


 مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مبارکه علوم تجربی سؤاالت درس :  
 آزمون کیفیت بخشی به امور آموزشی

 1400- 1401سال تحصیلی: 

 دقیقه70وقت آزمون:     
 21تعداد سؤال:   هفتم پایه تحصیلی :  
 3:تعداد صفحات    متوسطه اول   دوره تحصیلی : 

 28/1/1401   تاریخ امتحان: نام مدرسه:  نام: 

 :   نمره  نام کالس: نام خانوادگی:

 بارم براي شما ، با آرامش کامل به سواالت پاسخ دهید. رزوي موفقیتآعزیز ضمن قبولی طاعات و عبادات و  دانش آموز ردیف 

1 

 مشخص کنید. جمالت صحیح را با (ص) و جمالت غلط را با (غ) 
)   (          ساخت هواپیما یک نوع فناوري است.ف)ال  

(          ) ب) پروتون بار الکتریکی ندارد.  
(          ) ج) پوشش گیاهی باعث کاهش سرعت جریان آب می شود.  

.(            ) وجود داردد) انرژي پتانسیل به دو صورت گرانشی و کشسانی    

1 

2 

گزینه را انتخاب کنید.صحیح ترین   
کدام یک از منابع زیر تجدید ناپذیر است؟  الف)  

انرژي خورشیدي  )4                       انرژي باد )3                     انرژي زمین گرمایی   )2                سوختهاي فسیلی  )1  
کدام ماده در آب حل می شود؟ب)  

براده آهن  )4                          نفت       )3                                         نمک  )2              گوگرد                    )1  
کدام گزینه از مهم ترین امالح موجود در آب هاي زیر زمینی هستند؟  ج)  

سدیم و پتاسیم   )4             کلسیم و منیزیم   )3                        پتاسیم و منیزیم )2          کلسیم و پتاسیم       )1  
عواملی بستگی دارد؟مقدار انرژي جنبشی به چه   د)  
سرعت و ارتفاع   )4               جرم و سرعت      )3جرم و ارتفاع                              ) 2جرم و  وزن                        )1  

1 

3 

 جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 
 خورشید )   –انرژي مورد نیاز چرخه آب از ................... است.( زمین   الف)

 گرمایی)   –ب) انرژي موجود در یک حبه قند ، شکلی از انرژي به نام ................. می باشد.( شیمیایی  
 رسانش )   - شده جاي ذرات سرد تر را می گیرد.( همرفت    ذرات گرم،  ج) در روش .............  

 دستگاه )  –شود. ( اندام    تی بافت هاي مختلف در کنار هم قرار بگیرند ................ تشکیل مید) وق

1 

   4 
سانتی متر مکعب چقدر است ؟ ( نوشتن فرمول و واحد الزامی   20گرم و حجم    30یک تکه زغال سنگ به جرم چگالی  
 1 است.)

   5 
برداشت ولی درب فلزي آن باز نمی شد. شما چه راه حلی پیشنهاد می کنید تا مربا را  اي  شیشه  ظرف    مریم براي صبحانه 

 مریم درب مربا را باز کند؟ چرا؟
 

75/0 

6 

 جدول زیر را کامل کنید.
 تبدیل انرژي  وسیله

 الکتریکی به ....................  جاروبرقی
 شیمیایی به الکتریکی ........................ 

  .................. به گرمایی  بخاري برقی

75/0 

 ادامه سواالت در صفحه دوم 



 صفحه دوم

7 

( جواب را قرار دهیم تا المپ روشن شود ؟ چرا ؟   واددر مدار زیر کدام م 
 می تواند بیش از یک مورد باشد . )

 انگشتر طال   –گوگرد    –پاك کن    –سنجاق فلزي             
 

1 

8 

 وصل کنید.به هم  هر یک از موارد زیر مربوط به کدام پدیده است ،  
 پدیده                   علت                                                                                                             

 سونامی   الف )                                                  اختالف ارتفاع بستر رودخانه      )1                               
 آبشارب )  نیروي گرانشی ماه و خورشید                                                   )2                              

 دریاچه مصنوعی   ج )        زمین لرزه و آتش فشان هاي زیر دریایی                              )3                              
 جزر و مد د )                      احداث سد                                                             )4                                

1 

9 
 دارد؟   علتیاین روزها اکثر افراد براي خرید از کیسه هاي پارچه اي استفاده می کنند ، فکر می کنید چه  

5/0 
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 با توجه به تصویر : 
الف) توپ در کدام نقطه داراي  بیشترین مقدار  انرژي پتانسیل  

 است؟
دام نوع است؟کب) انرژي پتانسیل توپ از    

در کدام نقطه انرژي پتانسیل توپ صفر است ؟ چرا ؟   )ج  

1 

11 
علی و حمید در تابستان براي کوهنوردي به کوه رفته بودند.علی لباسی به رنگ سرمه اي و حمید لباسی به رنگ سفید 

 1 به نظر شما علت چه بوده؟   پوشیده بودند. در بین راه، علی به شدت احساس گرما می کرد ولی حمید نه.

12 

 مقابلبرداشت خود را از شکل  
 بنویسید.

 
 
 

1 

13 

                                                                                                 آیا در شکل روبرو جریان همرفتی صورت می گیرد؟ چرا ؟ 
 
 
 75/0 

14 

 آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد سیب درختی ، نشاسته دارد یا خیر؟ چگونگی انجام و نتیجه را توضیح  دهید.
 
 
 

75/0 

  ادامه سواالت در برگه ي دوم  



 صفحه سوم                                                                           نام خانوادگی:نام و 

15 

 .را کامل کنید  روبرونقشه مفهومی  
 

25/1 

16 

 رسانایی گرمایی                                                                                                                     نمودار مقابل را تفسیر کنید.
 
 

 مولکولها  فاصله                                                                                                      
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17 
است.علت  قورباغهبا آنکه سلول هاي پوست قورباغه بزرگتر از سلول هاي پوست فیل است، اما جثه فیل بسیار بزرگتر از

 تفاوت در اندازه بدن جانداران مربوط به چیست؟ 
 

5/0 

18 

   جدول زیر را با ( دارد یا ندارد) کامل کنید.
 یاخته جانوري  یاخته گیاهی ساختار

   غشا یاخته
   ) کلروپالستسبزیسه(

   کریچه ( واکوئل) 
    دیواره یاخته

2 

19 

 دهید.به سواالت زیر پاسخ کوتاه  
 ..................... الف) کمبود کدام ویتامین باعث خونریزي از لثه می شود؟

 ....................... تواند در بدن ما تولید انرژي کند؟  ب)کربوهیدراتی که نمی
 .....................   .......................   چه نقشی در بدن دارند؟ دو موردج)لیپیدها  

  ............................................................................؟در بدن ، چه عوارضی ایجاد  می کند  Dکمبود ویتامین د)
 .......................   اندازه کافی به بدن نمی رسد؟  و) در صورت احساس خستگی و رنگ پریدگی ، کدام ماده معدنی به

 .........................   معدنی در صورت مصرف زیاد در افراد باعث ابتدا به فشار خون می شود؟ه) کدام ماده 

2 

20 

اگر بخواهیم مقدار انرژي موجود در غذاها را به صورت نمودار نشان دهیم در زیر هر ستون ، غذاي مربوط به آن را 
 مقدار انرژي                                                                                                                                                      بنویسید.

 گوجه )   –شیر    –( نان  
 
 
 

 ....................      ...............      ..................           ماده غذایی              
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21 
 بنویسید.   رود خانه را   این    دو مورد از عوامل آلوده کننده يیکی از زیبایی هاي شهر ما رودخانه ي زاینده رود است ،  

 5/0 

 20                                                                                             موفق باشید.                                                                                                                  

منابع انرژی

تجدید ناپذیر

باد



نمونه ســـواالت حاضر بر�رفته از آزمون های 
نهایـــی برتریـــن مـــدارس �شـــور می باشـــد.


