
 

 

 

 

 

 

 نمره( 5/2) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -1 

 ........... ابزار است.........................اندازه می گیردابزار  الف( کمترین مقداری که یک

 .....باشد. .........زمانی در آب غوطه ور است که چگالی آن نسبت  به آب..... ...باشد و................ب( زمانی جسم روی آب شناوراست که چگالی آن نسبت به آب..........

 ...................................-2..............و......................-1باشند:ویژگی داشته  2باید استانداردپ( یکاهای 

 ........تبدیل می شود........................و................................به انرژی های..............................ت( درموتور اتومبیل انرژی.......

 .......کارمنفی است.........................اگر زاویه.. درجه باشد کار صفر است و............................ رو و جابجاییث( اگر زاویه ی بین نی

 نمره( 5/1) در هر مورد از بین کلمات داخل پرانتز دور یکی خط بکشید تا جمله کامل و درست شود. -2

 هزار( کیلوگرم بر متر مکعب است. -هزارم یک گرم بر سانتی متر مکعب معادل )یک الف( 

 وسیله آزمایش( می شود. –استفاده از خط کشی که به درستی مدرج نشده است سبب ایجاد خطای )محیط و شرایط آزمایش ب( 

 می یابد. کاهش(-)افزایش پ( با افزایش دما چگالی بیشتر اجسام

 می شود. برابر(16 -برابر4) برابر شود انرژی جنبشی آن 4ت( اگر سرعت جسمی 

 نیوتون( نام دارد. -)ژول  کاریکای اندازه گیری ث( 

 در راستای نیرو( الزم است. –برای انجام کار توسط یک نیرو، وجود نیرو و جابجایی )در جهت نیرو ج( 

 نمره( 2مفاهیم زیر را تعریف کنید.) -3

 الف( یکای اصلی:

 ب( چگالی:

 پ( انرژی جنبشی:

 :شیمیاییت( انرژی 

 نمره( 5/1آن چند کیلوگرم بر مترمکعب است؟) شکیلوگرم است چگال 4/0سانتی متر  2جرم یک مکعب به ابعاد  -4

 

 هفتمپایه                                        فیزیک                                                                                                   

                                                            09/10/1400 تاریخ آزمون:                                        باسمه تعالی                                                                                                                                                                     

   صبح                                 10   ساعت برگزاری :                                                 یزد اداره کل آموزش و پرورش استان                                                                              :نام ونام خانوادگی

 صفحه2ت:    صفحاتعداد                                                         یزد  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک                                                                                           :نام پدر 

                                                     سوال8   :تعداد سواالت                                                   جوان اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان                      :                                                      شماره کالسی

   دقیقه 60  : مدت پاسخگویی رمضانخانی            دکتر  دبیرستان متوسطه دوره اوّل استعدادهای درخشان شهید                                                   

                                                                               

 

 

اول امتحانات نوبت    1400-1401سال تحصیلی  

                 امضاء دبیر      نمره به عدد:                           نمره به حروف:                                                                                                                       نام و نام خانوادگی دبیر :    



 8/0گرم بر سانتی مترمکعب می ریزیم تا پر شود داخل همان لیوان چند گرم نفت به چگالی  1گرم آب به چگالی  200داخل لیوانی  -5

 نمره( 5/1بریزیم تا پر شود؟ )گرم بر سانتی مترمکعب 

 

 

درصد انرژی توپ صرف مقاومت هوا شود  20متر بر ثانیه به سمت باال پرتاب می شود اگر  10کیلوگرم با سرعت  2جسمی به جرم  -6

 نمره(2تا چه ارتفاعی باال می رود؟) توپ حداکثر

 

 

 

متر باال می بریم کار هریک از نیروهای وارد بر جسم وکار کل وارد بر  5نیوتن  30کیلو گرم را با نیروی عمودی  2به جرم  جسمی -7

 نمره(2جسم را حساب کنید.)

 

 

 

درصد باشد چند دقیقه می تواند بخوابد.  30گرم نان لواش خورده است اگز بازده بدن شخص  200 با گرم مرغ را 100شخصی  -8

 نمره(2)

 ول بر دقیقه(ژ کیلو 5رژی خواب نآهنگ مصرف ا –ژول برگرم  کیلو 3/11انرژی موجود در نان لواش -ژول برگرم کیلو 7/6)انرژی موجود در مرغ

 

 

 

 

 توجه: 

 .نیوتن بر کیلوگرم بگیرید 10شتاب گرانشی را هرکجا الزم است  -

 نوشتن راه حل و فرمول الزامی است. -

 

 ***موفق وپیروز باشید***

 


