
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: علوم هفتم ـ میان نوبت اول

تاریخ آزمون: 1399/08/24

زمان برگزاري: 2100 دقیقه

عبدالحسین زمانی

کدام عبارت صحیح نیست؟  1

فناوري تبدیل عمل به علم است. 

آن چه که باعث شوق دادن انسان به دانستن و کشف دانش می شود، کنجکاوي است. 

سؤال کردن و تالش براي یافتن جواب، مهم ترین نکته در علم است. 

اندازه گیري ها همواره با تقریب همراه اند. 

بر اساس توافق دانشمندان در نشست هاي بین المللی دربارة یکاهاي استاندارد:   2

جرم بر حسب کیلوگرم، طول بر حسب متر، زمان بر حسب ثانیه.  جرم بر حسب کیلوگرم، طول بر حسب سانتی متر، زمان بر حسب ثانیه. 

جرم بر حسب کیلوگرم، طول بر حسب متر، زمان بر حسب ساعت.  جرم بر حسب گرم، طول بر حسب سانتی متر، زمان بر حسب ثانیه. 

افزایش دما سبب افزایش حجم بیشتري در کدام ماده می شود؟  3

گاز هلیم الکل آهن شیشه

4  لیتر معادل چند میلی لیتر است؟

 میلی لیتر میلی لیتر میلی لیتر میلی لیتر

3٫5

3503500350003٫5

بهترین راه مطالعه ي درستی یا نادرستی پیش بینی، .................. (کامل ترین پاسخ را انتخاب کنید.)  5

تفکر درباره  ي زندگی است.  مشاهده ي پدیده هاي اطراف است. 

طراحی و انجام دادن آزمایش و بررسی نتایج آن است.  کار کردن در آزمایشگاه است. 

مواد ذکر شده در کدام گزینه همگی در آب حل می شوند؟   6
الف) اتانول                ب) نفت 

ج) جوهرنمک             د) برادة آهن 
ه ) نمک                    و) گوگرد

د - ه - و الف - ج - ه  ب - ج - د  الف - ب - و 

کدام یک از گزینه هاي زیر، نشان دهنده ي گاز کلر می باشد؟  7

مهم ترین نکته در علم چیست؟  8

ابتکار طراحی پرسیدن سوال و یافتن جواب ها  پرسیدن سوال 

 

آب
A
B
C

9  مخلوطی از  مایع مختلف با چگالی متفاوت وجود دارد که به صورت زیر در ظرف محتوي آب قرار گرفته اند. اگر چگالی مایع ،

  باشد، چگالی مایع  کدام گزینه می تواند باشد؟ (چگالی آب  است و هیچ کدام از مایعات در یکدیگر حل
نمی شوند.)

4

C1٫75g/cm3B1g/cm3

1٫45g/ml1٫85g/ml

0٫75g/cm30٫25g/cm3

1



مدار الکتریکی اي توسط سیم، باطري و المپ درست کرده ایم، قسمتی از سیم دچار پارگی شده است. با جایگزین کردن چه تعداد از مواد زیر در  10
مدار به جاي سیم پاره شده المپ روشن نمی شود؟ 

الف) گوگرد    ب) گرافیت  پ) فویل آلومینیمی    ت) میخ آهنی

1234

اگر یک سنگ به جرم  گرم داشته باشیم و آن را در استوانۀ مدرجی که داراي  سانتی مترمکعب آب است بیندازیم، سطح آب در استوانۀ  11

مدرج  سانتی مترمکعب باالتر می رود. چگالی این سنگ برحسب گرم بر سانتی مترمکعب برابر با کدام گزینه است؟
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ضربه
با چکش زدن بر روي یک تکه فلز مس چه اتفاقی می افتد؟  12

ماده تغییر کرده و خواص جدیدي را بوجود می آورد.  

مولکول هاي فلز مس جابه جا شده، و شکل ماده تغییر می کند.  

اتم هاي فلز مس در اثر ضربه له شده و شکل فلز عوض می شود.  

تعدادي از اتم ها جابه جا شده و با جابه جایی خود شکل ماده را عوض می کنند. 

جسمی به جرم  کیلوگرم و حجم آن  سانتی متر مکعب داریم. چگالی آن چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟  130٫4810

0٫0484٫848480

جرم قطعه اي از بدنه ي یک سفینه ي فضاپیما برابر می باشد، جرم این قطعه در کره ي ماه برابر .................. .    14

 می باشد.  می باشد. می باشد. می باشد.
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کدام یک از شکل هاي زیر، نشان دهنده ي یک ترکیب است؟  15

وزن یک هندوانه ي  کیلوگرمی بر روي زمین، چند برابر وزن آن بر روي کره ي ماه است؟   16
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کدام یک از اشکال زیر، شکل مولکول گاز متان است؟  17
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کشف خواص اتم و شناسایی ذرات بسیار ریز آن، از چه طریقی امکان پذیر است؟  18

مشاهده با میکروسکوپ هاي الکترونی مشاهده با میکروسکوپ هاي نوري مشاهده ي غیرمستقیم مشاهده ي مستقیم 

195  متر مربع معادل چند سانتی متر مربع است؟

50cm2500cm25000cm250000cm2

208  مولکول گوگرد، داراي چند اتم گوگرد می باشد؟

8162464
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ت اول
علوم هفتم ـ میان نوب

عبدالحسین زمانی


