
 

 07/11/1000خانم تختی  -علوم تجربی پایه هفتم بخش شیمی و زیست -مدرسه هوشمند مدارس امام حسین)ع( کاشمر -ماه بهمن آزمون مجازی

 بافت چربی چه نوع بافتی است؟( 1

 ( پیوندی4                                               ( عصبی3                                                پوششی (2                                            ماهیچه ای (1

 ؟کدام یک کربوهیدرات مرکب است (2

 سلولز و گلوکز (4                                          ( فقط گلوکز3               نشاسته و سلولز                   ( 2            نشاسته و گلوکز                        ( 1

 در کدام یک هسته دارای غشا نیست؟ (3

 قارچ ها (4                                            ( باکتری ها 3( گیاهان                                               2( آغازیان                                                 1 

 یاخته های بافت پوششی چگونه اند؟( 4

 ( گرد و بسیار بزرگ اند.2                                                                      باریک و درازند.                    ( 1

 ( نازک اند و از هم فاصله دارند.4                                                                         به هم فشرده و ضخیم اند.( 3

 گیاهی دیده می شود؟کدام اندامک ها فقط در یاخته های ( 5

 غشای یاخته -( کریچه2              رناتن                                                                     -( غشای یاخته1

  سبزدیسه -( دیواره ی یاخته4                                 سبزدیسه                                                    -( راکیزه3

 ویژگی این فلز است؟ورق طال را می توان به صورت یک الیه ی بسیار نازک در آورد. این موضوع نشان دهنده کدام ( 6

 ( چکش خواری4( سختی                                             3( استحکام                                             2( انعطاف پذیری                                        1

 کدام ماده به طور مستقیم از طبیعت به دست نمی آید؟( 7

 ( طال4( گوگرد                                             3( آهن                                                     2                                                   ( الماس 1

 ؟مهم ترین ویژگی فلز آلومینیوم که باعث کاربرد گسترده آن در صنایع مختلف شده، کدام است( 8

 ( رسانایی خوب4             ( چگالی کم                           3       ( انعطاف پذیری                             2      ( چکش خواری                                   1

 هستند؟ به ترتیب کدام« کربن دی اکسید  -کلر -گوگرد -مس»  ذره سازنده ی مواد( 9

                              مولکول -مولکول -مولکول -اتم( 2                                                                            ترکیب -ترکیب -ترکیب -اتم( 1

 مولکول -اتم -اتم -اتم( 4                                                                            مولکول -ترکیب -اتم -( عنصر3

 حالتی از آب که حجم معینی ندارد، ........................ است.( 11

 ( هر سه یکسان است.4                                                    یخ( 3                                             بخار آب( 2                         قطره آب                    ( 1

 ؟گرم از کدام ماده می تواند حجم بیشتری داشته باشد 11( 11

 الکل( 4                                  نیتروژن          ( 3                                                شکر (2                                                        طال( 1

 ؟کدام یک از تغییر حالت های مواد با گرفتن گرما صورت نمی گیرد (12

 تبخیر( 4                                              تصعید( 3                                               چگالش( 2                                                     ذوب( 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید.    
 


