
 

 

 نام و نام خانوادگی : 

دبستان ...............                                                                                                         کالس :                                                     

زمان:.....................دقیقه                                                                                                                                                                     

  2 تعداد صفحه :                                                                                                       علوم هفتم  نمونه سوال فصل اول  

 ردیف  سوال

کنید. جای خالی را کلمات مناسب پر   

الف( یکی از ویژگی های انسان ....... است که از دوره کودکی ، او را به دانستن سوق میدهد.  

 ب( مهم ترین نکته در علم ....... و .........است. 

 ج( تبدیل علم به عمل ........... نامیده میشود. 

 د( برای درستی یا نادرستی فرضیه ها باید .............. انجام شوند.

انشمندان تالش میکنند ................. به نیازهای زندگی پاسخ دهند.ه( د  
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 صحیح یا غلط بودن جمالت را نشان دهید.

ص           غ                               الف( اختراع و استفاده از خودرو در دنیای امروزی ضرری ندارد.            

ص           غ                                ب( ساخت هواپیما نمونه ای از تبدیل علم به عمل است.                          

ج( آخرین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام میدهند آزمایش است.                ص           غ   

ص          غ                                                                            د( گوگرد یک ماده نامحلول در آب است.            
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 به سوال های زیر پاسخ کوتاه بدهید.

 الف( اولین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام میدهند چیست؟ 

میگویند؟ب( به بررسی دقیق با استفاده ار تمام حواس در روش علمی چه   

 ج( چه کسانی مبتوانند از روش علمی استفاده کنند؟

 د(علوم تجربی به چهار شاخه تقسیم مسشوند نام ببرید. 
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 4 آیا میتوان تنها به کمک یکی از شاخه های علوم تجربی ، فناوری ایجاد کرد؟چرا؟ 



 

 

 5 سرما و گرما چه اثری بر حل شدن مواد در آب دارد؟ 

بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی ها چیست ؟ مثالی بزنید. بهترین راه    
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 7 مهارت های یادگیری در علوم را نام ببیرید.

 8 اتانول چیست؟ چند ویژگی آن را بنویسید. 

 9 منظور از سوخت فسیلی چیست؟

 10 یک عیب و یک فایده سوخت فسیلی را بنویسید. 

بنویسید. سدیم کلرید چیست چند ویژگی آن را   11 

 نیما شهبازی   طراح سوال:

شوید و به هزاران نمونه سوال دسترسی داشته باشید.در کانال تلگرامی گروه آموزشی هفت عضو   

@sevenedu2 


