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 سؤال

 (94  دی) اول امتحانی : نوبتنوبت                              ش صندلی )ش داوطلب( :

   متوسطه دوره اول       هفتمپایه :                  نام پدر:     نام و نام خانوادگی :

 94 - 95سال تحصیلی :            حجازی خانم  نام دبیر :                   علوم  :سئوال امتحان درس
 

 صبح   8ساعت امتحان :  

 دقیقه60وقت امتحان : 

 10/94   / 5  تاریخ امتحان : 

 صفحه 3سئوال  :   صفحاتتعداد 

گانرشت مجتمع آموزشی ف    

 

 

 

 1                                                                                                                                       گزینه مناسب را انتخاب کنید. (1

 چه اتم هایی ساخته شده است؟ گاز متان از -الف 

 یدروژن و اکسیژن  ه  -کربن و هیدروژن                                                     -

 

 هیدروژن و نیتروژن   -کربن و اکسیژن                                                       -

 است جرم آن دو با هم برابر است کدام انرژی جنبشی بیشتری دارد؟  Bبیشتر از سرعت اتومبیل  Aسرعت اتومبیل  -ب  

 

 انرژی جنبشی آن ها با هم برابر است   -                                                    Aاتومبیل  -

 

 هیچ کدام انرژی جنبشی ندارند.  -                                                      Bاتومبیل  -

 کدامیک در روده ی بزرگ انجام نمی گیرد ؟ -ج  

 جذب بسیاری از مواد مغذی       -                                                        جذب آب -

 

 ساخت برخی ویتامین ها  -جذب مواد معدنی                                               -

 نیروگاه های زمین گرمایی بیشتر در چه جاهایی می تواند ساخته شود ؟ -د  

 مناطق آتشفشانی   -مناطق کویری                                                      -

 

 زمین های ساحلی   -های بسیار عمیق                                              دره -

 1                                                                                               جمالت نادرست را مشخص کرده شکل صحیح آن را بنویسید؟ (2

 شود به هضم پروتئین ها کمک می کند.صفرا توسط کبد ساخته می   -الف 

 میتو کندری در سلول انرژی شیمیایی غذا را آزاد می کند. -ب  

 استحکام یک ماده نشان می دهد که آن ماده چقدر در برابر نیرو خم یا کشیده می شود و پس از حذف نیرو به حالت اول بر می گردد. -ج  

 انرژی گرمایی و نورانی تبدیل می شود.در باتری انرژی شیمیایی ذخیره شده به  -د  
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 1                                                                                             جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید  -3 

 یکای اندازه گیری وزن ....................... می باشد. -

 آهن ................. است )در اثر افزایش دما( میزان انبساط مس از -

 اگر یک نوار الستیکی یا یک فنر را بکشیم انرژی ....... در آن ذخیره می شود. -

 هدایت غذا از دهان به معده توسط مری و به کمک ...........آن صورت می گیرد. -

 

      1                                                                                                   مورد( 2ویژگی های منابع انرژی تجدید پذیر را بنویسید. )الف(   -4

 قانون پایستگی انرژی را بیان کنید ؟ب(  

 

                 1                                                                                                                                                         گرما چیست؟الف (   -5

 چگونه در جسم با دمای متفاوت در تماس با یکدیگر به تعادل گرمایی می رسند ؟ب(  

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. -6

 1                                                                                                                                                        ناوری چیست ؟فالف (  

 حجم را تعریف کنید.ب (  

 انرژی خورشیدی در صفحه های خورشیدی به چه انرژی تبدیل می شود؟ج ( 

 آهن در کدام سلول های بدن وجود دارد؟د (  

 0.5           نوع هر یک از مواد ذیل را مشخص کنید. -7

 فلز جامد و زرد رنگ)......................( ناب(                               فلزی مایع و سمی )...............(            الف (        

 1          اتم اکسیژن از چه ذرات کوچکتری ساخته شده است ؟)نوع و تعداد ذره( -8

 

 1             مورد( 2کاربرد هر یک را بنویسید. )-9

 نفت خام الف ( 

 نمک خوراکیب(  
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 1        کار غشا، پالسمایی چیست ؟الف (  -11

 نقش ریبوزوم چیست؟ب(  

                                 1                 مورد( 1) نقش هر یک از مواد مغذی زیر در بدن چیست ؟ -11

 کربوهیدرات ........ب(                                ................         cویتامین الف(  

 آب................... د( لیپید ها....................                                         (ج

 1          ؟محل گوارش نهایی غذا کجاست الف(   -12

 در چه بخشی از لوله های گوارش همه مواد مغذی جذب و وارد خون می شوند؟ب(  

 گوارش را تعریف کنید؟ج(  

 1           تناسب بین نوع کار و شکل سلول ها در هر مورد چگونه است ؟ -11

 سلول های عصبیالف( 

 سلول های پوستب ( 

 1.5            چرا؟هواپیما را از چه می سازند؟ الف (  -14

 شکل مایع سوخت های زیستی چگونه بدست می آید؟ کاربرد آن چیست؟ب(  

 موج چگونه بوجود می اید؟ج(  

 1                                                           متر باال می رود، چقدر کار انجام داده است؟ 1کیلوگرم است او از پله ها تا ارتفاع  41جرم اکرم  -15

                 

 

 

 موفق باشید
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