باسمه تعالي

اداره آموزش و پرورش ناحیه 4
سواالت ارزشیابي نوبت :آذر

نام

دبیرستان میثم تمار ( دوره اول)

درس :علوم تجربي

شامل  15سوال در  2صفحه

پايه :هفتم

تاريخ آزمون1395/9/13 :

نام خانوادگي

2
3

سطح امتحان :متوسط

مدت امتحان 60 :دقیقه

موارد مجاز

امتحان از

نام دبیر  /آموزگار

کتاب علوم هفتم

 20نمره

عامريون

رتبه تحصیلي درس علوم

سؤاالت

رديف

1

نمره خام برگه

نمره ارزشیابي آذرماه

بارم

برای تولید فوالد زنگ نزن به آهن  ......................................اضافه میکنند.
برای استحکام بتن به آن کربن اضافه میکنند.

غلط O

صحیح O

مقدار درصد کربن برای تولید چدن چه مقدار است؟
 -1يک درصد O

-2دو درصد O

-3چهار درصد O

 -4شش درصد O

0.5
0.5
0.5

هر يک سانتیمتر مکعب ماده  6.5 Aگرم و هر دو سانتیمتر مکعب از ماده  13 Bگرم است.
الف-چگالي کدام بیشتر است؟
4

ب-اگر هر دو را ذوب کنیم و روی هم بريزيم کدام يک باال قرار مي گیرد؟

2

اتم های ماده  Aدارای جنبش و فاصله مولکولي بسیار کم هستند.آن را گرم کرده ايم.پس از گرم شدن
جنبش مولکولي اين ماده به شدت زياد شده و ربايش مولکولي آن به کمترين حد ممکن رسیده است.
5

الف-اين ماده در ابتدا دارای کدام حالت(جامد ،مايع يا گاز)بوده است؟

1.5

ب-پس از گرم کردن به کدام حالت در آمده است؟
ج-چه پديده ی فیزيکي اتفاق افتاده است؟
طول ،عرض و ارتفاع مکعبي با وزن  500نیوتون به ترتیب  5و  4و  2متر است؛ اگر اين مکعب را درون آب
6

بیندازيم چه چیزی رخ میدهد؟ توضیح دهید ( .محاسبات الزم انجام شود )

1

مقداری آب درون يک ظرف داريم ،چه راههايي را برای کاهش و افزايش چگالي آن پیشنهاد میکنید؟
1

7
در يک بطری که گنجايش  10سي سي آب با چگالي  1گرم بر سانتي متر مکعب را دارد  ،پس از خالي کردن آب
8

 ،چند گرم روغن با چگالي 0/8گرم بر سانتي متر مکعب مي توان ريخت ؟

2

کدام تصوير زير يک ترکیب  ،مخلوط و يا عنصر را نشان مي دهد؟
9

1.5

جای خالي را با پاسخ صحیح پر کنید.
1

10

قطعه ای با ابعاد نامعین را در يک استوانه مدرج با گنجايش 100سي سي مي اندازيم .سطح آب از  75سي سي
11

به  100سي سي رسیده و  15سي سي آب نیز از استوانه بیرون مي ريزد،حجم قطعه چند میلي لیتر است ؟

1.5

يک استخر بزرگ به ابعاد  7و  6و  20متر پر از آب داريم ،اگر يک لیوان آب به حجم  300سي سي از آب
استخر برداريم:
الف :مشخص کنید چگالي آب لیوان بیشتر خواهد بود يا چگالي آب استخر؟
12

ب :محاسبه کنید وزن آب استخر چند تن میباشد ( .هر تن  1000کیلوگرم)

3

آلیاژ فوالد چگونه تهیه میشود؟
1

13

علت ايجاد آبشار چیست؟
1

14

مثال هايي از موادی که مستقیما از طبیعت بدست مي آيند و شیوه استخراج آنها بیان کنید 3 ( .مورد )

2

15

« موفق باشيد »
* قال على عليه السالم :
اَلعِلمُ کَنزٌ عَظیمٌ اليَفني؛
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.
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نام و نام خانوادگی و امضاء ولی دانش آموز

