
 

 8/3/69تاریخ برگزاری آزمون:  

 دقیقه 07زمان پاسخگویی:

 طراح سوال:  دائمی      

 صفحه        3سوال در  96      پایه :هفتم

 بسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین

 اداره آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین

 شاهد کوثر دوره اول  دبیرستان

 69-69سال تحصیلی  ارزشیابی پایانی نوبت دوم

 

 نام و نام خانوادگی:

 نام کلاس:

 شماره دانش آموزی:

 :علوم تجربیدرس

 

ی
رد  ارمب (ع) رضا امام.است کردن پرسش گنجينه آنکليد و است کمال ی گنجينه علم ف

 جملات صحيح را با ) ص ( و جملات غلط را با ) غ ( مشخص کنيد :  1

 (     )   بهترین راه برای بررسی درستی و نادرستی پیش بینی ،طراحی و انجام آزمایش است الف (.

 (       )   . ها را می توان به کمک میکروسکوپهای بسیار قوی مشاهده کرد اتم ب (

 (     است..)   خون نوعی بافت پیوندی ج ( 

 (     د .)   موقع بلع غذا راه نای به وسیله ی زبان کوچک بسته می شود ( 

 .)        (نفوذپذیری ماسه بیشتر از خاک رس است( ه
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 مناسب قرار دهيد . در جای خالی کلمات 5

 آبتاز(  -به امواج بزرگی که در اثر وقوع زمین لرزه یا آتشفشان در دریا ایجاد می شود ................................می گویند . )آبشار -1

 (تحت فشار –آزاد . )گیرددر سفره آب زیر زمینی .............................یک لایه نفوذ پذیر بین دو لایه نفوذ ناپذیر قرار می -5

 .است..................................  زه کشیده شده کمان دارای انر ژی پتانسیل -3

 .........................انرژی منتقل شده از جسم گرم به جسم سرد است. -4

 آید .از کنار هم فرار گرفتن بافتهای مختلف .............................به وجود می  -2

 از   آهن و .......................... تشکیل شده است.چدن    آلیاژ -6
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 گزینه مناسب را انتخاب کنيد.            3

 خواهد داشت؟ یشتریب حجم مساوی از مواد زیر را گرم می کنیم کدامیک افزایش حجم -1

 الکلد(                          نیتروژن ج(                                شیشهب(                   مسالف( 

  ؟ نمی کنیماز کفگیر فلزی استفاده  رای برداشتن مواد از داخل ظروف تفلون ب  ،با توجه به کدام ویژگی   -5

 چگالید(                      سختیج(                   چکش خواری ب(                   استحکام الف(

 ؟ است تتیسباقیمانده دریا ی قدیمی  ین در یاچه ا -3

  دریاچه غار علیصدرد(               دریاچه ارومیه ج(                 دریاچه خزر ب(              دریاچه سبلان  الف(

 شامل چه موادی است ؟ معدهی شیره  -4

 اسید و آنزیم-د                   و اسید   ب آ  -ج                 اسید و بزاق    -ب              آب و آنزیم  -الف

 ؟داردنکدامیک از مواد زیر در ادرار وجود -2

 د(   آب                              ج(    پروتئین                          ب(  نمک                         الف(اوره 
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 را به موارد مربوط به آن در ستون «الف »موارد ستون  4

 وصل کنید.«ب »

 

 الف ب

 کلسیم  

 Bویتامین 

 A ویتامین

 D ویتامین

 آهن

 جلوگیری از ریزش مو و کم خونی

 سلامت چشم و بینایی به ویژه در نور کم

 در ساختار یاخته های قرمز خون وجود دارد

 در جذب کلسیم توسط استخوانها نقش دارد

 

1 

 

 مکعب است .اگر این جسم را داخل اب بندازیم روی آب شناور می ماند یا در اب فرو می رود ؟گرم بر سانتی متر  2/0چگالی جسمی  2

 برای پاسخ خود دلیل بیاورید .
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 کامل کنيد .از سنگ معدن آن واکنش زیر را  با توجه به فرایند جداسازی آهن 6

 اکسید آهن +کربن  ..........................+.فلز آهن  

52/0 

 

 پاسخ کوتاه بدهيد. 7

 نوترون است تعداد الکترونهای ان چند تاست ؟ 9و  پروتون 8اتمی دارای -1

 فلزی است سبک که برای ساختن بدنه هواپیما از آن استفاده می شود.؟-5

 کدام روش حفظ منابع طبیعی را به کار برده ایم ؟.از کیسه ی پارچه ای استفاده می کنیم  وقتی برای خرید -3

 کاربرد انرژی زمین گرمایی را نام ببرید . دو-4

 این نوع رگ دارای دیواره ضخیم و قابل ارتجاع است.-2
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 در صورتیکه سرعت هر دو وسیله یکسان باشد ،انرژی جنبشی کدامیک بیشتر است ؟  ...................... چرا؟ 8
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 1 بالا می برد مقدار کار انجام شده توسط علی چقدر است ؟ فرمول و واحد نوشته شودمتر  5نیوتنی را از سکویی به ارتفاع 20علی یک جسم  9

 

 سوخت فسیلی و هسته ای را با هم مقایسه کرده ، یک تفاوت و یک شباهت برای آنها بنویسید. 10

 شباهت :

 تفاوت :
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 در هر مورد علت را بنویسيد . 11

 است.سطح لوله ها در آبگرمکن خورشیدی تیره 

 

 دارای نفوذپذیری انتخابی است.یاخته غشائ 

 

 1 

 

 

 با توجه به شکل پاسخ دهيد . 15

  صفرا از کجا ترشح می شود؟

 چیست ؟صفرا نقش 
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 با توجه به  روش های انتقال گرما به سوالات پاسخ دهید .  13

 علت ایجاد نسیم و باد است:.................................                    در این روش به مولکول و ماده نیازی نیست:.........................
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 دنقشه مفهومی زیر را کامل کني 14
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 2/0 باتوجه به تفاوتهایی که بین یاخته ی گیاهی و جانوری وجود دارد ،دو مورد از این تفاوتها را بنویسید ؟ 12

 مختصر شرح دهید .مفاهیم زیر را به طور  16

 آمینو اسید های ضروری:

 گردش خون عمومی:

1 

 

 با توجه به مسیری که هوا برای رسیدن به ششها طی می کند ،نمودار زیر را کامل کنید. 17
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 2/0 اگر درون یک لیوان آب سرد یک میخ آهنی داغ را بیندازیم چه اتفاقی خواهد افتاد ؟چرا؟ 18

 بنویسید را شکل در شده مشخص قسمتهای نام شکل مقابل مربوط به دستگاه دفع ادرار است . 19

.                                                                                                       
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 12 موفق و سربلند باشید. 

 

:نمره عملی                                  نمره کتبی:                                                     

امضا و تاریخ:                                             جمع با عدد و حروف:                                   

 نمره نهایی پس از تجدید نظر                                                 نام و نام خانوادگی دبیر مربوطه:         

خون

یاخته های خون

پالکت گلبول قرمز

........

 لگنچه


