
 

 با یاد او و برای او
 

 فیزیک 1ک آزمون

 99-1398سال تحصیلی 

    هفتم  : پایه        فیزیک: درس

 1از  1صفحه  دقیقه   40مدت آزمون:

 خانوادگي:ام و نامن

 كالس: )             (  شماره صندلي:

  پاپي / ایماني نام دبیر: 

 99بهشت اردی 2 شنبهسهتاریخ: 

 

   تنها در صورتي كه جواب ها دارای فرمول بندی و راه حل كامال تشریحي باشند تصحیح میشوند 

 ؟ گوییمسوخت زیستي مي، نوع سوختي به چه الف( ۱

 ؟ گوییمسوخت فسیلي مي ،ب( به چه نوع سوختي

 ج( تفاوت سوخت فسیلي و زیستي در چیست ؟

2 

آید كه نظر ميشود قیمت نفت آمریکا به صفر و حتي منفي رسیده است. به روزی كه این امتحان برگزار ميدر  ۲

یس كنید شما رئفرض  دنیا با روند جدیدی از زندگي به خصوص در زمینه مصرف انرژی، رو به رو شده است.

 های نو.جمهوری جوان با ایدهایران هستید. رئیس  1424جمهور سال 

هایي خشببا توجه به شرایط جغرافیایي میهن عزیزمان ایران و تصوری كه از آینده مصرف انرژی دارید به چه 

كنید تا به بحران بعد از تمام شدن نفت دچار دهید و روی آن سرمایه گذاری مياز انواع انرژی بیشتر اهمیت مي

 ست.(اشما الزم  و تحلیل كامل تصورد. شرح ق بنویسییی خود را با ذكر دالیل محکم و دقنشویم؟ ) پاسخ ها
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 0.75  د، تب داشتن یا نداشتن را بفهمیم؟شود با لمس كردن پیشاني خوميآیا  ۳

سوزاند یا یک لیوان آب جوش؟ به صورت كامل شرح نظر شما یک قطره آب جوش دست ما را بیشتر ميبه  ۴

 دهید چرا ؟

0.75 

یک از مفاهیم زیر را تعریف كنید.هر  ۵  

 الف( انرژی دروني

 ب( انرژی گرمایي

   ج( دما

1.5 

ها انرژی تابشي خورشید را جذب كرده اما انتقال گرما به شیوه تابش نیاز به ماده دارد؟ چگونه زمین سالیا آ ۶

است؟ دمای آن از یک حدی باال تر نرفته  

1 

درجه كلوین چند درجه فارنهایت است ؟  253 (الف ۷  

گراد مخلوط درجه سانتي 180كیلوگرم روغن با دمای  1درجه فارنهایت را  86كیلوگرم روغن با دمای  2ب( 

كنیم دمای نهایي مخلوط چقدر است؟مي   

2 

نمره 10 جمع:   
 
 
 
 
 
 

 

 

 


