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 خانوادگی : ................              اداره کل آهوزش  و پرورش استاى خوزستاى                    هدت  ارزشیابی :   90       دقیقه
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رم
 با

 سواالت ارزشیابی درس علوم تجربی نوبت دوم  پایه هفتن در اردیبهشت  هاه سال تحصیلی 79-79

ف
دی

 ًوشُ بشگِ ًوشُ عولی ًوشُ کل اهضبء دبیش  ر

   

 

  

  جبّبی ذبلی ضا ثبکلوبت هٌبست پط کٌیس 2

 زض سفطُ ّبی آثْبی ظیط ظهیٌی ..................... آة ثیي زٍ الیِ ًفَش ًب پصیط لطاض هی گیطز .  الف (

 اًطغی جٌجطی جسن ثِ جطم ٍ .....................آى ثستگی زاضز . ة ( 

  تَلیس سَذت ّستِ ای ٍ استفبزُ اظ اى ًوًَِ ای  اظ تجسیل ػلن ثِ ................... هی ثبضس  ج(

لطط سطذطگ ّب ................... اظ سیبّطگ ّب است .  ز(  

1 

75./  زض هَضز هٌب ثغ اًطغی ثِ سَاالت ظیط پبسد زّیس   

زض ًَاحی آتطفطبًی اظ کسام ًَع اًطغی هی تَاى ثِ ذَثی استفبزُ کطز ؟   الف (  

پبکتطیي ضٍش تَلیس ثطق است ؟  ة (  

  ج ( یک سَذت ظیستی جبهس ًبم ثجطیس ؟ 

2 

5./  3  ًبم ّط شضُ ضا زض کبزض ثٌَیسیس . 

5./  ثِ سَاالت ظیط پبسد کَتبُ زّیس  

 الف ( چطا ضٍکص سین ثطق اظ هَاز پالستیکی هی ثبضس ؟

 ة ( هَاز جسیسی کِ اغلت اظ هرلَط کطزى زٍیب چٌس فلع ثسست هی آیٌس ؟

4 

5./  تصحیح کٌیس  ) فؼل جولِ ضا تغییط ًسّیس (زض جولِ ظیط یک غلط ػلوی ٍجَز زاضز آى ضا هطرص کطزُ ٍ  

 ٍآتطفطبى ظیط زضیبیی ، اهَاج ثعضگی زض زضیب ایجبز هی ضَز کِ ثِ آى تٌس آة ٌّگبم ٍلَع ظهیي لطظُ » 

 «هی گَیٌس 

5 

75./  6  غطبء سلَل ًفَر پزیشی اًتخببی داسد     تفسیط کٌیس  

5./  7 جطم چیست ؟ 



5./  زض ّطیک اظ هَاضز ظیط ًَع اًطغی پتبًسیل  ضا هطرص کٌیس  

 الف ( فٌط کطیسُ ضسُ  ) .........................(    ة ( هَاز غصایی ) .................................( 
8 

5./  تجسیس ًبپصیط (  –تَضیح ظیط هطثَط ثِ کسام زستِ اظ اًَاع اًطغی است ) تجسیس پصیط  

 آلَزگی هحیط ظیست ضسُ ٍ هٌبثغ آى ثِ سبزگی جبیگعیي ًوی ضًَس ) ....................( الف ( ثبػث

 

9 

75./  10  ًطی کسام یک ثیطتط است چطا  ی پتب ًسیل گطاغاًط 

 استفبزُ ًوبییس (  ضٍش ّبی اًتمبل گطهب ضا زض جسٍل همبثل ثب یکسیگط همبیسِ کٌیس ) اظ ػالهت  1

 ّوشفت تببص  سسبًبیی ٍیژگی 

    بشای اًتقبل ًیبصی بِ هبدُ ًذاسد 

    دس هبدُ جبهذ بْتش ٍ سشیعتش هٌتقل هی ضَد 

    ًیبص بِ هحیط هبیع یب گبص داسد 

     سٍش هَثش است . سًگ جسن دس سشعت اًتقبل ایي

11 

5./  زض فالسک ذالء ثطای ػسم ٍضٍز ٍ ذطٍج گطهب اظ ططیك تبثص چِ تسثیطی اًسیطیسُ است ؟  

 

 

12 

75./  

 

13 

  اداهِ سَاالت دس صفحِ بعذ 

 

 

تقسیم بندی 

 یاخته

 داری پوشش هسته 

 جانوران

........ 

....... 

 باکتری ..........
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75./  یک هَسد اضبفِ است ( 2) اص ستَى ٍصل کٌیس  ثب یک فلص 2ستَى ضا ثِ  1ستَى   

2ستَى   1ستَى                        

  A( ٍیتبهیي 1                   الف ( کسام کطثَّیساضات زضثسى اًطغی آظاز ًوی کٌس                

 D( ٍیتبهیي 2                  ة( کسام کطثَّیساضت زض گیبّبى شذیطُ هی ضَز                     

(  سلَلع3                    ج(کسام ٍیتبهیي ثطای جصة کلسین ضطٍضی است                    

(ًطبستِ       4                                                                                                                   

14 

 هي کیستن؟  /.25

یکی اظ هَاز هؼسًی ّستن کِ زض سبذتبض یبذتِ ّبی ذًَی ٍجَز زاضم کوجَز آى ثبػث ضًگ پطیسگی   

 زض افطاز هی ضَم .  

15 

5./  چطا گیبّبى هٌجغ کبفی ثطای پطٍتئیي ّبی ثسى ًیستٌس ؟  

 

16 

 هسئلِ صیش سا حل کٌیذ ًَضتي فشهَل الضاهی است 1

ًیَتي است پس اظ  400ظیط ضرصی ضا ًطبى هی زّس کِ زض حبل کطیسى جؼجِ ای ثب ًیطٍی افمی  ضکل   

 هی ضسس ؟چٌس هتط جبثِ جبیی جؼجِ ، کبض اًجبم ضسُ ثِ یک کیلَ غٍل 

 

 

  

 

17 

75./ ضا ًبهگصاضی کٌیس  1ٍ2 لسوت   

1- ........................2-.....................  

.................. هطثَط ثِ چِ زستگبّی است ؟ضکل     

18 

5./  19 تطکیت ذَى سیبّطگی ٍسطذطگی کلیِ ًسجت ثِ ّن چِ تفبٍتی زاضز ؟  

1 

2 



5./  20 زًٍمص اظ فطاخ ضٍزُ  )ضٍزُ ثعضگ (  ضا ثٌَیسیس ؟  

5./  21 ٌّگبم غصا ذَضزى چِ ًکبتی ضا ثبیس زض ًظط ثگیطین؟  

75./  22 زّیس ؟ گطزش ضطی ذَى ضا ضطح 

 بب آسصٍی هَفقیت ضوب               طشاح : کَچک صادُ

داًص آهَص هحل اًجبم هحبسببت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


