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 به نام خدا

 به نام خدا

 هر کس در کودکی نیاموزد،در بزرگی پیشرفت نمی کند. "حضرت علی )ع( "

متوسطه اول ،آموزشگاه ............................... هفتمآزمون  نیم سال اول درس علوم تجربی پایه  آموزش و پرورش منطقه  

1391دی ماه  بام و صفی آباد   

.........................................نام و نام خانوادگی:   

نمره( 5/0: در سواالت زیر گزینه مناسب را عالمت بزنید.)هر سوال   A 

برای نشان دادن درستی یا نادرستی فرضیه باید آن را................. کرد.  – 1  

: مشاهده                       د : سوالالف : اثبات                          ب :  آزمایش                    ج   

 2 – واحد اندازه گیری جرم و وزن به ترتیب کدام است؟

کیلوگرم،نیوتن    د:کیلوگرم،متر                    ج:      الف : نیرو،گرم                   ب: نیوتن،گرم                

کوچکترین واحد آندازه گیری کدام است؟     زیردر شکل  – 3  

 

 الف : اینچ                     ب: سانتی متر                     ج :میلی متر                          د: متر

سطح براق و رسانایی از ویژگی کدام مواد زیر است؟ -4  

ج : مس                               د : چوب              الف :   آب               ب: کربن                 

نمره( 5/0: جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. )هر سوال   B 

به ذره های ریز سازنده مواد ......................... می گویند. – 1  

دارد.دقت در اندازه گیری به دقت شخص و ..................... بستگی   - 6  

توانایی خراش انداختن یک ماده بر روی ماده دیگر .................. نام دارد. – 7  

اهن در معدن به صورت ترکیب های مانند ........................ وجود دارد. – 8  

نمره( 5/0ناسب ستون سمت چپ  وصل نمایید .)هر مورد م: جمالت ستون سمت راست را به کلمه   C 

را از این ماده می سازندشیشه  برف  9 

 11 اگر دمای هوا در محل ابرها زیر صفر باشد ، این پدیده رخ میدهد ضد عفونی کردن

 11 این نوع خاک آب را از خود بسختی عبور می دهد ماسه

 12 یکی از کاربردهای نمک در زندگی نفت
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 D: به سواالت زیر پاسخ دهید.

(1چسا با تکاى دادى کپسَل گاش صدای بْن خَزدى هایع اش دزٍى آى بِ گَش هیسسد؟) – 13  

...........................................................................................................................................................................................................................................................  

..........................................(   .........................................................................................................................55/0ذزات ساشًدُ اتن زا ًام ببسید .   ) -14  

..................................................................................................................................( 1؟ چرا ؟ )اش کدام فلص دز ساخت َّاپیوا استفادُ هیشَد – 15  

...........................................................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................( (  1از ترکیب چو موادی ساختو شده است؟ ) چدن -11  

....................................................................................................................................( .........................1ًام ببسید.) ترتیب َلید اّي زا بِتهساحل   -15  

...........................................................................................................................................................................................................................................................  

...........( .................................5/0ذٍب کسدى پالستیک ّا ٍ ساخت ٍسیلِ ای جدید اش اًْا ،کدام زاُ حفاظت اش هٌابع طبیعی است؟) -11  

.................( ...........................................................................................................................5/1سِ هَزد اش فَاید دزیا ٍ اقیاًَس زا بٌَیسید. ) -11  

( ...............................................................................................................5/0هی شًَد؟ ) پازکْا بِ چِ هٌظَز ایجاد دز دزیاچِ ّای هصٌَعی -20  

............................................................................( .............................................................................................1ًفَذ پریسی زا تعسیف کٌید . ) -21  

( ...........................................57/0در خشکسالی چو تغییری در عمق سطح استابی  و منطقو اشباع رخ می دىد؟ ) -  22  

...........................................................................................................................................................................................................................................................  
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