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  دقیقه07مدت امتحان:        درس:علوم پایه هفتم سواالت ارزشیابی نوبت:دوم

70/70/6030تاریخ آزمون: نام و نام خانوادگی:  

 یاد خدا آرامش بخش دل هاست 

                                     خص کنید.ی جمالت زیر را مشدرستی یا نادرست 1

 .در مناطق پرشیب و کوهستانی رودخانه ها به صورت مارپیچی وجود دارند).............( 

 .هرچقدر جرم یک جسم متحرک بیشتر باشد،انرژی جنبشی آن کمتر می باشد)...............( 

  نسیم از ساحل به سمت دریا می وزددر روز...........()..... 

 .در پرسلولی های ساده هر سلول می تواند مستقل از سلول های دیگر به فعالیت حیاتی خود ادامه دهد)...............( 

 .همه سرخرگ ها خون روشن و همه سیاهرگ ها خون تیره دارند)...............( 
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 جمله های زیر را با کلمات مناسب تکمیل نمایید. 2

 انسان ها یکی از نمونه های .................................می باشد. اختراع تلفن توسط-

 در انتقال گرما به روش .....................نیاز به محیط مادی نمی باشد.-

 صفحه های خورشیدی انرژی تابشی خورشید را به انرژی.....................تبدیل می کنند-

 ه نام ..........................ساخته شده اند.همه پروتئین ها از مولکول هایی ب-

 در هنگام بلع،اپی گلوت راه ................. را می بنند و مانع از ورود غذا به آن می شود.-

 انتهای نایژک ها در شش ها به .................................ختم می شود.-
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 گزینه صحیح را عالمت بزنید. 3

چند  این جسم .چگالی سانتی متر مکعب باال آمد2اختیم.آب درون استوانه به اندازه گرم را درون استوانه مدرج اند111ه جرم جسمی ب-1

 گرم بر سانتی متر مکعب می باشد؟

 نتی متر مکعبگرم بر سا111گرم بر سانتی متر مکعب        د(51گرم بر سانتی متر مکعب      ج( 11گرم بر سانتی متر مکعب       ب(5الف(

 در کدام گروه از جانداران زیر هسته مشخصی در سلول وجود ندارد؟-5

 د(باکتری ها               ج(جانوران                           ب(قارچ ها                            الف(گیاهان            

 کمبود کدام ویتامین باعث کم خونی و ریزش مو می شود؟-3

 Dد(ویتامین                      Cج(ویتامین                             Bب(ویتامین                     Aامینالف(ویت

 تگاه گوارش انجام می شود؟سبیشترین میزان جذب در کدام قسمت د-4

 د(مری                   ج(روده باریک                               ب(معده              الف(روده بزرگ            

1 
 

 به سواالت زیر پاسخ دهید. 4

 از ویژگی ها فلزات را بنویسید.سه مورد الف(

 ه وجود آمدن جزر و مد را بنویسید.علت بب(

 غارهای آهکی چگونه به وجود می آیند؟ج(
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 علت هریک از موارد زیر را بیان کنید. 5

 سازی استفاده می شود .واپیما الف(از فلز آلومینیوم در صنعت ه

 لباس هایی که از جنس پشم و الیاف مصنوعی هستند،بدن را بیشتر گرم می کنند.ب(

 ج(پزشکان توصیه می کنند از چربی های جامد کمتر استفاده کنیم.

 د(دیواره بطن چپ از دیواره بطن راست ضخیم تر است.

 

 

5 

 

 



6  

 وط می کند(الف(در مثال روبر ،انرژی ........................به انرژی ..........................تبدیل می شود.     )قاب عکس از روی دیوار سق

متر باال می برد .کاری که این شخص انجام می دهد چقدر است؟)نوشتن 5نیوتون را از پله ای با ارتفاع 411(شخصی جعبه ای به وزن ب

 مول و واحد الزامی است(فر

 

 

 

 ؟ج(در کدام حالت جسم ،انرژی پتانسیل گرانشی بیشتری را دارد؟چرا

 

5 

 الف(دو مورد از ویژگی های انرژی های تجدیدپذیر را بنویسید. 7

 

 (آیینه5(آسفالت             1ب(کدام مورد انرژی تابش گرمایی خورشید را بیشتر جذب می کند؟ چرا؟         

 

 و مورد از کاربردهای انرژی زمین گرمایی را بنویسید.ج(د

 

 د(هر کدام از موارد زیر کدام یک از روش های انتقال گرما را نشان می دهد؟

 گرم شدن آب درون قابلمه(5                             (گرم شدن سر سیخ کباب هنگام گذاشتن روی شعله        1        

5 

 2/1 کاج با سلول های پوست بدن انسان را بنویسید سلول های برگ درخت یک مورد تفاوت بین 8

 منظور از این که می گوییم :غشا نفوذپذیری انتخابی دارد. چه می باشد؟ 9
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. 11

 الف(کدام ماده معدنی از مواد اصلی استخوان های بدن ما می باشد؟

 فت چربی در بدن را بنویسید.ب(یکی از نقش های با

 ج(باکتری هایی که روده بزرگ زندگی می کنند از چه موادی تغذیه می کنند؟

 نقش چین خوردگی ها،پرزها و ریزپرزها در روده باریک را بنویسیدد(

1 

 هر توضیح را به واژه مربوط به آن وصل کنید. 11

 واژه                                                                                         توضیح                                                         

 سرخرگ آئورت                                                                   در تشکیل دریچه های قلب نقش دارد                        

 بافت پیوندی                               در انتقال گازهای تنفسی نقش دارند         سلول های خونی که 

 گلبول قزمز                       رگ هایی که خون را از قلب خارج کرده و حاوی خون روشن هستند 

 پالکت                                                                                                                                                        

 بافت پوششی                                                                                                                             
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 را نامگذاری کنید. 1..................................     ب(   شمارهدن را نشان میدهد؟شکل زیر کدام یک از دستگاه های بالف( 12

 
 ج( در هنگام  دم و بازدم ،پرده دیافراگم چه حالتی دارد؟

 موفق و سربلند باشید.

1 



  


