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 نام خانوادگي:

 :شعبه

 يريت آموزش وپرورش دشتیاريمد

 پسرانه ي شهید بهشتي نگور دبیرستان

 )دوره اول متوسطه(

 69-69سال تحصیلي  اول وبت نالات ارزشیابي ئوس

 علوم تجربي نام درس:

 هفتم پايه:

 11/69/تاريخ ارزشیابي:

 دقیقه01 مدت ارزشیابي:

 تاريخ وامضاي دبیر:       دبیر:                نام       احروف:                   نمره ب              با عدد:              نمره 

 تاريخ وامضاي دبیر:   :                    نام دبیر         نمره باحروف:                            دنظر با عدد:   نمره تجدي

 نمره «، لذت تلاش و پیروزي بیشتر است. هرچه موانع جدي تر و سخت تر باشد»  رديف

 .را با کلمه هاي مناسب کامل کنید جاهاي خالي 1

 فرضیه( -.............. مي باشد.)مشاهده م .......مهارت براي يادگیري علوالف( اولین 

 جرم( -...... نام دارد.)وزن جسم از طرف زمین ...............ب(مقدار نیروي وارد شده بر 

 سختي ( –....... ان جسم است.)انعطا ف پذيري ......ن دهنده ي ............ج( مقاومت يک جسم در برابر خراشیده شدن نشا

 آهک( –وطي از آب و سیمان و ...................... است.)ماسه د( بتن مخل

1 

 بودن هريک از عبارت هاي زير را تعیین کنید. درست يا نادرست 2

 (          )         شود.               براي رنگ کاري ظروف سفال از اکسیدهاي  نافلزي استفاده مي الف(

 (           )                 ناطق داراي شیب زياد تشکیل مي شوند.ب(رودخانه هاي مارپیچي بیشتر در م

 (                )       هاي يک ماده درحالت جامد ماده است.                    ج( بیشترين فاصله بین مولکول

 (             ) برف تبديل مي شوند.     د( اگر قطره هاي باران در مسیر از توده هواي سرد عبور کنند به

1 

 را انتخاب کنید.  گزينه درست  3

A) الیاژ چدن از ترکیب چه موادي حاصل شده است؟ 

                                                                                                                                                                                                          د( آهن و کربن   ج( نیکل و کروم                      آهن و نیکل( ب                 الف( کربن و مس

B ؟فناوري نیست( کدام مورد مربوط به 

 هاي سرطاني        مطالعه روي سلولد(  ( ساخت مواد هوشمند   ج    ب( تولید دارو           اي   تولید سوخت هستهالف(

Cاست؟ بیشتر کدام ماده از بقیه حرارت مي دهیم.میزان افزايش حجماز چند ماده را به يک میزان  (حجم هاي مساوي 

 د( هیدروژن                       ج( الکل             ب( مس             الف( کا ئوچو                 

Dاز منابع طبیعي است؟ حفاظت رراهکاهاي سس براي پرکردن حبوبات کدام ( استفاده از شیشه 

 د( جايگزيني                   ج( بازيافت           ب( مصرف دوبار      الف(کاهش مصرف

1 

 .بدهید پاسخ کوتاهبه پرسش هاي زير  4

 /.(29)تشفشان وجوددارد چیست؟هاي آي زرد رنگي که در دهانه کوهعنصر نافلزالف( 

 /.(09اتم را نام ببريد . ) هستهب(ذرات تشکیل دهنده  

 /.(9ج( عوامل موثر بر دقت اندازه گیري يک جسم را بنويسید. دو مورد.) 

 /.(9)چه عناصري را به آهن اضافه مي کنند؟ تولید فولاد زنگ نزن د( براي
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 2 سوالات درس علوم تجربي پايه هفتم صفحه

 /.(09از خصوصیات نافلزها سه مورد را ذکر کنید. ) هـ(

 /. (09مراحل ايجاد ظروف سفالي و چیني را خاک رس به ترتیب بنويسید.) و( 

 (1ر( علت تشکیل هر يک از درياچه هاي زير  را بنويسید.)

 ......................................ب( درياچه ي سبلان : ..........................   ......... ....................................................الف( درياچه ي خزر : ..

 دهید. پاسخ کاملبه پرسش هاي زير  9

 (1چهار مورد از اهمیت درياچه ها را بنويسید. )الف( 

 (1)بنويسید . را به ترتیب  استخراج آهنب( مراحل 

 /.(9) ه بوجود مي آيد؟) آبتاز( چگونه در يک منطق سونامي(ج

 (1) .را به دلخواه تعريف کنیديک مورد  را نام ببريد وسواحل درياها  انواعد( 

  /.(9/.  کیلومتر است. فاصله ي بین اين دو ايستگاه چند متر است؟ )99فاصله ي بین دو ايستگاه قطار  هـ(

 /.(9( دو مورد از خصوصیات مواد جامد را بنويسید. )و
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 دول زير خواص مورد نظر مواد را بنويسید.در ج 9
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 ماده ي اولیه ي تولید هريک از وسايل زير را بنويسید. 0

 ....................................الف ( شیشه : ...............................           ب( پلاستیک : .......................................    ج( مغز مداد : 

09./ 

 : تعريف کنید 8

 ........................................................................................................................................................................................... :الف( يخچال

 .......................................................................................................................................................................: .................ج(حجم جسم
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 «آرامش هنر نپرداختن به انبوه مشکلاتي است که حل کردنش سهم خداوند بزرگ است.» 

 اشرفزاده - یدموفق باش

 جمع
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