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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

1 

 انتزها جاهای خالی را پُر کنید. با استفاده از کلمات یا عبارت های داخل پر

بین دو جسم در تماس با هم منتقل اختالف گرما(  -)اختالف دماالف( گرما نوعی از انرژی است که به علت ................................... 

 شود. می

 ند.گوینارسانای گرما(  -)رسانای گرماواع فلزها که گرما را بسیار سریع منتقل می کنند، ................................... به اجسامی مانند انب( 

 تولید کنند.  باد( -)باران توانند هوا را نیز به حرکت در آورند و ...................................جریان های همرفتی میج( 

 کنند.میمنتشر تابش(  -همرفت)د( همه اجسام می توانند انرژی خود را به صورت ................................... 
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 پاسخ دهید. همرفتاالت زیر در ارتباط با انتقال گرما به صورت به سو

 صحیح را انتخاب کنید.( ی)گزینه ؟ نیستضروری کدام یک از موارد زیر برای انتقال گرما به روش همرفت الف( 

 ( قسمت گرم باالتر از قسمت سرد باشد.2( ماده باید گاز یا مایع باشد.                       1

 ( قسمت گرم پایین تر از قسمت سرد باشد.4( بین دو نقطه از ماده اختالف دما باشد.          3

 ی صحیح را انتخاب کنید.()گزینه  ؟گیردصورت  تواندمیهمرفت  لِشکدر کدام یک از اجسام زیر انتقال گرما به ب( 

 ( شیشه4( روغن مایع                         3ی آهنی                     ( میله2ی مسی                  ( میله1

 وزد؟ ، نسیم به کدام طرف میهنگام روزدر مناطق ساحلی، ج( 

2 

3 

پارافین  مت از جنس های آلومینیوم، مس و آهن روی سه پایه گذاشته شده و از طریقِی هم طول و هم ضخامطابق شکل سه میله

 کنیم. با توجه به این توضیحات به سواالتها را گرم میبه هر کدام چوب کبریتی آویزان کرده ایم. بوسیله چراغ الکلی یک طرف میله

 زیر پاسخ دهید:

 افتد؟ ها زودتر از همه میچوب کبریتِ کدام یک از میله الف(

 
 
 

 ها از بقیه کمتر است؟ب( رسانایی گرمایی کدام یک از میله

 
 
 

 د؟نمی افتتقریبا همزمان ج( در کدام یک از حاالت زیر هر سه چوب کبریت 

 ی شیشه ای داشته باشیم.ی آهنی، میلهمیله( اگر به جایِ 2( اگر هر سه میله از جنسِ مس باشند.                         1

 صحیح است. 3و  1( گزینه های 4( اگر هر سه میله از جنسِ آهن باشند.                         3
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دهیم. پس از طلوع خورشید، سطح آسفالت گرم تر الف( صبح زود و قبل از طلوع خورشید، یک آینه روی سطح آسفالت قرار می

 شود یا سطح آینه؟ می

ی فلزی قرار داده شده است. سطح ب( در یک آزمایش، بخاری برقی استوانه ای بین دو ورقه

یقلی و براق و دیگری سیاه و مات است. صهایی از ورقه ها که مقابل بخاری قرار دارند، یکی 

شده است. وقتی چوب پنبه ای توسط موم یا پارافین چسبانده  ،ورقه ها طرف دیگرِدر 

 افتد؟ بخاری را روشن کنیم، کدام چوب پنبه زودتر می
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  3از  1صفحه ی  

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

  هفتم و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه ....... سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزداران                                                  پسراهن                                                                                  دولتیغیر  دبیرستان

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

  فیزیک نام درس:

 گردآقای کوه :نام دبیر

 12/33/1331 :امتحان تاریخ

 صبح   8  :امتحانساعت 

 دقیقه 33 : امتحانمدت 

 

 



1 

 نمره( 1/0درست یا نادرست بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. )هر مورد 

ی صفر در دماسنج، مخزن آن را در کنار دریای آزاد در مخلوط آب و یخ الف( برای مشخص کردن نقطه

 نادرست(  -دهند. )درستقرار می

 نادرست( –ب( دماسنج وسیله ای است که با آن فشار را اندازه می گیریم. )درست 

 نادرست( –ج( دقت دماسنج های معمولی الکلی و دماسنج های معمولی جیوه ای با هم برابر است. )درست 

 نادرست( –درست سازند تا گرما به صورت همرفت و تابش از آن خارج شود. )ها را به صورت پهن میخودرو د( رادیاتورِ

2 
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 الف( اصلی ترین جزء فالسک، کدام قسمتِ آن است؟

 

 ی مناسب تکمیل کنید. ب( عبارت زیر را با کلمه

 «روند.پشم شیشه و فایبرگالس، به علت داشتن ...................... محبوس، نارسانای خوب به شمار می» 

1 

 1 را نام ببرید.  تجدید پذیرچهار مورد از انرژی های  7

8 
 گیرد؟ در هر یک از موارد زیر چه تبدیالت انرژی صورت می

 ( صفحه های خورشیدی: 2( آبگرمن خورشیدی:                                                   1

 ( توربین های بادی:                                                     3
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 گزینه ی صحیح را در سواالت زیر مشخص کنید. 

 الف( کدام منبع انرژی، می تواند به طور مداوم جایگزین شده  و آلودگی کمتری دارد؟

 ( انرژی باد4( گاز              3( زغال سنگ                 2( نفت خام               1

 کند؟فسیلی تأمین میچند درصد از مصرف انرژی کل جهان را سوخت های ب( 

1 )61                      2 )47                           3 )91              4 )81 

1 
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 هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید. 

 الف( انرژی زمین گرمایی:

 

 ب(: باد:

 

 ج( سوخت زیستی: 
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 کند ؛شروع به حرکت میشود و رها می 1ی ای از نقطهمطابق شکل، گلوله

 الف( در کدام نقطه انرژی جنشی گلوله بیشترین مقدار را دارد؟ 

 

 ب( انرژی پتانسیل گرانشی گلوله در کدام نقطه بیشترین مقدار را دارد؟

 

1 
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 .(ضروی استنوشتن فرمول و محاسبه ) در هر کدام از حاالت زیر، چند ژول انرژی پتانسیل گرانشی در جسم، ذخیره شده است؟

 متری زمین قرار دارد، 4/0نیوتن در ارتفاع  200الف( جسمی به وزن 

 

 سانتی متری قرار دارد. 20ای به ارتفاع بر روی پلهنیوتن  100ب( جسمی به وزن 

 

1 
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چمدان چند متر جابجا دهد. ژول کار انجام می 200کند و به مقدار نیوتن جابجا می 10نیوتنی را با نیروی  100شخصی یک چمدان 

 .(نوشتن فرمول و محاسبه ضروی است) شده است؟
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  3از  2صفحه ی  

 



 

 نمره 23جمع بارم : 

14 

شخصی توپی را از دو مسیر، مطابق شکل به باالی سطح می برد. اگر کار انجام شده، در دو مسیر برابر باشد، مقدار نیرویی که شخص 

 .(نوشتن فرمول و محاسبه ضروی است)( وارد کرده است، چند نیوتن است؟ 2به توپ در مسیر )

 

 

 

1 
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آورد، چند گرم( بدست می 10گرم( و یک گوجه فرنگی )حدود  60پز )حدود مقدار انرژی که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب 

 )از جدول استفاده کنید( آورد؟گرمی بدست می 60گرمی و یک موز  10کیلوژول بیشتر از انرژی ای است که با خوردنِ یک سیب 

 .(نوشتن فرمول و محاسبه ضروی است)

 وجه فرنگیگ موز سیب تخم مرغ آب پز خوراکی

بر حسب  انرژی

 کیلوژول بر گرم
8/6 4/2 6/3 9/0 
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 3از  3صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف

 ( تابشد    اختالف دما،    ب( رسانای گرما،     ج( باد، الف(   1

 ج( از دریا به ساحل       3ی ب( گزینه     2الف( گزینه  2

   4ی آهنی      ج( گزینه ی مسی     ب( میلهالف( میله  3

 ی ورقه سیاه و ماتب( چوب پنبهالف( سطح آسفالت        4

 ست  د( در الف( درست    ب( نادرست     ج( درست     5

 هوا    ی دوجداره نقره اندود      ب(الف( شیشه 6

 ذکر هر مورد 7

 ه الکتریکی ( حرکتی ب3( نورانی به الکتریکی    2( نورانی به گرمایی     1 8

       4ی ب( گزینه   4ی الف( گزینه  9

     بر اساس تعریف کتاب   11

    1نقطه ب(       3الف( نقطه   11

 ژول     21ژول  ب(  81الف(   12

 نمره( 5/1نمره، جواب نهایی  5/1متر     )فرمول و محاسبه  4  13

 نمره( 5/1نمره، جواب نهایی  5/1نیوتن      )فرمول و محاسبه  111  14

 نمره( 5/1نمره، جواب نهایی  5/1کیلوژول     )فرمول و محاسبه  117  15

 امضاء:   گردآقای کوه نام و نام خانوادگی مصحح :   02 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق  تهران  

 پسرانه  دولتیغیر  دبیرستان

 79-79سال تحصیلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

  فیزیکنام درس: 

 گردآقای کوه نام دبیر:

 21/30/2079:  امتحانتاریخ 

 صبح  8  ساعت امتحان:

 دقیقه  73 :امتحانمدت 


