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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                                                                     االتؤس

بارم
 

1 

 در حل مسائل نوشتن فرمول و واحد فراموش نشود                                                            
 .ترین کلمه پر کنیدجاهای خالی را با مناسب

 وسیلهبه گویند. یکای جرم ................ یا گرم است. جرم را الف( به مقدار مادۀ تشکیل دهندۀ یک جسم، جرم جسم می

 گیرند. .................. اندازه می

 -ها پس از مصرف به سادگی امکان پذیر نیست، منابع .................... )تجدیدپذیر ب( منابع انرژی که جایگزینی آن

 شوند. تجدیدناپذیر( انرژی نامیده می

 کنند. ................... تبدیل میهای بادی انرژی ................. باد را به انرژی پ( توربین

آید و دمای جسم گیرند، دمای جسم گرم پایین میت( وقتی دو جسم با دماهای متفاوت در تماس با یکدیگر قرار می

 رود تا دو جسم به دمای ................. برسند. سرد باال می

 ... نسبت به جسمی که سردتر است، دارد. هایش جنب و جوش .............تر است، مولکولث( جسمی که گرم

 ج( انرژی پتانسیل ذخیره شده در یک تکه کش کشیده شده، از نوع پتانسیل ..................... است. 
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 پاسخ دهید. 3تا  1نگار پنج جملۀ زیر را در مورد مواد روی تخته نوشت. با توجه به جدول به سواالت 

 جمالت نگار

 جامد است. این ماده نرم است.الف( پنبه 

توانم آن را از ظرفی به ب( نمک جامد است. می

 ظرف دیگر بریزم.

 توانم ببینم بطری آب تا نیمه پر است.پ( من می

 ت( میز چوبی محکم است.

ث( من بوی قورمه سبزی را که در حال پخته شدن 

 کنم.است، حس می

 آورده است؟نگار این اطالعات را از چه طریقی به دست  -1

 بینی( پیش4( مشاهده                         3گیری                            ( اندازه2( آزمایش                  1

شود از ظرفی به ظرف دیگر فقط مایعات را می "دوست نگار در مورد مواد جامد، مایع و گاز این نظر را دارد:  -2

 این ادعاست؟. کدام گفتۀ نگار خالف "ریخت

 ( عبارت ت 4( عبارت پ                    3( عبارت ب                  2( عبارت الف                          1

کدام گفتۀ نگار این جمله را تایید  "بعضی از گازها بودار هستند. "بهار دوست دیگر نگار است و چنین نظری دارد:  -3

 کند؟می

 ( عبارت ث4( عبارت پ                    3( عبارت ب                  2                  ( عبارت الف        1
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اند. اما در هر کدام مقداری لوازم یا خوراکی گذاشته شده است. مریم معتقد است چگالی جعبه اندازهاین دو جعبه هم

 بیشتر است. آیا شما با او موافقید؟ دلیل بیاورید.  "الف"

 

5/0 

 5از  1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هفتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 5 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

  دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                                                                            

 95 -96سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 فیزیکنام درس: 

 وکیلزینب  نام دبیر:

 12/03/1397امتحان:  تاریخ

 /عصرصبح 8: 00ساعت امتحان:

 دقیقه 120مدت امتحان : 



4 

 کنیم. کدام جسم وزن بیشتری دارد؟اجسام مختلفی را به فنرهای یکسان آویزان می
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 نیست؟کنیم. برای بیان جرم کدام گزینه این واحد مناسب برای جرم اجسام سبک از واحد گرم استفاده می

 ( یک موز4( میزمطالعه                         CD     )                    3( لوح فشرده )2                      ( یک انار1
5/0 
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 خط کش زیر چه طولی را اندازه گرفته است و دقت آن چقدر است؟

 طول خط کش: .........

 دقت خط کش: ........
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گرم است. چگالی  80ها این گلولهریزد. جرم دانش آموزی تعدادی گلولۀ فلزی را درون یک استوانه مدرج حاوی آب می

  ها را حساب کنید. این گلوله
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8 

گوییم کار انجام شده است. همان طور که در شود، حرکت کند، میوقتی یک جسم در جهت نیرویی که بر آن وارد می

 کار انجام داده است؟های مختلفی را انجام داده است. در کدام شکل، او شکل زیر نشان داده شده یک شخص فعالیت
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 5از  2صفحه ی 
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 انرژی جنبشی وجود دارد؟ فقطزیر  کدام یک از موارد  در 

 غلتد( توپی که روی زمین می4( هواپیمای در حال پرواز     3( تیری که از کمان رها شده    2( آب باالی آبشار      1
5/0 
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 شود؟نمی در کدام یک از حاالت زیر کار انجام
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شود. کار انجام شده توسط این نیرو چه قدر متر جابه جا می 300نیوتن به اندازه  20000اتوبوسی با نیرویی به بزرگی 

  است؟ 
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در کدام وضعیت از همه بیشتر است؟ برای  چترباز دهد. انرژی جنبشیشکل زیر چتربازی را در سه وضعیت مختلف نشان می

 پاسخ خود دلیل بیاورید. 
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 کنید، همان گونه که در شکل مقابل مالحظه می

 متری از سطح زمین قرار دارد.  10در ارتفاع  Aتوپی در نقطۀ 

  ژول است.  35انرژی پتانسیل گرانشی این توپ 

 الف( وزن توپ چند نیوتن است؟

 

چه نوع  Bآید. توپ در نقطه قل خورده و پایین می Bب( این توپ روی مسیر مشخص شده در شکل به سمت نقطۀ 

 انرژی دارد؟ 

 

1 

 5از  3صفحه ی 



14 

خواهند از منابع انرژی تجدیدپذیر برای تولید انرژی دهد، اهالی این منطقه میشکل زیر یک جزیره را نشان می

 استفاده کنند. 

 الف( با توجه به شکل، سه منبع انرژی را که ممکن است 

  ساکنان این جزیره از آن استفاده کنند، نام ببرید. 

 

 ب( برای یکی از این منابع انرژی یک مزیت و 

 یک عیب بنویسید: 
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گازوئیل را از نفت دهد. مینشان  1388نمودار زیر سهم منابع انرژی را در تولید انرژی الکتریکی در کل دنیا در سال 

 آورند. خام بدست می

 الف( چند درصد برق مورد نیاز بشر از طریق 

 تامین شده است؟  های فسیلیسوخت

 ها هستند.( های فسیلی کدام سوخت) به یاد بیاورید سوخت

 

 ب(  چند درصد برق مورد نیاز بشر از طریق 

 تامین شده است؟  تجدیدناپذیرمنابع انرژی 

 

 پ( چند درصد برق مورد نیاز بشر از طریق 

 تامین شده است؟ تجدیدپذیر 

 

 ت( به نظر شما منظور از منابع دیگر، کدام منبع انرژی است؟ دو مورد نام ببرید. 
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تواند ظرف غذایی که شعلۀ آن در پایین طراحی شده است. چگونه این شعله می شوددر شکل زیر یک اجاق دیده می

 را که از آن دور است گرم کند؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید. 
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 5از  4صفحه ی 

 19گاز طبیعی %
 %17هسته ای 



 

 

 

 نمره 15جمع بارم : 
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-یمها بدن شما را گرم نگه شوند. چگونه این لباسهای زمستانی از پشم یا الیاف مصنوعی ساخته میتر لباسبیش

 دارند؟
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که در قسمت روشن های روی قسمت تیرۀ سایبان ذوب شده اند در حالیتوضیح دهید چرا در یک صبح آفتابی، قندیل

 . اندهنوز ذوب نشده
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19 

آلومینیمی های ها را در ورقها برای اینکه غذاها داغ بماند آنبا توجه به تابش اجسام توضیح دهید چرا در رستوران

 پیچند؟می
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هایمان کاهش دهیم. برای هر قسمت از خانه که در زیر الف گرما را از خانهتوانیم اتهای مختلفی وجود دارد که میراه

 آمده است، یک روش را بیان کنید:

 ها ).....................(ب( پنجره                            الف( دیوارها ).....................(                                                   

 ).....................( پ( کف اتاق  )....................(                                                                               ت( درها     

 اشید  شاد ب

 

1 

 5از  5صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 25/0پ ، قسمت  25/0هر مورد 

 الف( کیلوگرم، ترازو         ب(تجدیدناپذیر       پ(جنبشی، الکتریکی     ت( دمای تعادل     ث(بیشتری

 ج( کشسانی

2 
 نمره 5/0هر مورد 

 4گزینه  -3، 2گزینه  -2، 3گزینه  -1

 (  جواب های درست دیگر نیز پذیرفته است. 25/0( زیرا در حجم برابر جرم بیشتری قرار دارد.)25/0موافقم ) 3

 3گزینه  4

 3گزینه  5

 ( 25/0سانتی متر ) هر مورد  25/0سانتی متر ، دقت :  5/8طول خط کش:  6

7 

  جرم

 حجم
=  چگالی

 = چگالی 8گرم بر سانتی مترمکعب 

  0/ 25فرمول، واحد و عدد آخر هر کدام 

 4گزینه  8

 4گزینه  9

 2گزینه  10

 0/ 25= کار    فرمول، واحد و عدد آخر هر کدام 6000000جابه جایی= کار      ژول  نیرو  11

12 
(، زیرا چترباز هر چه پایین می آید  انرژی پتانسیل گرانشی او به انرژی جنبشی تبدیل می شود و در 25/0) 3در وضعیت 

 ( 25/0نتیجه سرعتش افزایش می یابد. )

13 

 ارتفاع = انرزی پتانسیل گرانشی وزن 

 0/ 25= وزن  فرمول، واحد و عدد آخر هر کدام  5/3نیوتن 

 (25/0)ب( فقط انرژی جنبشی 

14 

 (25/0الف( خورشیدی، باد و موج های دریا ) هر مورد 

(، جواب های درست دیگر 25/0ب( مزیت: انرژی خورشیدی:  مزیت: رایگان است ، عیب: بازده کمی دارد    ) هر مورد 

 پذیرفته است.

15 

 ( 25/0) هر مورد 

 درصد  65الف(

 درصد 82ب( 

 درصد 18پ(

 جواب های درست دیگر پذیرفته است.ت( انرژی خورشیدی و باد  

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 فيزیکنام درس: 

 زینب وکيل نام دبير:

    3/97/ 12تاریخ امتحان:

 صبح 8:00 امتحان:ساعت 

 دقیقه 120 مدت امتحان:



 

 

16 

با استفاده از روش همرفت، هوای گرم سبک می شود و باال می رود و وقتی این هوا از منبع گرم دور شد گرمای خود را از 

دست می دهد و سنگین می شود و پایین می آید و دوباره گرم می شود و این چرخه ادامه پیدا می کند. ظرف غذای دور 

 گرما به این شکل گرم می شود.  از منبع

17 
در بین پشم لباس ها مولکول های هوا قرار دارند که رسانای ضعیف گرما هستند و در نتیجه گرمای بدن را حفظ می 

 کنند و نمی گذارند از بین برود. 

 قسمت های تیره گرمای بیشتری می گیرد در نتیجه قندیل های این قسمت زودتر آب می شود.   18

19 
رنگ روشن گرمای کمتری از خود را تابش می کند در نتیجه برای اینکه گرمای غذا دیرتر هدر برود از رنگ روشن 

 استفاده می شود.

20 
دیوار: استفاده از عایق، پنجره: استفاده از پنجره دو جداره، کف اتاق: استفاده از فرش، درها: استفاده از  25/0هر مورد 

 دیگر پذیرفته است درزگیر  جواب های درست

 امضاء:    زینب وکیل نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره15جمع بارم :


