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«لذّت گفت و گو با خودت را به من بچشان، خدایا »    ردیف 

 
1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . -

 در پیشگیری از کم خونی و ریزش مو نقش دارد .....................  ویتامینالف( 

 . به وجود می آید....................  جزر و مد بر اثرب( 

 . قرار دارند.........................   چشمه های آب گرم در اطرافج( 

 . از آن کمک می کند.......................  وجود بافت پیوندی در اطراف قلب بهد( 

1 

 غلط  صحیح                               مشخّص کنید .                                                    )×( را با عالمت  غلطعبارت صحیح و  - 1

 برای تهیه حشره کش از نمک استفاده می کنند . الف(

 تفاوت دارد .شکل گیاهان و جانوران در مناطق گرمسیری با جانوران و گیاهان سردسیری با هم  ب(

 همه ی فناوری ها مفید هستند و هیچ ضروری ندارند .  ج(

  یاخته های گیاهی نسبت به یاخته های جانوری منظم تر هستند  . د(

2 

 کنید . مشخص    ╳با عالمت  گزینه صحیح را  - 1

  ؟چند جسم مختلف با حجم های مساوی را به اندازه یکسان گرما می دهیم مقدار افزایش حجم در کدامیک بیشتر است-1 

 چوبد(                           آبج(                       مسب(                        اکسیژنالف( 

 ؟ انرژی داردآب ذخیره شده در پشت یک سد بلند ، چه نوع  -2 

 انرژی باد (د                   انرژی کشسانی (ج                   انرژی حرکتی (ب               انرژی پتانسیل گرانشی (الف

   ؟  میزان فضای خالی و نفوذپذیری آب در خاک ................... بستگی دارد -3

 اندازه ذرات خاک  (د                 میزان بارندگی (ج                 شیب زمین (ب               نوع خاک (الف

 کدام یک از مواد زیر به طور مستقیم از طبیعت به دست می آید ؟ -4

  طال (د                    شیشه (ج                 پالستیک (ب                 سیمان (الف

3 

 دهید .کوتاه پاسخ به سواالت زیر  - 1

 ؟ پرده دیافراگم با تغییر شکل خود باعث چه چیز می شودالف( 

 ؟ همه پروتئین ها از چه چیزی ساخته شده اندب( 

 ؟  مصرف زیاد سدیم )نمک خوراکی( باعث بروز چه بیماری می شودج( 

 ؟دانشی که درباره شناخت جو و هوای اطراف کره زمین به مطالعه و تحقیق می پردازد چه نام دارد د( 

4 

 دهید .کامل پاسخ به سواالت زیر  - 5/0

 ( کاربرد صفحه های خورشیدی را بنویسید . )دو مورد(1

5 

نظر شما انرژی جنبشی کدام یک بیشتر در شکل زیر اتومبیل وکامیون با یک سرعت )یکسان( حرکت می کنند به  (2 5/0 

 است؟ چرا ؟

 

 

 بارم

  

  

  

صبح 10 ساعت امتحان :             دومنوبت امتحانی :      نام واحد آموزشی : عترت                                 شماره صندلی )ش داوطلب( :                  

دقیقه 07وقت امتحان :               7کالس :     /                        م    تهفنام پدر :                    پایه :               نام و نام خانوادگی :                            

  00/    /  تاریخ امتحان :                  99-00سال تحصیلی :                    طباطبایی خانم   نام دبیر :               علوم تجربیسئوال امتحان درس : 

برگ 3تعداد برگ امتحان :                                                                                                                                                      

 محلّ مهر و امضاء مدیر

 سئوال

 

 



 گرما 

                                         7کالس :    /                                 علوم تجربیه ی سئوال درس : ادام 
 

25/0 
 دست می آید ؟( از اتصال مولکول های گلوکز چه ماده ای به 3

 

 

 ( گزینه سمت راست را به گزینه مربوط به ستون سمت چپ وصل کنید .4 1

 محل گوارش نهایی غذا-1

 وارد کردن ویتامین به خون -2

 کار کبد -3

 سرعت واکنش شیمیایی را زیاد می کند -4

 الف( آنزیم

 ب( ترشح صفرا

 ج( فراخ روده

  د( باریک روده

 توانیم از اتالف گرما در خانه را کاهش دهیم ؟( چگونه می 5 5/0

 

 ( مریم تصمیم دارد در یک روز آفتابی در پارک پیاده روی کند . به نظر شما از چه نوع رنگ لباسی استفاده کند و چرا ؟۶ 5/0

 

آلومینیم( مطابق شکل در اختیار داریم هر سه را گرما می دهیم . آیا  –آهن  –(سه میله هم طول و هم ضخامت )مس 7 75/0

 رسانش گرمایی در هر سه فلز یکسان است . با توجه به آزمایش دلیل آن را بنویسید .

 

 

 (جدول مقابل را کامل کنید . ۸ 5/0

 

 ( آیا بین نوع کار و شکل یاخته ها تناسب وجود دارد . توضیح دهید .9 5/0

 

 

 است ، منظور چیست ؟( وقتی می گوییم یک ماده از ماده ی دیگر سخت تر 10 5/0

 

 ( معادله ی واکنش شیمیایی زیر را تکمیل کنید .11 5/0

  +  اکسید آهن ..................................+  کرین دی اکسید                             ..................................                                                

 

 بارم

 

 وظیفه اندامک

 .................................. ریبوزوم

 ورود و خروج مواد ..................................

 

 آلومینیم

 مس       

 آهن          



   7کالس :    /                                 علوم تجربیه ی سئوال درس : ادام 

   تفاوت سرخرگ و سیاهرگ را بیان کنید . (12 1

 ( مزایای انرژی تجدیدپذیر را بیان کنید . ) دو مورد (13 5/0

 

 

 ( چرا پزشکان توصیه می کنند که از چربی جامد کمتری استفاده کنیم .14 5/0
 

 

 ( کار خون را بیان کنید . ) دو مورد (15 5/0

 

 

 ( انرژی زمین گرمایی را تعریف کنید . 1۶ 5/0

 

 

گرم به دست می آید سپس آن را در استوانه مدرج که  300قطعه سنگ را اندازه می گیرد  ( علی توسط ترازو و جرم یک 17 75/0

 قرار می گیرد . چگالی سنگ چقدر است ؟ ۶00سانتی متر مکعب آب دارد می اندازد سطح آب روی  500

 

 

 کنید .متر جا به جا می کنیم . کار انجام شده را حساب  5نیوتن را  500( جسمی به وزن 1۸ 5/0

 

 

 شکل مقابل را نام گذاری کنید:  (19 75/0

  ..............................................الف(

  ..............................................( ب

  ..............................................(ج

 

  «              خانم طباطبایی  -گروه علوم  تجربی »دختران عزیزم موفّق باشید                                                                                                                                 20

 

 الف

 ب

 ج

 بارم


