
 )بسمه تعالی(                                                        

   هفتم هیپا                  آموزش و پرورش اداره                     نام و نام خانوادگی:............

قهیدق 70:  مدت امتحان                           4 هیناح                                ............:.........کالسنام    

97/ 1 /   امتحان:   خیتارآزمون هماهنگ علوم تجربی                                     .............:.........دبیر نام  

 بارم             .و در آخرت به رستگاری رسد یمطالب علم در دنیا به عزت  :قال معصوم )ع(           

   1                                                             .دیپرکنمناسب داخل پرانتز  ی کلمهرا با  یخال یجاها -1

 است. شده  استفادهاز مهارت.................  "است ها آنتیرگی ابرها به دلیل فشردگی زیاد  " در جمله لف(ا 

 (یساز هیفرض -تفسیر -ینیب شیپ)      

 آبتاز( -جذر و مد  - .)موجشود یم...... گفته .........، به حرکت آب به سمت باال و پایین (ب 

  تابش( -همرفت  -.)رسانش شود یمبخاری با روش ................. گرم  ی بدنهج(  

 ( A  ،B  ،Cنمش دارد.)  یخون کمیک ویتامین محلول در آب است که در پیشگیری از  امین...........ویت د( 

         1      غلط        حیصح                     و کدام غلط است؟                           حیصح ریاز جمالت ز کی کدام -2

                                                                                   است. شده  استفادهاز عنصرهای نیکل و کروم هم  ،در آلیاژ چدن، عالوه بر کربن الف(

  .به وجود آمده است  کره  سنگشکستگی لسمتی از  دلیل به ارومیه اچهیدر ب( 

                                 .کنند یمسطوح صاف و براق ممدار کمتری از انرژی تابشی را جذب  (ج 

 ، فشرده و ضخیم هستند.دهند یمکه عمل تبادل را انجام  ییها محلپوششی، در  یها یاخته( د 

     22/1     مشخص کنید.)×( مناسب را با عالمت  ی نهیگز -3

 (g=10)است. جرم توپ در فضا چند کیلوگرم است؟ N 024وزن یک توپ در زمین  -

 د(صفر                     02 ج(                        0244ب(                           024الف( 

 ندارد؟ ینیدارد، اما شکل مع نی، حجم معریاز مواد ز کی  کدام -

  تروژنید( ن                     شکرج(                   الکلب(                       ژنی(  اکسالف

 این اتم   ی در هستهنوترون است. تعداد ذراتی که  5 پروتون و 0 الکترون، 0( دارای Beعنصر بریلیم ) -  

 ؟است چمدردارد،  وجود   

  9د(                  8ج(                       5ب(                                  0( الف   



 ؟است تجدید پذیر یها یانرژ های کاربرد از زیر عبارات از  چند مورد -

 – یا هسته یها روگاهینیجاد *ا      - بادی یها ابیآس* ساختن      - در منازل بخاری گازیبه کاربردن  *

                                      بنزینیمسافرت با خودروهای  *           - آبگرمکن خورشیدی استفاده از* 

  0د(                           3ج(                         2ب(                            1الف( 

 ؟ شود یمزودتر خنک از ظروف زیر  کی  کدام داخل داغ در آب   - 

 فلزی سیاه د(ظرف            یا نمرهج( ظرف فلزی           پالستیکیب( ظرف          یا شهیشالف( ظرف 

      1     . مناسب در طرف چپ متصل کنید)در طرف چپ یک کلمه اضافی است(توضیحات طرف راست را به کلمه  -4

 

 

 

 

  

 1           جدول زیر را کامل کنید: -5

 تبدیل انرژی نام وسیله

 گرماییانرژی شیمیایی به  ..................
 

 .............به  ............. میکروفون
 

 نورانی به الکتریکی .........................
 

  

    75/0                  زیر رسم شده است. از عناصرساختار اتمی و مولکولی دو مورد  -6

 (                                                   کلر -گوگرد  –آهن )     

          .....(.)............(    )....... 

 رسم کنید.  شده مشخص در محل یا ساده شکل ،بنویسید و برای عنصر سوم به خود را زیر شکل مربوط هر یک

                          75/0        ...................                                           ؟دهد یمرا نشان  یزیچه چ روبروالف( شکل  -7  

                                                                                .دیرا کامل کن ریز ییایمی( فرمول شب       

 آهن اکسید+  ...........  آهن................ +      

 .دهد یمو سکته قلبی را افزایش  ها رگالف(خطر تنگ شدن 
 

 نوعی کربوهیدرات مرکب است. ب(
 

 .اند شده  ساختهیی به نام آمینواسید ها مولکولج(از 
 

 د( از مواد اصلی استخوان های بدن است.

 نشاسته
 

 چربی 
 نمک
 

 کلسیم
 پروتئین

 ؟



              1. با توجه به نمودار، در کدام گزینه پس از حرارت دادن گلوله و حلقه،     میارداریاختیک گلوله و یک حلقه در  -8

 افزایش حجم بر اثر گرما                                              از حلقه عبور داد؟ چرا؟    یراحت بهگلوله را  توان یم

                               نی، حلمه مسیب( گلوله آه     الف( گلوله مسی، حلمه آهنی       

  

 آهن         مس    نوع ماده               

                    2/1زیر را بنویسید.                                                                        یها دهیاز پدعلت تشکیل هر یک  -9

 غارهای آهکی:( الف

 خشکی:نسیم ( ب

    5/1                                                                                                          :دیکن ریتفس -10

 کشاورزان برای رشد بهتر گیاهان، ممداری رس به خاک اضافه می کنند.طك، ادر بعضی از من( الف

 

 .دهند یملرار کولر را نزدیک سمف  دریچه معموالا  ،در منازل( ب

 

 1        از این مواد کی  کدامبفهمد  تواند یماو چگونه  و نخ ابریشمی در اختیار دارد. فوالدیمریم مقداری سیم  -11

 ارد؟ توضیح دهید.  داستحکام بیشتری 

 

 

 2/1       چرا؟         ؟ دهد یمکار بیشتری انجام  ،پس از رها شدن  توپ ،زیر دار بیشاز دو سطح  کی  کدامدر  -12

   g    120     g240  

  m 2/3   (ب m2 الف(   

 

 1       در هر یک از جمالت زیر یک غلط علمی وجود دارد. زیر آن ها خط بکشید و صحیح آن را بنویسید.      -13

ا یتمر کند یمممدار انرژی که یک گرم چربی تولید الف(  دو برابر انرژی حاصل از یک گرم پروتئین است. با

 

 .شوند یمو نرم  کنند ینمبه ممدار کافی کلسیم جذب  ها استخواندر بدن نباشد،  یممدار کافبه  Cاگر ویتامین ب( 



   2/1     زیر پاسخ کوتاه بدهید. سؤاالتبه   -14

 ؟میا کردهکنیم با چه روشی ازمنابع طبیعی محافظت  ی جعبه کفش استفاده ازمموای آموزش کمکولتی برای ساختن یک وسیله الف(

  چگونه است؟ ها کوهستانمسیر رودخانه در  ب(

ج(با توجه به این که سال گذشته با کاهش بارندگی درشهراصفهان روبرو بودیم، به نظر شما از چه راه هایی            

 راه پیشنهاد کنید(  2می توان  با بحران کم آبی ممابله کرد؟) 

 ؟شود یماز چه روشی استفاده  صفر آندماسنج، برای مشخص شدن نمطه  یبند درجهدر (د

ا غشاء  یاخته  (ه  است؟ شده  ساخته یا مادهاز چه  عمدتا

              2                                     ؟   دهد یمیاخته گیاهی و کدام جانوری را نشان  زیر یها شکلاز  کی  کدام الف(-15

            )....................(                                         (....................)  

                                      

 ......................؟.........علت چیست نظر شمابه  است.پوسته گیاهان محکم تراز پوست جانوران  معموالا  ب(

 وظیفه این اندامک چیست؟ ؟وجود ندارد جانوری یها اختهیدر  کدام اندامک دریاخته گیاهی وجود دارد اما ج(

 ................................................................................وظیفه:  ........................نام اندامک: 

   1      میقرار دهی مدرج  استوانهمترمکعب را دریک  یبرسانتگرم  2 یو چگالکیلوگرم  12/0ی به جرم اگر جسم -16

 ؟دیآ یمباال  تریل یلیمسطح آب داخل استوانه چند  

 

 

    22/1     را جبران کند؟ رفته ازدستاو چه مقدار حبوبات بخورد تا انرژی  .کند یم یسوار دوچرخهدقیقه  20علی  -17

 کیلوژول بر دلیمه( 02=یسوار دوچرخه)انرژی الزم برای 

  کیلوژول بر گرم( 5) انرژی حبوبات= 

 

                                                               

  

 نمره با حروف:.............. نمره با عدد:..............
 


