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خالصه درس علوم تجربی هفتم

بخش اول : علوم و ابزارهای آن
                                         

           فصل اول : تجربه و تفکر                                         
     

علم چیست؟
 1- علم به کارگیری حواس پنج گانه برای آشنایی با چیزهای اطراف ماست.

2- علم روشی برای حل همه مسائل زندگی ماست.
3- علم کارهایی است که در آزمایشگاه انجام می شود.

4- علم فرصتی برای یادآوری و تفکر درباره نعمت های خداوند است.

نکته : بهترین راه مطالعه درستی یا نادرستی پیش بینی ، طّراحی و انجام دادن آزمایش و بررسی نتایج آن است.

           

علم و فناوری
فناوری تبدیل علم به عمل ، است. دانشمندان تالش می کنند با تبدیل علم به فرآورده های مناسب به نیازهای زندگی پاسخ دهند ؛ 

به طور مثال انسان ها با اختراع تلفن توانستند به راحتی از فواصل دور با هم ارتباط برقرار کنند. 

معایب فناوری
اختراع خودرو ، جابه جایی مسافران را راحت تر و سریع تر کرده است ، اما استفاده از سوخت فسیلی برای به حرکت درآوردن آن ، 

آلودگی هوا را افزایش داده است. 

نیاز امروز
 علوم تجربی به چهار شاخه فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و زمین شناسی تقسیم می شود . پژوهش ها نشان می دهد موفقیت و 
پیشرفت سریع علم ، نتیجه فّعالیت مشترک همه دانشمندان و متخصصان با یکدیگر است. تولید سوخت هسته ای نمونه ای از تبدیل 

علم به فّناوری است که دانشمندان همه شاخه های علوم تجربی در آن سهیم اند. 

فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن
                                        

اندازه گیری
اندازه گیری ، یک مرحله مهم برای جمع آوری اطالعات است. اندازه گیری به ما کمک می کند تا اشیا را از لحاظ اندازه ، مقدار ، بزرگی 
و کوچکی ، بلندی و کوتاهی و ... با هم مقایسه کنیم . اندازه هر چیز را با یک عدد و یکای آن گزارش می کنیم. به یکای اندازه گیری، 
در   ، باشند  مقایسه پذیر  هم  با  چیز  یک  مختلف  اندازه گیری های  از  عددهای حاصل  که  این  برای  دانشمندان  می گویند.  نیز  واحد 
نشست های بین المللی توافق کردند که برای هر کمیت یکای معینی را تعریف کنند ؛ مثاًل برای جرم یکای کیلوگرم ، برای زمان یکای 

ثانیه ، برای طول یکای متر و ... را تعریف کردند. 
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الف( جمالت و عبارات زیر را با مناسب ترین کلمه کامل کنید :           1                                                                                                  
1- تبدیل دانش علمی به عمل  ........................... نامیده می شود.

2- رگ هایی كه خون را از قلب خارج می كنند ،  ........................... نامیده می شود.
3- یاخته های بدن در میان مایعی بین یاخته ای قرار دارند كه به مجموع آن ،  ........................... می گویند.

4- یاخته های خونی   ........................... در دفاع از بدن در برابر عوامل بیگانه نقش دارند.

ب(  جمالت درست و نادرست را مشخص کنید :                                                                        1                                                                                                            
      نادرست   5- جرم یک جسم مقدار فضایی است كه جسم اشغال كرده است.                                                                                                        درست 

   نادرست       درست 
   نادرست       درست 
   نادرست       درست 

6- هر جسمی كه حركت كند ، انرژی جنبشی دارد.                                                               
7- آب های زیر زمینی بزرگترین ذخیره آب شیرین زمین محسوب می شوند.

8- بافت پوششی درون حفره های قلب در تشکیل دریچه های قلبی شركت می كنند.

پ(  پاسخ مناسب را مشخص کنید :                                                                    1                             
9- وزن یک جسم با چه ابزاری اندازه گیری می شود :

   الف( نیروسنج                       ب( ترازو                                    پ( استوانه مدرج                      ت( دماسنج
10- كمان كشیده شده دارای چه نوع انرژی است : 

   الف( پتانسیل گرانشی          ب( پتانسیل كشسانی                پ( جنبشی                               ت( پتانسیل شیمیایی
11- كدام یک از ویژگی های آب های زیرزمینی نیست :

   الف( دمای متغیر                  ب( بی رنگی                               پ( بی بویی                                ت( فاقد مواد تیره كننده
12- منشاء كدام منبع انرژی موجودات زنده است :

   الف( باد                                ب( خورشید                              پ( زمین گرمایی                       ت( سوخت های فسیلی

ت(  به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید :                                                                               
0/5 13- برای یافتن الماس در طبیعت، در كجا باید جست وجو كرد ؟        
0/5 14- آب های حاصل از بارش در روی زمین چه سرگذشتی پیدا می كنند ؟ )2 مورد (      
15- دو كاربرد صفحه های خورشیدی را بنویسید.                                                0/5
0/5 16- برای تعیین نقطه 100 دماسنج های الکلی چه  می كنند ؟        
0/5 17- كاربرد بتن چیست ؟ )2 مورد (           

مطابق شکل یک گوی مسی و یک حلقه                     0/75  
و  گوی  این  اندازه  داریم.  اختیار  در  آهنی 
حلقه به طوری است كه گوی از حلقه عبور 
یکسان  مدت  به  را  حلقه  و  گوی  می كند. 
گرم  از  .پس  می كنیم  گرم  اندازه  یک  به 
كردن، گلوله از حلقه رد نمی شود. با توجه 
گوی  چرا  دهید  توضیح  روبه رو  نمودار   به 

مسی از حلقه آهنی رد نمی شود ؟

-18

               
                                                                                                                    

                                                                               

                                                                        



آزمون شماره
درس  :  علوم تجربی

27

تاریخ امتحان :  97/3/5
مدت امتحان  :  70 دقیقه

سؤاالت امتحان كالس هاي هفتم
5دبیرستان بنت الهدی )1( )خرداد 97(

19- توضیح دهید چرا در هنگام شب ، دود آتشی كه در ساحل روشن شده است ، به سمت دریا كشیده می شود ؟               0/75

0/75 20- هر كلمه ستون » الف « با كدام عبارت ستون » ب « ارتباط دارد :        

ستون » ب «ستون » الف «

الف( باران

ب( برف

پ( تگرگ

1( كاهش شدید دما در هنگام تراكم ابرها

2( عبور قطره های باران از توده هوای سرد

3( دمای باالتر از صفر درجه هنگام تراكم ابرها

                                        

21- نمودار مفهومی زیر را با توجه به عملکرد ویتامین ها در بدن كامل كنید :                   0/75

    
   ویتامین

گروه ویتامین های B  الف( .................  ب( .................

سالمت چشم    سالمت پوست   پ( ...................

                                      

22- منظور از دمای تعادل چیست ؟ پاسخ خود را با یک مثال توضیح دهید.         0/5

23- هر كدام از كارهای زیر در كدام بخش دستگاه گوارش صورت می گیرد :        1 
   الف( كمک به هضم چربی ها

   ب( ذخیره مواد مغذی
   پ( محل ورود همه مواد مغذی به خون

   ت( ترشح شیره گوارشی حاوی اسید و آنزیم بر روی غذا                                                    

24- عبارت » برای مشاهده یاخته ، آن ها را رنگ آمیزی می كنند. « را تفسیر كنید.       1

25- پاسخ سؤاالت زیر را با حروف به هم ریخته بسازید و بنویسید : 

0/25    الف( كربن دی اكسید تولید شده در یاخته ها طی این عمل از بدن خارج می شود.  ) م   ز  د   ا  ب  (   

0/25    ب( ادرار تشکیل شده در گردیزه ها توسط این لوله به مثانه می ریزد. ) ز   ن   ی   ا  م  ی (       

   پ( دانشی كه درباره شناخت جو و هوای اطراف زمین مطالعه می كند. ) و   ش   ا   ه  س  ی ا  ن  (
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26- نمودار مفهومی زیر را كامل كنید :                        1

وظایف خون 

در بدن

  الف( ..........................................................................

  ب( ..........................................................................

      پ( ..........................................................................

0/5 27- من چه هستم :             
        » از اجتماع تعدادی یاخته همکار و مشابه در بدن موجودات پر یاخته ای ایجاد شده ام . «

0/75 28- با طرح یک آزمایش ساده ، توضیح دهید چگونه به وجود نشاسته در مواد غذایی پی می برید .    

29- یک باال بر سه فرد 600 نیوتنی را تا ارتفاع 10 متر باال می برد. كار انجام شده توسط این باالبر چقدر است ؟    1
        ) نوشتن فرمول و یکانی مناسب فراموش نشود. (

30- وقتی ظرف آبی را روی شعله قرار داده ایم ، گرمای شعله چگونه سبب باال رفتن دمای آب می شود ؟                0/5

          جمع    15

آیا می دانید :

قلب انسان می تواند با هر تپش خود خون را 10 متر به بیرون پرتاب کند؟



  كالس هاي هفتم
  تاریخ امتحان :

تشریح از :  درس  :  علوم تجربیپاسخ آزمون شماره

52

1- فناوری                              2- سرخرگ                              3- محیط داخلی                        4- گویچه های سفید

5- نادرست                                6- درست                                     7- نادرست                                    8- درست  

9- )الف( نیروسنج                   10- )ب( پتانسیل کشسانی         11- )الف( دمای متغیر                 12- )ت( سوخت های فسیلی          

13- در کنار سنگ های آتشفشانی 
14- روی زمین جاری می شوند - در زمین فرو می روند - از روی زمین تبخیر می شوند.

15- استفاده در ماشین حساب ها - ماهواره ها - چراغ ها و تابلوهای راهنمایی رانندگی - بام و نمای ساختمان
16- مخزن آن را بر روی بخار آب در حال جوش می گیرند.

17- در ساختمان پل ها - استفاده در سازه هایی چون برج ها و سدها - استفاده در ساخت تونل

18- با توجه به آن که در اثر گرما حجم فلز مس بیش از فلز آهن افزایش یافته است، گلوله از حلقه بزرگ تر شده و از آن رد نمی شود.

19- در هنگام شب چون آب دیرتر از ساحل دریا سرد می شود. آب گرم تر از خشکی است. در نتیجه هوای سطح آب باال رفته و هوای
       ساحل به سمت دریا حرکت می کند تا جای آن را بگیرد. بنابراین نسیمی از ساحل به دریا می وزد و دود را با خود می آورد.

20- )الف( 3                           )ب( 1                                         )پ( 2

21- الف( ویتامین A              ب( ویتامین C                           پ( پیشگیری از کم خونی ) یا می توان نوشت پیشگیری از ریزش مو (          

22- وقتی مقداری آب گرم را روی آب سرد بریزیم ، آب گرم مقداری از گرمای خود را به آب سرد می دهد تا هنگامی که هر دو به دمای 
        یکسان برسند. این دما را دمای تعادل می گویند.

 
23- الف( صفرا                        ب( کبد                                        پ( باریک روده                           ت( معده                                                                                 

24- برای مشاهده بهتر یاخته ها آن ها را رنگ آمیزی می کنند. با این کار رنگ ها به ترکیبات اصلی یاخته می چسبد و آن ها را واضح تر
        می کند. مثاًل آبی متیل، رنگی است که به پروتئین های غشا و هسته می چسبند و آن ها را به خوبی مشخص می کند.

25- الف( بازدم                      ب( میزنای                                 پ( هواشناسی

26- الف( انتقال مواد              ب( ایمنی بخشی                       پ( تنظیم دمای بدن

27- بافت 

28- برای شناسایی نشاسته در مواد غذایی از محلول ید )لوگول( استفاده می کنیم. به این ترتیب که بر روی برش ها و قطعات مواد
        غذایی چند قطره لوگول می ریزیم . چنانچه پس از مدت کوتاهی رنگ مواد غذایی آبی تیره ) بنفش تیره - کبود ( شد ، نشان

        دهنده وجود نشاسته در آن ماده است و اگر تغییر رنگی مشاهده نشد ، ماده غذایی نشاسته ندارد.

600  و در ادامه : 3 1800×× == 29- چون سه فرد 600 نیوتنی توسط باالبر جابه جا شده ابتدا : نیوتن 
== کار ××  نیرو  →→ جابه جایی  ×× ==1800 10 18000              ژول 

  

30- در این حالت ، انرژی داده شده به آب ، سبب افزایش انرژی مولکول های آب می شود و جنبش مولکول ها افزایش می یابد . در 
        نتیجه دمای آب باال می رود.

97/3/5دبیرستان بنت الهدی )1( )خرداد 97(5
فریده بصیر


