
حال حرکت است. کدام گزینه در مورد سرعت متوسـط آن در   نمودار روبرو مربوط به یک خودرو است که روي مسیر مستقیم در ب)  اغلب دماي ذوب باالیی دارند. )4  الکترون یا بیشتر در الیه آخر دارند. 4) 3  رساناي الکتریسیته و گرما هستند. )2 چگالی متوسط آنها بیشتر از نافلزات است )1 ؟نیستفلزها  هاي ویژگیاز  یک کدام الف) کنید.زیر گزینه مناسب را انتخاب  سؤاالتدر  3 75/0  نادرست مقاوم خالف جهت یکدیگرند.     درست نیرويو نیروي محرك  حتماًج) در اهرم نوع اول  نادرست درست            در یک دقیقه صفر است. ،یک ساعت شمار ثانیهسرعت متوسط عقربه  ب) نادرست درست                .شود می انرژي تأمین% از نفت استخراج شده در جهان صرف 75 الف) زیر را مشخص کنید. تای هر یک از عباردرستی یا نادرست 2 5/1  .شوند می گیري اندازه ....................هستند و برحسب  ....................و جابجایی هر دو از جنس ) مسافت ب .اند شدهاشتراك گذاشته الکترون به  ....................) در ساختار مولکول متان الف اطالعات خود پر کنید.جاهاي خالی را با استفاده از  1 بارم سؤال ردیف 4از  1صفحه   همن: 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  BC سرعت متوسط )1 زمانی مختلف صحیح است؟ هاي بازه BC سرعت متوسط )OA  3سرعت متوسط ABسرعت متوسط  BCسرعت متوسط  )OA  2سرعت متوسط  ABسرعت متوسط   حالحال حرکرم در (m) 5/1  ج) گشتاور نیرو:  ب) تندي متوسط:  الف) پیوند اشتراکی: اصطالحات زیر را تعریف کنید. BC   1 4طسرعت متوس ABسرعت متوسط  OAسرعت متوسط  )OA    4طسرعت متوس ABسرعت متوسط   ستست کنید.کنید.بب  کخابنتخاب  کبببب دشدهي محري محر شثانثانیهه ربه  یتتیرسترست است استخریی شدخراج شخراج شدیننًً



نیوتن باشد، وزن  400سیاره  اینمین است. اگر وزن جسم بر روي یک پنجم شتاب گرانش بر روي سطح ز اي سیارهشتاب گرانش  د) )5/0( ؟شود ها انگشتسبب آسیب رساندن به یکی از  تواند میج) چرا گرفتن پونز بین دو انگشت و فشردن آن  :ردن از سرسرهوسر خ )3 گره زدن طناب:) 2 :         نوردي صخره )1 )75/0( در کدام مورد مضر است؟ وب) در کدام مورد اصطکاك مفید   )75/0( تعادل باقی بماند؟ اهرم زیر به حالتچند کیلوگرم باشد تا  Mجرم  الف) زیر پاسخ کوتاه دهید. سؤاالتبه  5 بارم سؤال ردیف 4از  2صفحه   همن: 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  )NKg10 ( )1شتاب گرانش زمین ( آن روي زمین چقدر است؟ Cدو هیدروکربن  8 5/0  چگونگی تولید پالستیک از اتن را بنویسید. 7 2  ج) فرمول ترکیب حاصل و نام آن را بنویسید. کنند؟ توانند با هم ایجاد را میچه نوع پیوندياتم ب) این دو  ه آنها را مشخص کنید.را براي این دو اتم رسم کرده، دوره و گروالف)مدل اتمی بور  دو عنصر کلسیم و کلر را در نظر بگیرید. 6 3  H12 Cو  24 H6 . گـردد  برمیمتر بر ثانیه  20و با تندي متوسط  رود میکیلومتر بر ساعت  108اتومبیلی فاصله دو شهر را با تندي متوسط  9 5/0  آنها را با هم مقایسه کنید. هاي مولکولگیرید. نقطه جوش و جاذبه بین را در نظر ب 14 ببار برتر بر ثا 75/1       ب) نیروي خالص وارد بر این جسم در ده ثانیه اول چقدر  است؟ محرك در ده ثانیه دوم چقدر است؟الف) شتاب این  کیلوگرم مطابق شکل زیر است. 2زمان متحرکی به جرم  -نمودار سرعت 10 1  تندي متوسط آن در کل مسیر رفت و برگشت چند متر بر ثانیه است؟   نها رنها را نهنهنهآنهاآنهآنهايي یکنی مشخص مشخص (()) NN1010((وي سط روي سطNNNN انش برانش برتواند ممی آن دن آن  كکاك مفید



mدو جسم  11 بارم سؤال ردیف 4از  3صفحه   همن: 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  kg1 mو  1 kg2 نیوتنی به آن وارد  6روي سطح افقی بدون اصطکاکی قرار دارند و مانند شکل نیروي 2 /gروغنی به چگالی  12 5/1   جهت؟) در کدام(چه مقدار  ؟کند میچه نیرویی وارد  m2به  m1ب)  شتاب حرکت را به دست آورید. الف) شود. می cm30 در   اختالف ارتفـاع آب اگر  به شکل زیر در حال تعادل  است.  شود میکه با آب مخلوط ن 8 کـه قطـر خـارجی و قطـر      توخالی اي استوانه ،kgm35000و چگالی  kg250جرم  به مقداري فلز مطابق شکل، توسط 13 5/1   است؟ متر سانتیچند  xباشد،  cm10دو شاخه  . فشـار وارد  دهیم میو ارتفاع آن یک متر است، ساخته و بر روي سطح افقی قرار  cm20و  cm40داخلی آن به ترتیب  یمی  x                                   1       از طرف استوانه بر سطح افقی چند کیلو پاسکال است؟ یییی قرقیفقی قری قری قرار توخالیتوخالیاي ییتیتیسانتیسانتیمترمترتیتی //0 ااااااککه//80 gg چ



اصـطکاك   نیـروي و  ها قرقرهو  ها نخ مجردستگاه در حالت تعادل باشد؟(از تا  باشدچقدر  Eدر شکل زیر، مقدار نیروي  15 75/0   است؟ چقدر طناب کشـش  يروین مقدار اشد،ب =BC3AC  و لوگرمیک دو B  جسم جرم اگر. است تعادل حال در AB ي لهیم شکل، مطابق 14 بارم سؤال ردیف 4از  4صفحه   همن: 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  اباشقدرقدر باشباش E  20 جمع بارم  75/0        انبر    افزایش نیرو اول مثال نحوه کمک نوع اهرم  جدول زیر را کامل کنید. 16 1   کنید) نظر صرف قدقدقدقدچقدچقد ببار 


