
 

 

 

 

 

 
 

 

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

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 مفاهیم فیزیکی زیر را تعریف کنید. 1

 الف( قانون پایستگی انرژی:

 
 

 ب( گرما:

 

 

 ج( زیست گاز:

 
 

2 

 به جای نقطه چین کلمه یا عبارت مناسب قرار دهید. 2

 دارد. ……………… الف( هر جسمی که حرکت کند، انرژی

 است. ………………ها و مواد غذایی از نوع انرژی  ( انرژی ذخیره شده در انواع سوختب

 است. ……………… کنیم، هایی که از آنها استفاده می ی انرژی ج( تقریبا منبع همه

 کنند. تبدیل می ………………  باد را به انرژی ……………… های بادی انرژی د( توربین

 وردرا در تماس با جسم م دماسنج ……………… ای یک جسم با دماسنج الکلی یا جیوه گیری دمای برای اندازهه( 

 ی باریک، دیگر تغییر نکند. در لوله ……………… کنیم تا میدهیم و مدتی صبر  نظر قرار می

 شوند. خوب محسوب می ……………… و( پشم شیشه و فایبرگالس به علت داشتن هوای محبوس

 شود. سبب ایجاد باد در ساحل دریا می ………………های  ز( جریان

2 

 مشخص کنید.« غ»یا « ص» های زیر را با عالمت هریک از جملهدرستی یا نادرستی  3

 ژول است. 42000کالری معادل  کیلو 10الف( 

 تواند باعث توقف جسم شود. به یک جسم هرگز نمیب( وارد کردن نیرو 

 رسد. ی سلسیوس نیز می درجه 100های خورشیدی تا  دمای آب در آبگرمکن ج( معموالً

 شود. ها به انرژی الکتریکی تبدیل می ها و مبدل آب پشت سد توسط توربیند( انرژی پتانسیل گرانشی 

ی باریک دماسنج و خط نشان مایع دماسنجی را در خط افق  در مقابقل    باید لوله ،ه( برای دقت بیشتر در خواندن دما

 دیدگان خود قرار دهیم.

 ی سلسیوس است. درجه 100آب در باالی کوه دماوند و( دمای جوش 
 

5/1 

 3از 1ی  صفحه

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1397 -98سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 فیزیکنام درس: 

 شیخ االسالمیزهره  نام دبیر:

 11/03/1398 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه90مدت امتحان : 



 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

 زیر کلمه یا عبارت مناسب داخل کمانک خط بکشید. 4

 ، قابلیت تبدیل آن از یک شکل به شکل دیگر است.نيرو ( -انرژی   -)کارترین ویژگی الف( مهم

بسقتگی   جرم جسم و مقدار سررتت آن(  - )وزن جسم و ارتفاع جسم از سطح زمينب( انرژی جنبشی هر جسم به 

 دارد.

 شود. ذخیره می شيميایی( - گرانشی - )کشسانی وقتی یک فنر را فشرده کنیم، در آن انرژی پتانسیل ج(

 روند. به کار میالکتریکی(  -)گرمایی های خورشیدی برای تولید انرژی رژی حاصل از نور خورشید، در صفحهد( ان

کننقد و   حرکت مقی باال(  - )پایين همرفت قسمتی از مایع یا گاز که گرم شده است به طرفه( در انتقال گرما به روش 

 گیرند. های اطراف آن که سردترند، جای آن را می قسمت

 است. زیاد( –)کم  ای برای تولید انرژی الکتریکی  نسبتا های سوخت فسیلی و هسته و( بازده نیروگاه
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 شود؟ چرا؟ انجام نمیدر کدام یک از موارد زیر کار  5

 کند. ای را به آرامی از سطح زمین بلند می برداری وزنه الف( وزنه

 

 رود. ی سیمانی را در دست گرفته و روی سطح افقی به آرامی راه می ب( کارگری کیسه

 

 

5/0 

کنقد،   کسقب مقی  کیلوژول بر گقرم   18گرم کیک ساده با انرژی شیمیایی  500با خوردن  ما بدن الف( مقدار انرژی که 6

 چقدر است؟

 

 

متر در امتداد نیروی وارد شقده بقه آن جابجقا     سانتی 200ی  ای به اندازه نیوتونی جعبه 300ب( شخصی با نیروی افقی 

 دهد چقدر است؟ کند؛ کاری که این شخص روی جعبه انجام می می
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 کنیم: منحرف و سپس رها می Aی  آونگی را مطاب  شکل از وضعیت قائم تا نقطه 7

 هایی است؟ دارای چه نوع انرژی Bی  ی آونگ در نقطه الف( گلوله

                                                                                  
مفهوم کار و انرژی اگر کند؛ با توجه به  کند و آن را جابجا می به قطعه چوب برخورد میC ی  ی آونگ در نقطه ب( گلوله

 کند؟ چرا؟ ای با جرم بیشتر تکرار کنیم، جابجایی چوب چه تغییری می آزمایش را برای گلوله
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 3از 2ی  صفحه



 نمره15جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

 های زیر پاسخ دهید: به پرسش 8

 الف( دو کاربرد انرژی زمین گرمایی را نام ببرید.
 

 های انتقال گرما چیست؟ روش تابش با سایر روش ب( تفاوت انتقال گرما به
 

 

 های تجدیدپذیر را بیان کنید. ج( دو مورد از علل افزایش استفاده از انرژی
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 سرد است. Bداغ و قطعه ی  Aرا در نظر بگیرید؛ قطعه ی  Bو  Aدو قطعه ی فلزی هم جنس  9

                                    
 

 را با هم مقایسه کنید. Bو   A  جنبش مولکولی الف(

 

 شود؟ ب( اگر دو قطعه را در تماس با یکدیگر قرار دهیم، جنبش مولکولی کدام قطعه کم و کدام قطعه زیاد می

 

 

 ج( پس از رسیدن به حالت تعادل، جنبش مولکولی دو قطعه را با هم مقایسه کنید.
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 گرما در خانه ذکر کنید. چهار راهکار برای کاهش اتالف 10

 
 

 

1 

بینقی   کنقیم؛ پقیش   ی فلزی قرار داده شده اسقت را روشقن مقی    ای که بین دو ورقه مطاب  شکل بخاری برقی استوانه 11

 افتد؟ چرا؟ ی پشت کدام ورقه زودتر می کنید چوب پنبه می
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 های زیر در توصیف کدام یک از منابع انرژی است؟ هر کدام از جمله  12

 ترین درصد مصرف انرژی در جهان است. الف( کم

 ب( منشاء گیاهی یا جانوری دارد.

 هایی که امکان ایجاد سدهای بلند وجود دارد قابل استفاده است.. ج( در مکان

 آب گرم و آب فشان از نشانه های وجود آن است.د( چشمه های 

1 

 3از 3ی  صفحه

A B 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 نمره(75/0ماند.) مقدار کل آن ثابت می کند و تنها شکل آن تغییر می رود. از بین نمی آید و به وجود نمی الف( انرژی هرگز 1

 نمره( 75/0) گویند. گرما می ،شود جسمی به جسم دیگر منتقل می به مقدار انرژی که در اثر اختالف دما از ب(

هسا   پس  از مسدتی گازهسایی از آن   ، هوازی قرار گیرند ی محصوالت کشاورزی در شرایط بی ج( هرگاه پسماند یا باقیمانده

 نمره( 5/0شوند که به آن زیست گاز گویند.) متصاعد می

 الکتریکی             _ج( خورشید            د(جنبشی    ب( پتانسیل شیمیایی             لف( جنبشی                          ا 2

 نمره ( 25/0)خالیی جاهر مورد                       ز( همرفتی                              نارسانای و(                ارتفاع مایع_ه( مخزن

 الف( درست        ب( نادرست       ج( نادرست       د( درست           ه( درست        و( نادرست 3

 نمره (25/0هرمورد)

 ه( باال            و( کم   د( الکتریکی                   ج( کشسانی       الف( انرژی         ب( جرم جسم ومقدار سرعت آن       4

 نمره( 25/0)هر مورد

 نمره( 5/0زیرا نیرو بر جابجایی عمود است.) گزینه)ب(. 5

6 ) kj ( / ) 18 500 9000 0  الف5

                                                                                                            W F d j ( / )   300 2 600 0  )ب 75

 نمره( 5/0الف( انرژی های جنبشی و پتانسیل گرانشی ) 7

پ  در برخورد با قطعه چوب  ،گرانشی افزایش یافتهزیرا با افزایش جرم انرژی پتانسیل  نمره(. 25/0ب( بیشتر می شود.)

 نمره( 5/0درنهایت جابجایی نیز بیشتر می شود.) و دهد کار بیشتری روی آن انجام می

 الف( ذکر دو مورد ازموارد زیر: 8

 (گرمایش ساختمان ها   2           (تولید انرژی الکتریکی1

 های گرم درون زمین مندی از خواص درمانی آب ( ایجاد مراکز گردشگری برای بهره4          فعالیتهای صنعتی       (3

 نمره (25/0) ذکر هرمورد

کند  گرمایی خورشید از خال عبور می رسانش به محیط مادی نیاز است. ولی انرژی ب( برای انتقال گرما به روش همرفت و

 نمره( 5/0) کند. ما را گرم می رسد و و به ما می

 نمره( 5/0) شوند. باعث گرمایش جهانی نمی - زمین را آلوده نمی کنندج( 

 شود                 زیاد می Bقطعه  کم و Aب(  قطعه              B بیشتر از  Aالف( جنبش مولکولی  9

 نمره( 25/0)هرمورد                  شود. ج( جنبش هر دو یکسان می

 عایق بندی سقف خانه ودیوار ها -                 درجه سلسیوس 20تا 18بینکنترل دمای مناسب خانه  - 10

 استفاده از پنجره ی دو جداره -                                    عایق بندی وپوشیده شدن مخزن آب داغ -

 استفاده از دماپا در رادیاتور -                                                                          استفاده ازدرزگیر -

 نمره( 25/0 )هر مورد موارد فوق کافی است مورد دلخواه از 4ذکر                          استفاده ازکفپوش های موکت و فرش -

سسطو    کننسد و  انرژی تابشی بیشتری را جذب مسی  ،ناهموار افتد. اجسام تیره و یزودتر م ،چوب پنبه پشت سطح سیاه 11

 نمره( 75/0بیشتر آن را بازتابش می کنند.) براق مقدار کمتری از انرژی تابشی را جذب و صاف و

               ب( انرژی فسیلی             ای الف( انرژی هسته 12

 نمره  25/0 مورد هر ذکر      د( انرژی زمین گرمایی                   ج( انرژی برق آبی

 امضاء:   االسالمی زهره شیخ نام و نام خانوادگی مصحح:  نمره15جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق اداره

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر دبیرستان

 97-98سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 هفتمفیزیک نام درس: 

 شیخ االسالميزهره نام دبیر: 

 11/03/1398 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  08:00 امتحان:ساعت 

 دقیقه 90مدت امتحان: 


