
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:     میثم کوه گردنام دبیر:   تاریخ و امضاء:             نام دبیر:                       

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
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 ی صحیح را انتخاب کنید. در هر مورد گزینه

 ؟ نمی باشدالف( کدام یک از منابع زیر برای تولید انرژی، جز منابع تجدید پذیر 

  انرژی امواج دریا           آبی انرژی برق         انرژی زغال سنگ               انرژی باد 

 ؟ باشدنمیهای زیر از راه های جلوگیری از اتالف گرما در خانه کدام یک از گزینهب( 

 درز گیری و عایق بندی                      های دو جداره استفاده از شیشه

 استفاده از رنگ روشن در نمای ساختمان            استفاده از رنگ تیره در نمای ساختمان 

 گرانشی بیشتری دارد؟  پ( در کدام حالت جسم انرژی پتانسیلِ

   2حالت             1حالت 

 هر سه حالت برابر است             3حالت 

 ی ..................... بیشتر استت( چهار گلوله با سرعت های مساوی در حال حرکت هستند، انرژی جنبشی گلوله

 چهار گِرمی              سه گِرمی            دو گِرمی              یک گِرمی 

1 

2 

 زیر را مشخص کنید. درستی یا نادرستی جمالت 

 نادرست( –زد. )درست الف( در شب نسیم از ساحل به دریا می وَ

 نادرست( –ب( هر چه جسمی در ارتفاع باالتری قرار گیرد، انرژی پتانسیل گرانشی آن بیشتر می شود. )درست 

آید. انرژی بدست میکیلوژول  700گرم شیر،  200کیلوژول بر گرم باشد، با مصرفِ  3اگر انرژی موجود در شیر پ( 

 نادرست( –)درست 

 نادرست(  –شود. )درست ت( در آب پشت سد انرژی پتانسیل گرانشی به انرژی جنبشی تبدیل می

1 

3 

 های فسیلی پاسخ دهید. به سواالت زیر درباره سوخت

 الف( سه نوع سوخت فسیلی نام ببرید. 

 یکی از مَعایب سوخت های فسیلی را بنویسید.ب( 
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 4از 1صفحه ی 

 

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

 هفتم متوسطه مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه   تهران  
 مرزداران سرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 فیزیکنام درس: 

 میثم کوه گرد گیالنی نام دبیر:
 1398/  03/  11 امتحان:  تاریخ

 صبح 8  ساعت امتحان:
 دقیقه  60:  مدت امتحان 

 .علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شودحضرت علی )ع(: 



4 

 ر کنید. بندی دماسنج ها شرح داده شده است. جاهای خالی را با کلمات مناسب پُدر متن زیر مراحل درجه

دهند و ای، ابتدا مخزنِ آن ها را در مخلوطِ ................................ قرار میهای الکلی و جیوهبرای درجه بندی دماسنج» 

کنند؛ سپس دماسنج را در مجاورت .................... در حال .............................. نشانه گذاری میعددِ جیوه را با   سطحِ

بین این دو عدد را به کنند. و سطح جیوه را با عدد ............................. عالمت گذاری می دهند جوش قرار می

  «نامند. ی .................................. میقسمت را یک درجه هرمساوی تقسیم کرده و .............................. قسمت 

5/1 
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 جمالت زیر را کامل کنید. 

 الف( انرژی گرمایی ذخیره شده در زیر سطح زمین را انرژی .................................... گویند. 

 کنند. خورشید را به انرژی ............................. تبدیل میب( صفحه های خورشیدی، انرژی تابشی 

  پ( گرما انرژی منتقل شده از جسمِ ................. به جسمِ ......................... است.

1 
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 الف( تعادل گرمایی را تعریف کنید. 

کنیم. دمای تعادلِ آب چند مخلوط می ی سلسیوسدرجه 30گرم آب  100درجه سلسیوس را با  20گرم آب  100ب( 

 شود؟ ی سلسیوس میدرجه

 

1 
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 به سواالت زیر درباره انرژی زمین گرمایی پاسخ دهید.

 باشد؟الف( انرژی زمین گرمایی جز کدام دسته از منابع انرژی می

 ( دو مورد از کاربردهای انرژی زمین گرمایی را بنویسید. ب

 

 ی هفتاد در کدام استان انجام شد؟ نیروگاه زمین گرمایی ایران در دههمطالعه و اجرای اولین ( پ

 

1 
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 پاسخ دهید. های انتقال گرماروشی به سواالت زیر درباره

 ؟ نمی اُفتدهای انتقال گرما در موادِ جامد اتفاق الف( کدام یک از روش

 شود؟ میب( در کدام روش انتقال گرما، انرژی همراه با ماده منتقل و جابجا 

 پ( در کدام روش، رنگِ جسم در سرعت انتقال گرما موثر است؟ 

 دارند؟ پرندگان به کدام روش در فصل گرما خود را گرم نگه میت( 
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 4از 2صفحه ی 

 .هاستها و نادانى ريشه همه بدىدانايى، ريشه همه خوبىحضرت علی )ع( :
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 کند. به سطح زمین سقوط می رها شده و متری 8ارتفاع نیوتن از  4ای به وزن مطابق شکل گلوله

 الف( گلوله در کدام حالت بیشترین انرژی جنبشی را دارد؟ 

 ب( انرژی پتانسیل گرانشی گلوله در کدام حالت صفر است؟ 

پ( اگر هیچ نوع اتالف انرژی وجود نداشته باشد، مجموع انرژی های جنبشی و پتانسیل 

 گرانشی گلوله در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟ 

   3حالت  >  2حالت  > 1حالت                        3حالت   < 2حالت  < 1حالت 

   3حالت  <  2= حالت  1حالت                        3= حالت   2= حالت  1حالت 

 ( چند ژول است؟ 1ت( انرژی پتانسیل گلوله در حالت )

 

5/1 
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ای در برابر تابش گرمایی خورشید قرار دارند. به نظر شما پس از یک ساعت، با توجه به شکل دو سطحِ آسفالت و آینه

 شود؟ چرا؟ )حتما علت را بنویسید.(گرم میکدام سطح بیشتر 

 

5/0 

11 

برابر و در یک جهت در   چرخه سوار و یک خودرو نشان داده شده اند. هر دوی آنها با سرعتِودر شکل زیر، یک د

 حالِ حرکت هستند. 

 الف( کدام یک انرژی جنبشی بیشتری دارد؟ 

 ب( عوامل موثر بر انرژی جنبشی را نام ببرید. 

  پ( اگر جرمِ یک گلوله دو برابر شود، انرژی جنبشی آن چند برابر می شود؟

1 
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 علت هر یک از موارد زیر را بنویسید. 

 الف( لباس های پشمی بدن را بیشتر گرم می کنند. 

 نمی دهد. ثانیه باالی سرش نگه می دارد، کاری انجام  2ب( وزنه برداری که وزنه را به مدت 

 

1 

13 

کند. این دانش آموز چند ژول کار انجام متر جابجا می 4ی نیوتنی به اندازه 50آموزی جعبه ای را با نیروی افقی دانش 

 دهد؟ )نوشتن فرمول اجباری است(می

 

 

 

5/0  

 4از 3صفحه ی 

 

 

 .هر چیزى راهى دارد و راه بهشت دانش استپیامبر اکرم )ص( : 



 
 ه
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انتقال گرما وجود دارد. در جاهای خالی مشخص کنید که در هر قسمت، کدام روش همانطور که می دانید، سه روش 

 تری در انتقال گرما دارد. ی انتقال گرما نقش مهماز روش های سه گانه

 

75/0 
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 در متن زیر یک غلطِ علمی وجود دارد. آن را پیدا کرده و اصالح کنید. 

وزش باد، در سطح آب دریا سبب می شود تا انرژی پتانسیل کشسانی باد به صورت انرژی پتانسیل گرانشی در آب » 

 « دریا ذخیره شود و پس از مدت کوتاهی به شکل انرژی جنبشی )موج( آن را پس دهد.

 

5/0  

16 

 با توجه به قانون پایستگی انرژی نمودار زیر را کامل کنید. 

 

25/0  

17 

 دهد؟ الف( شکل مقابل کدام نوع از منابع انرژی تجدید پذیر را نشان می

ب( انرژی جنبشی توربین در مولد )ژنراتور( به انرژی ....................... تبدیل 

 شود. می
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 نمره 15جمع بارم :                                              4از 4صفحه ی                                                                                      

 

 پیامبر اکرم )ص( :

حکايت کسى که در کوچکى علم آموزد چون نقش  

حکايت کسى که در بزرگى علم و بر سنگ است 

 .ويسدآموزد چون کسى است که بر آب نِ

 دانش آموز عزيزم؛

 خدا قوت ... 

امیدوارم روزها و لحظات 

خیلی خوبی در پیش داشته 

 باشی ... 

  ... پناه خدادر 

 کوه گرد



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 (25/0ت( چهار گرمی )هر مورد          1زغال سنگ    ب( استفاده از رنگ تیره         پ( حالت الف(  1

 (     25/0الف( نادرست       ب( درست     پ( نادرست           ت( درست      )هر مورد  2

 (25/0گرمایش زمین   )هر مورد  –(                ب( آلودگی هوا 25/0نفت   )هر مورد  –زغال سنگ  –الف( گاز  3

 (25/0سلسیوس )هر مورد  –صد  – 100 –بخار آب  –صفر  –به ترتیب: آب و یخ  4

 (25/0سرد  )هر مورد  –الف( زمین گرمایی     ب( الکتریکی     پ(  گرم  5

 نمره( 5/0درجه ) 25نمره     ب(  5/0الف( تعریف صحیح   6

7 
نمره(     پ( اردبیل    5/0گردشگری     ) –صنعتی  –گرمایش ساختمان  –(  ب( تولید برق 25/0الف( تجدید پذیر )

(25/0) 

 (25/0الف( همرفت ب( همرفت   پ( تابش    ت( رسانش    )هر مورد  8

 (25/0نمره + راه حل  5/0)جواب ژول  32(    ت( 25/0(    پ( هر سه مساوی )25/0)  3(   ب( حالت 25/0)  3الف( حالت  9

 (25/0( + علت ) 25/0سطح آسفالت ) 10

 (25/0(    پ( دو برابر ) 5/0(   ب( سرعت و جرم   )25/0الف( خودرو ) 11

 (5/0(     ب( چون جابجایی صفر است ) 5/0الف( جلوگیری از رسانش گرما به دلیل هوا ) 12

 (5/0ژول  )فرمول+ جواب  200  13

  25/0هر مورد صحیح  14

 (5/0از نوع کشسانی ) نهانرژی باد از نوع جنبشی است  15

 (25/0ژول  ) 600 16

 (25/0)هر مورد     الف( برق آبی    ب( الکتریکی  17

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 15جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی
 تهران  2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران  واحد سرای دانش پسرانه  دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کلید

 فیزیک هفتم متوسطهنام درس: 

 میثم کوه گردنام دبیر: 

 1398/  03/  11 تاریخ امتحان:

 صبح 8 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 


