یمرا به طور مستق یمانس-1 
 

 

 غلط O یحصح O است.« خزر ی یاچهدر»جهان  ی یاچهدر ینبزرگ تر -2 
 

2 

 غلط O یحصح O کم است. یاربس یزدر رسوبات دانه ر یرزمینیز یسرعت حرکت آبها -3 
 

 

 غلط O یحصح O است . یکدیگربا دانشمندان  یمشترک همه  یتفعال ی یجهعلم نت یعسر یشرفتو پ یتموفق -4 

 
 

 

   .یدرا با عالمت * مشخص کن یحصح ینهگز 2

 

 

 کوره های آهن برای خالص سازی آهن از چه ماده ای استفاده می شود؟ در-1

 بتن-کربن دی اکسید                 د-مس                  ج-کک             ب -الف  

 

 ؟یستنمربوط به فلزات  یرز یها یژگیاز و یککدام -2

 گرما یقعا -د  یکیالکتر یرسانا -ج  یچکش خوار -ب       باال یچگال -الف 
 

 گرما یقعا -د  یکیالکتر یرسانا -ج  
 

 

 

 

3 

 استفاده کرد؟ یدبا یبتن از چه مواد یهته یبرا -3 

 ماسه و آهک -ب  و آب یمانماسه ، س -الف 

 خاک رس و ماسه -د  ، آهک و آب یمانس -ج 
 

 

 یست؟چ یو سفال ینیساخت ظروف چ یبرا یاصل ی یهماده اول -4 

 یمکلس یداکس -د  خاک رُس -ج  آهک -ب  ماسه -الف
 

 

   



   صفحه دوم سواالت 
 

   .یسیدپاسخ کوتاه بنو یراز سواالت ز یکهر یبرا 

 نجره به کار رفته است در ساخت مواد سازنده آن به چه ویژگی هایی از مواد توجه شده است؟در کالس شما پ-5 5/1

 

 

  ؟ید؟چراآ یدر م یدر مخلوط آب و آهک به چه رنگ P  H  کاغذ -6 5/0

   

  چرا؟ها؟ یبترک یااست  یشتربه نظر شما تعداد عناصر ب -7 1

   

  چه ماده ای را به کربن مداد اضافه می کنند .چرا؟ - 8 1

   .یدپاسخ کامل ده یراز سواالت ز یکبه هر 

کشور عزیزمان ایران دارای بزرگترین دریاچه جهان به نام خزر می باشد اهمیت آن را برای منطقه ذکر کنید .چه عواملی  -9 1

 موجب آلوده شدن این دریاچه می شود ؟ 

 

 کیلو گرم باشد چگالی آن چقدر است ؟ 3متر داریم اگر جرم این مکعب  3و2و1مکعبی به ابعاد   -10 1

 

 

  مورد نام برده توضیح دهید؟2 دارد؟ بستگی عواملی چه به ایستابی سطح عمق  -11 1

  حجم       

 نمودار افزایش حجم سه ماده به شکل زیر است    -12 1

 الف(کدام شکل وحجم معینی دارد.

 ب(کدام به شکل ظرف در می آید وحجم معینی دارد 

 باشند.متعلق به کدام تصویر می  الکل وچوب هر کدامج(

 

 حالت ماده                         

 

 

 نیروسنج را نشان می دهد.بل  قاشکل م-13  

 ((g=9/8کیلو گرم جرم داشته باشد وزن آن در زمین چقدر است ؟ 1/5ب( اگر جسمی 

 ج( برای اندازه گیری دقیق این وسیله دقت اندازه گیری وسیله چقدر باید باشد .

1-1                   2-1/0                    3-  01/0          4- 001/0 

 در مسائل ذکر فرمول وراه حل الزامی است                                                               موفق باشید
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