
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 پر کنید.با کلمات مناسب ی خالی را هاجا

 دارد. بستگی....... ............................. و ...................... به یگیر ازهنددر ا قتد .1

 .ستا متر سانتی....... ...................... عتفاو ار ضعر ل،طو به شکل مکعبی فظر حجم برابر لیتر یک .2

 .دشو می تبدیل....... ......................و ....... ......................و  صوتی یژنرا به....... ...................... یژنرا ن،تلویزیو یکدر  .3

 .هدد  نمی منجاا یرکا ،باشد دعمو....... ...................... بر ونیر قتیو .4

 یک .5
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄  است........ ...................... 1111معادل 

2 

2 

 درستی و نادرستی را مشخص کنید.

 .نویسند  می یکیلوکالر برحسبرا  هشد یبند  بسته یها  کیراخو یژنرا الًمعمو .1

 .نیست شیدرخو فسیلی یها  سوخت یژنرا منبع .2

 .ستا مربع متر یا مربع متر سانتی ،حجم یگیر ازهندا ییکا .3

 .دارد مکیلوگر 55از  کمتر جرمی هما ۀکردر  شخص همین ماا ،ستا مکیلوگر 55 مینز سطحدر  شخصی مجر .4

2 

3 

 ید.به سواالت زیر پاسخ کوتاه ده

 .بنویسیدرا  فسیلی سوخت یژنرا معایباز  ردمودو  .1

 انواع منابع انرژی را نام ببرید.  .2

 جدول زیر را کامل کنید  .3

 کار  وزن جرم کمیت

   مترمکعب   یکا

2 

 2 منبع تجدید پذیر را تعریف کنید و دو مثال بزنید. 4

 1.5 مورد( 3در چه مواردی کار صفر خواهد شد. ) 5

 1.5 از چه وسیله ای باید استفاده کنیم؟ توضیح دهید.اگر بخواهیم حجم یک سنگ  را اندازه بگیریم  6

 2 را به طور کامل توضیح دهید. فسیلی یها سوخت توسط قبر تولید خۀچر 7

8 
 ستد بهآن را  چگالی ،باشد نیوتن 24 مستطیل مکعب ینوزن ا گر. ایمدار رختیادر ا متر1× 2× 3 دبعاا به توپر مستطیلی مکعب

 آورید )نوشتن فرمول الزامی است(
2 

9 
 .یدآور ستد  به مریخو  هما سطحرا در  برنج کیسۀ ینوزن ا ،کند جا جابهرا  کیلوگرمی 15 برنج کیسۀ یک محسن گرا

𝑔مریخ = 4
𝑁

𝑘𝑔
            𝑔ماه = 1.7 𝑁/𝑘𝑔 

2 

 1 شود، کار انجام شده توسط این شخص چقدر است؟جا میمتر جابه 5.5دهد جعبه ای را هل مینیوتونی جعبه 411شخصی با نیروی  11

 2از  1صفحه ی 

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

 /هفتممتوسطه اول مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 2042 -2042سال تحصيلی  نوبت اول پایانآزمون 

 1نام درس: فیزیک

 حسین نژاد نام دبیر: امیرحسین

 17/1071/ 70امتحان:   تاریخ

 / عصرصبح 8:  77  ساعت امتحان:

 دقیقه 07مدت امتحان : 

 



 

 

 نمره 27جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
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 پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

 کدام یک واحد زمان می باشد؟ .1

 ب( دقیقه الف( متر بر ثانیه

 د( ب و ج ج( ثانیه

 ؟ستا تر رگبز بقیهاز  یک امکد یرز یگیر ازهندا یحدهاوا نمیااز  .2

 ب( سی سی الف( میلی متر مکعب

 د( لیتر ج( مترمکعب

 
 ؟نیست تجدیدپذیر یژنرا یک ههندد ننشا یرز یها گزینهاز  یک امکد .3

 ب( زیست گاز الف( زمین گرمایی

 د( گاز شهری ج( برق آبی

 
 ؟هدد می منجاا رکا رچقد. کند می جا جابه متر 4را  نیوتنی 211 جعبۀ شخصی .4

 ژول 111ب(  ژول 51الف( 

 ژول 511د(  ج(صفر

 
 د؟گیر می رتصو یژنرا تبدیل امکد ماشین قبودر  .5

 یصوت به یکیب( الکتر مکانیکی به لکتریکیاالف( 

 تیصو به د( شیمیایی یلکتریکا به صوتیج( 

 
 دارد؟ بستگی ملیاعو چه به جسم جنبشی یژنرا ارمقد .6

 ب( جرم و سرعت الف( جرم وزن

 ارتفاعد( سرعت و  ج( جرم و ارتفاع

 

 ؟چیست) شیمیایی یژنر( ا هشد هخیرذ یژنرا ییکا .5

 kcalب(  kJالف( 

 د( الف و ب صحیح است J/kg∘Cج( 

  

 چند درصد از مصرف انرژی کل جهان را سوخت های قسیلی تامین میکند؟ .5

 45ب(  61الف( 

  55د(  55ج( 

2 

 2از  2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 دقت شخص و دقت وسیله اندازه گیری .1

2. 11 

 الکتریکی/ نورانی / گرمایی .3

 جابجایی .4

5. 
𝒌𝒈

𝒎𝟑⁄ 

2 

 درست .1

 نادرست .2

 نادرست .3

 نادرست .4

3 

 

 تجدید ناپذیر / آلودگی هوا .1

 تجدید پذیر / تجدید ناپذیر .2

3.  

 کار چگالی وزن جرم کمیت

  ژول مترمکعب نیوتن کیلو گرم یکا

 منبع انرژی که پس از مصرف دوباره در اختیار داشته باشیم و تمام نشود. مثل انرژی باد و انرژی خورشیدی 4

5 

 برآیند نیروها صفر .1

 جابجایی صفر .2

 نیرو بر جابجایی عمود باشد .3

6 
مشخصی آب میکنیم و عدد را یادداشت میکنیم. سنگ را درون استوانه می استوانه را تا مقدار  -استوانه مدرج

 اندازیم و عدد جدید را یادداشت میکنیم. آختالف دو عدد بیانگر حجم سنگ است.

7 
به وسیله سوختن سوخت فسیلی گرمای الزم برای تبخیر به آب درون دیگ بخار داده میشود. بخار آباد باعث 

 .به وسیله ژنراتور این حرکت به برق تبدیل میشودحرکت توربین میشود که 

8 

چگالی =
جرم

حجم
 

وزن = × جرم 𝟏𝟎 

 2.4 = 24/10 = جرم                         10 × جرم = 24

 6= 1 × 3 × 2 = حجم

 0.4 = 2.4/6  = چگالی
𝒌𝒈

𝒎𝟑⁄ 

وزن 9 = × جرم 𝒈                  𝒘مریخ = 𝟒 × 𝟏𝟓 = 𝟔𝟎 𝑵 𝒘ماه = 𝟏. 𝟕 × 𝟏𝟓 = 𝟐𝟓. 𝟓 𝑵 

11 𝒘 = 𝑭 × 𝒅 
𝒘 = 𝟒𝟎𝟎 × 𝟖. 𝟓 = 𝟑𝟒𝟎𝟎 𝑱 

 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
 2042-2041سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 2فیزیکنام درس: 

 امیرحسین حسین نژادنام دبیر: 

 40/24/2042 امتحان:تاریخ 

 / عصرصبح  448:ساعت امتحان: 

 دقیقه 04 مدت امتحان:



11 

 ج .1

 ج .2

 د .3

 د .4

 ب .5

 ب .6

 د .7

 د .8

 امضاء:     امیرحسین حسین نژاد نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 22 جمع بارم :


