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 به نام خدا

  اریخ آزمون:ت                          2آموزش و پرورش منطقه                                                          نام و نام خانوادگی:

                            دقیقه 70 مدت آزمون:                      متوسطه دوره اول سمیه دبیرستان                                                              :    کالس

 نمره 15جمع نمره:                                                                                                                    علوم تجربی :نام درس

 نصیری زیبا-نام دبیر: اجتهادی                                                                                                                         هفتم پایه تحصیلی:

                  صفحه تنظیم شده است  3این آزمون در                                                                         

 نمره  ردیف

 جمالت زیر را با توجه به جعبه کلمات کامل کنید )یک کلمه اضافی می باشد(. 1

 کیلوکالری.  –درجه  90 –تابش  –کیلوژول  –اپی گلوت  –فناوری  –فتوسنتز 

 

 می گویند. ...............الف( تبدیل شدن علم به عمل را 

 بسته می شود. ...............راه نای به کمک  ،ب( هنگام بلع غذا

 محاسبه می شود. ...............انرژی موجود در خوراکی ها بر حسب پ( 

 به محیط مادی نیاز ندارد. ...............انتقال گرما به روش ت( 

 باشد مقدار کار صفر می شود. ...............هنگامی که زاویه بین نیرو و جابجایی ث( 

 در گیاهان ذخیره می شود. ...............نرژی خورشید از طریق اج( 

 

1.5 

 کدام جمالت صحیح و کدام غلط می باشد؟ با حرف ص و غ مشخص کنید. 2

 بیشتر آنزیم های روده باریک، در پانکراس ساخته می شود )     ( الف(

 اکسیژن به شش ها می رود )     (ب( خون از طریق سرخرگ ششی، از بطن چپ خارج شده و برای گرفتن 

 پ( انرژی جنبشی جسم، به جرم و ارتفاع آن نسبت به زمین بستگی دارد )     (

 ( لیپید فراوان ترین مولکول سازنده غشای پالسمایی است )     (ت

 

1 

 تعریف کنید. 3

 الف( قانون پایستگی انرژی:

 :ب( آب سخت

 دمای تعادل: پ(

 :ت( بازدم

2 

 مطابقت دارد؟ "ب"با کدام مورد در ستون  "الف"ستون موارد  4

 ب                                                                                   الف                                  

 برای سالمتی لثه الزم است( A                                                    1ویتامین الف(                          

 از کم خونی پیشگیری می کند( C                                                      2ویتامین ب(                          

 به بینایی در نور کم کمک می کند( Ca                                                     3کلسیم ت(                          

 کمبود آن سبب نرمی استخوان می شود( B                                                      4ویتامین ث(                          

1 

 آلیاژ چیست؟ 5

 

0.5 

 چرا مصرف زیاد چربی ها خطرناک است؟ 6

 

0.5 

 اتم را فقط نام ببرید: ذره های تشکیل دهنده 7

                                                                                                                                                 

0.75 



2 

 

 1.25 موارد مشخص شده در شکل را نام ببرید )پنج مورد(:  8

 مشخص کنید )یک وظیفه اضافه می باشد(:مقابل وظایف نوشته شده اندامک مربوطه را  9

 وظیفه                                                                             اندامک                                 

 بسته بندی و ترشح مواد( 1                                                       میتوکوندریالف(                          

 ذخیره آب و مواد غذایی( 2                                                                  هستهب(                          

 فرماندهی یاخته( 3                                                     دستگاه گلژی پ(                          

 تولید انرژی( 4                                                                                                          

0.75 

 هر یک از فعایت های زیر در کدام بخش لوله گوارش انجام می شود؟ 10

 ب( جذب نهایی غذا                                                 Kالف( تولید ویتامین 

0.5 

 بهترین شکل برای یاخته های عصبی چگونه است؟ چرا؟ 11

 

0.5 

 علت کاربرد موارد زیر را در مورد فالسک، با جمالت مناسب کامل کنید: 12

 .................... انجام نشود.رسانایی گرما توسط الف( درپوش عایق به کار می برند تا 

 رسانایی گرما توسط ................... انجام نشود.ب( سطح داخلی شیشه درون فالسک را نقره اندود می کنند تا 

 را بگیرد. ..................... رسانایی گرما توسط پ( خالء میان دو جداره می تواند جلوی

1.5 

 0.5 بنویسید:دو کاربرد جزر و مد را  13

 ماده اولیه وسایل زیر را پیدا کنید )یک مورد در ماده اولیه زیاد می باشد(: 14

 ماده اولیه                                                                      وسیله                                   

 ( خاک رس1                                                       الف( کفگیر فلزی                         

 ( ماسه2                                                       ب( ظروف سفالی                         

 ( سنگ معدن آهن3                                                                 پ( شیشه                         

 ( پالستیک4                                                                                                          

0.75 

 گزینه درست را بنویسید: 15

 ( برای محاسبه چگالی از کدام کمیت ها استفاده می شود؟1

 ب( جرم و وزن                    پ( حجم و وزن                    ت( حجم و زمان   الف( جرم و حجم                 

 ( کدام ماده سمی به وسیله کلیه ها دفع می شود؟2

 الف( نمک                    ب( کربن دی اکسید                    پ( اوره                    ت( سدیم

 انجام می گیرد؟ ( در کدام مورد بازتاب به خوبی3

 ت( شیشه اتومبیل                    پ( آینه                    ب( لباس تیره                    الف( لباس روشن

 مایع یا گاز است. ...............( علت ایجاد جریان همرفتی اختالف 4

 ت( حجم                    پ( وزن                    ب( دما                    الف( جرم

 

 

2 
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5. 



3 

 

 ( برای رشد استخوان ها و سالمت آن ها حضور هم زمان کدام مواد ضروری است؟5

 Bآهن و ویتامین ت(         Dپ( کلسیم و ویتامین         Dب( آهن و ویتامین         Bالف( کلسیم و ویتامین 

 ( کدام ماده نقش مهمی در گوارش چربی ها دارد؟6

 ت( اسید معده                    پ( صفرا                     ب( شیره ی معده                    بزاقالف( 

 ( دیواره ی مویرگ ها از یک الیه بافت .................... ساخته شده است.7

 ت( غضروفی                    پ( پیوندی                    ب( پوششی                    الف( ماهیچه ای

 ؟ندارد ( دستگاه دفع ادرار در تنظیم کدام یک نقش8

 ت( نمک ها                    پ( کربن دی اکسید                    ب( آب                    الف( اوره

 

 15 موفق باشید جمع

 


