
باسمه تعالی

اداره کل شهرستان هاي استان تهران:                    نام و نام خانوادگی
)الزهراآموزشگاه (بهارستان2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه :              کالس
)95-96سال تحصیلی ( امتحانات نوبت اول :                       نام پدر

علوم تجربی:  نام درس 
95/    10:      /     تاریخ آزمون هفتم:  پایه

:           شماره صندلی
ندارد دارد: نیاز به پاسخنامه دقیقه45:   مدت زمان پاسخگویی 

قربانی:نام دبیر 
لطفا با خودکار مشکی یا آبی پاسخ دهید 2:      تعداد صفحه14:  تعداد سواالت 

بارم ردیف
.دیرا با کلمات مناسب پر کنیخاليجا1

.گفته می شود ......................پایین رفتن آب در سواحلبه–الف 
.می گویند ..…………این ویژگیهبمی کند،ایجادروي صابون خراشناخن-ب

1

.دیرا انتخاب کنحیصحنهیداده شده گزنهیاز چهار گز2
؟است زیر در اثر گرما بیشتر ازمواردمقدارانبساط کدامیک- الف
آهن -دالکل  -جگاز اکسیژن  -بآب   - الف
مهمترین امالح آبهاي زیر زمینی کدامند؟-ب

کلر و کلسیم-دکلسیم و منیزیم  - جمنیزیم و فسفر   - بکلسیم و فسفر - الف

1

در هر عبارت دور کلمه صحیح خط بکشید 3
)منطقه اشباع-سطح ایستابی (قسمتی از زمین که فضاهاي خالی آن کامال توسط آب پر شده است -الف 

.است) صخره اي-هموار وماسه اي(شکل ساحل به صورت ، سنگ هاي ساحلی مقاومت کمتري دارنددر -ب

1

.به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید4
.دو نافلز نام ببرید - الف
مولکول آب از چه  اتم هایی ساخته شده است ؟-ب
در ساختن یک ماده باید به چه نکاتی توجه کرد ؟ -پ
در تولید ظروف سفالی از اکسید چه فلزاتی استفاده می کنند ؟-ت

2

. براي اندازه گیري هر یک از موارد زیر چه واحدي را پیشنهاد می دهید 5

............. سوزن ضخامت  نوك  یک -ب...........         حجم یک پرتقال - الف

...................جرم یک میز-د...............      مدت زمان خوردن یک سیب-ج

1

نمره به عدد

نمره به حروف

نمره تجدید نظر

ء و دبیر و امحل امض
تاریخ

محل مهر آموزشگاه  √
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وسایل  زیر از چه موادي ساخته شده اند ؟6
.................شیشه اي لیوان -ب..................       بشقاب چینی - الف

1

دیپاسخ کامل دهریبه سواالت ز
1)مورد 2( دریاچه ها از چه نظر داراي اهمیت هستند ؟7

حجم آّ ن . یک عدد کلید را داخل آن می اندازیم . سانتی متر مکعب آب موجود است 20درون یک استوانه مدرج 8
.گرم باشد چگالی آن را حساب کنید 40کلید سانتی متر مکعب می رسد ، اگر جرم30به 

.

1

1.یک اتم رسم کنید و ذرات تشکیل دهنده اتم را در آن مشخص کنید 9

10
دستشویی از جنس استیل یا نوعی فوالد ضد : ((مریم هنگام شستن ظروف در ظرفشویی آشپزخانه با خود فکر کرد

.شما به سواالت او پاسخ دهید)) زنگ است
این آلیاژ از چه عناصري ساخته شده است؟: الف
به جز خاصیت ضد زنگ، یک علت دیگر براي انتخاب این ماده در ساختن ظرفشویی بیان کنید؟: ب

1

جدول زیر را کامل کنید 11
علت تشکیلنام دریاچه

خزر
دهانه آتشفشان

1

1چگونه می توان گازها را متراکم کرد ؟12

1.واکنش شیمیایی جدا کردن اتم هاي اکسیژن از آهن را بنویسید 13

1یکی از کاربردهاي مهم آن را بنویسید-بتن از چه اجزایی ساخته  شده است ؟   ب-الف 14

موفق باشید




