نام ............ :

به نام خدا

شماره ......... :

دبیرستان اندیشه زمیدان دوره اول متوسطه

پایه  :هفتم

امتحان علوم تجربی نوبت دوم خرداد 95

تاریخ امتحان 95/ 3 / ....
تعداد صفحات 3

 -1صحیح یا غلط بودن جمله های زیر رابا عالمت × مشخص کنید :
الف) پژوهشهانشان می دهدموفقیت وپیشرفت سریع علم نتیجه فعالیت دانشمندان آن رشته است
ب) می توان یک گاز را به راحتی متراکم کرد وحجم آن را تا حد زیادی کاهش داد .
ج) انرژی ذخیره شده درانواع سوخت ها ومواد غذایی ازنوع انرژی پتانسیل شیمیایی است .
د) برای انتقال گرما به روش همرفت ورسانش  ،به محیط مادی نیاز نیست .

بارم

نام خانوادگی ............. :

اداره آموزش وپروش شهرستان الهیجان

مدت امتحان  07دقیقه
ص1

ص غ
1

 -2هریک ازجمله های سمت راست مربوط به یکی از کلمه های سمت چپ می باشد  .کلمۀدرست رادرداخل
پرانتز بنویسید  ( :یک پاسخ اضافی است )
0/57
دستگاه گلژی  -هسته
الف) کنترل ورود و خروج مواد ().....................................
غشاء پالسمایی  -واکوئل
ب) ذخیره آب  ،مواد غذایی و دفعی ()........................................
ج) فرماندهی سلول()......................................
 -3درسؤال های زیر ،درست ترین پاسخ را باعالمت × مشخص کنید (:فقط یک گزینه انتخاب شود)
 )1برای اندازه گیری حجم مقدار کمی مایع از چه وسیله ای استفاده می شود ؟
ب) بشر

الف) دما سنج

د) خط کش

ج) استوانه مدرج

 )2برای ساختن اجسام محکم ولی سبک از کدام فلز استفاده می شود ؟
الف) آلومینیم

ج) طال

ب) فوالد

د) نقره

 )3ماده اولیه برای تهیه شیشه چیست ؟
الف) خاک رس

ج) مس

ب) آهن

د) ماسه

 )4حرکت آب دریا به سمت باال و پایین چه نامیده می شود ؟
الف) جزر

ب) موج

مستمر

ج) جریان دریا یی

پایانی
عملی

کتبی

د) مد

1

بارم
نام  ........................نام خانوادگی  .....................................امتحان علوم تجربی خرداد 95پایه هفتم مدرسه اندیشه ص2

 -4جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید :
الف) این که یک جسم درآب فرو برود یا روی آب شناور بماند  ،به کمیتی به نام  .......................بستگی دارد .
ب) طبیعت و همه اندوخته های آن امانتی هستند که خداوند آنها را نزد  .....................به ودیعه گذاشته است .
ج) افزودن مقداری خاک رس به  ............................سبب بیشتر شدن سختی مغزمداد خواهد شد .
د) کمترین آلودگی در رودخانه ها باعث ایجاد  ..........................فراوانی می شود .

1

 -7عنصر چیست ؟
0 /7

 -6دریا چه ها چه اهمیت هایی دارند ؟ (  2مورد )
0/7
 -5قانون پایستگی انرژی را توضیح دهید ؟
1 /7

 -8درمورد منابع انرژی به سؤاالت زیر پاسخ دهید :
الف) دو منبع انرژی تجد ید پذیر نام ببرید ؟
ب) دومورد از محاسن منابع انرژی تجدید پذیر را بنویسید ؟

1 /7

 -9نسیم دریا چگونه تشکیل می شود ؟
1 /7
 -10برای مشاهده بهتر سلول ها در زیر میکروسکوپ چه باید کرد ؟
0/57

بارم
نام  ...............................نام خانوادگی  ................................امتحان علوم تجربی خرداد95پایه هفتم مدرسه اندیشه ص3

 -11الف) لیپیدها (چربی) چه نقشی در بدن دارند ؟ (دو مورد)
1 /7
ب) مصرف چربی ها چه خطراتی دارد ؟ (دو مورد)

 -12باکتری هایی که در روده بزرگ ما وجود دارند  ،چه وظیفه ای دارند ؟
1

 -13سرخرگها و سیاهرگ ها چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند ؟
1

 -14سه کار خون را بنویسید ؟
0/57
 -17شکل زیر ساختار دستگاه تنفسی انسان را نشان می دهد  .بر روی شکل قسمت های مشخص شده را نام
گذاری کنید :
..............-1
......................-2

.................. - 3

موفق باشید – تقی زاده

0/57

ریزبارم امتحان علوم تجربی پایه هفتم خرداد  59مدرسه اندیشه زمیدان
 -1الف) غ

ج) ص

ب) ص

 -5الف) منشاء پالسمایی
 )1 -3ج

 )5الف

 -4الف) چگالی

د) غ

ب) ماکوئل
 )3د

ب) انسان

هرمورد 0/59نمره
هرمورد 0/59نمره

ج) هسته
 )4ب

ج) کربن

هرمورد 0/59نمره
د) مشکالت زیست محیطی

 -9عنصرشکل خاصی از ماده است که یک نوع اتم دارد

هرمورد 0/9نمره

 0/9نمره
هرمورد  0/59حداکثردو مورد

 -6تأمین مواد غذایی – مواد معدنی – ذخایر نفت و گاز و .....

 -7انرژی هرگز به وجود نمی آید  ،یا از بین نمی رود  .تنها شکل آن تغییر می کند و مقدار کل آن ثابت
می ماند 1/9 .نمره
 -8الف) انرژی خورشیدی – انرژی باد

 0/9نمره
 1نمره

ب) زمین را آلوده نمی کند  ،باعث گرمایش جهانی نمی شوند .

 -5درطول روز ،ساحل دریا زودتر از آب دریا گرم می شود و دمای آن از دمای آب باالتر می رود  .درنتیجه
هوای خنک باالی آب به طرف ساحل می آید و هوای گرم روی ساحل  ،به طرف باال می رود  .حاصل این
 1/9نمره
فرایند نسیم دریاست .
 -10برای مشاهده بهتر سلول ها آن را رنگ می کنند  .رنگ ها به ترکیبات اصلی سلول می چسبند و آنها را
واضح تر می کنند  0/79 .نمره
 -11الف) چربی ها درساخته شدن غشای سلول ها به کار می روند – نقش دیگر جربی ها انرژی زایی
آنهاست 1 .نمره
ب) خطرتنگ شدن رگها وسکته قلبی را افزایش می دهند .

 0/9نمره

 -15ازمواد گوارش نشده  ،مانند سلولزتغذیه می کنند  .این باکتری ها ویتامین  Kوبرخی ویتامین های گروه B

راتولید می کنند .

 1نمره

 -13سرخرگها دیواره ضخیم و قابل ارتجاع دارند ولی سیاهرگها دیواره نازک تری دارند و خاصیت ارتجاعی
 1نمره
آنها نیز کمتر است .
 -14انتقال مواد – ایمنی بخشی – تنظیم دمای بدن
 )1 -19بینی

 )5نای

 )3شش راست

 0/79نمره
 0/79نمره

