
نادرست   الف) چگالی طال از آلومینیوم و فوالد بیشتر است.  درست  هاي زیر را مشخص کنید. درستی یا نادرستی جمله 2 2  کنند. تابش می ....................جذب کرده و  ....................د) اجسام تیره و ناهموار انرژي تابشی را  شود. تبدیل می ....................به انرژي  ....................خورشیدي انرژي  ۀصفحج) در  شود.   تبدیل می ....................به  ....................ب) در هنگام شارژ کردن باتري، انرژي  شود. ساخته می ....................و چوب و  ....................الف) کاغذ از  جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  1 بارم سؤالردیف 2از  1صفحه   هفتم: پایه فیزیک: نام درس 11/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 60مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  75/0  نادرست   . درست وزد میج) در طول شب نسیم دریا به سمت ساحل  نادرست   . درست گردند بازمیو پس از رها شدن به حالت اولیه  آیند میرا هرچه بِکشیم، کش  پذیر انعطافب) مواد  mmطول به mطول به cmطول به  جدول زیر را کامل کنید. 6 5/0  ترین نکته در علم چیست؟ مهم 5 2  د) گرما: :گاز زیست ج) ب) انرژي پتانسیل کشسانی فنر: الف) استحکام: مفاهیم زیر را تعریف کنید. 4 5/1  16 )4      4 )3     116 )2     14 )1 شود؟ برابر سرعت اولیه کنیم، انرژي جنبشی آن چند برابر می 14ج) اگر سرعت جسمی را  ) براق بودن4   خواري چکش) 3 ) رسانایی گرمایی  2 جالي فلزي   )1 خودرو کدام ویژگی آنها است؟ ۀبدنب) علت اصلی استفاده از فلزات براي ساختن  O3  2( CO2   3 (O2     4 (S8)1 ها تشکیل شده است؟ الف) کدام گزینه از انواع بیشتري از اتم صحیح را انتخاب کنید. گزینۀ 3 رررر مبرابر برابر مر می 1  آورید. به دسترا  متر سانتی 15، 20،10و به ابعاد  kg2چگالی جسمی به جرم  7 1    2/0  30   چکش)) 33گی آنهیژگی آنها اس)3 3 م وام ویژگ ستستاستست؟ست؟ وزدوزد میمیلل  ملللل ساحل ساحل شش شکشم، کشم، کش مممم،یمشیم، فوالدو فوالد هايملهجمله لللل همو ناه و ناهموو



g) کیلوگرمی به چه نیرویی نیاز دارد؟ 2خرگوش و بلند کردن یک عقاب براي شکار  8 بارم سؤالردیف 2از  2صفحه   هفتم: پایه فیزیک: نام درس 11/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 60مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  د اتمی این عنصر چند دباشد، ع هایش پروتونعدد بیشتر از  10نصر این ع هاي نوتروناست. اگر  50صري عدد جرمی عن 9 1 10( )  A( نفت با توجه به نمودار ستونی داده شده، هر کدام از حروف را باالي یک ستون بنویسید.  10 1 است؟ )Cهوا ( )Bسنگ ( mgکند؟ م با چه سرعتی به زمین برخورد میکنیم. این جس متري سطح زمین رها می 5ز ارتفاع جسمی را ا D(   1 11فوالد ( s210   1 12  ل می 20متر با نیروي  3 ةاندازجسمی را از سمت راست به سمت چپ بهآب پز  مرغ تخم(انرژي    آوریم؟ می به دسترا  گرم سیب 425انرژي معادل حاصل از خوردن  آب پز مرغ تخمبا خوردن چند گرم  13 5/1 ب) کار نیروي وزن را حساب کنید. کار نیروي شخص را حساب کنید. الف) دهیم. نیوتن ه/ kJg6 /و سیب  8 kJg2  افزایش حجم انبساط ماده  20جمع بارم  5/1  شویم؟ هایی مانع انتقال گرما می چه روشبا  خألدانیم سه راه براي انتقال گرما وجود دارد. در فالسک  که می طور همان 17 25/1 آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد آب رساناي ضعیف گرماست.   16 1 ایران در کدام استان قرار دارد؟ گرمایی زمینب) نخستین نیروگاه  را بنویسید. گرمایی زمینانرژي هاي الف) سه مورد از کاربرد 15 1      ............................................. -4..........................................      -3  ............................................. -2..........................................      -1  کامل کنید. زیر رانمودار کشورها  همۀهاي گوناگون در  با توجه به درصد مصرف انرژي 14 1 )4
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تج کامکاملل کنل کن 425ردن خوردن  ییمترمتر مترمترمتر33 کنیمها مین رها می ا ر


