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 بارم سؤالردیف
 مناسب بنویسید.کلمۀ در جاي خالی  1

 الف) آب یک مولکول ......... اتمی است.
 شود. ب) هرگاه یک نوار الستیکی را بکشیم، انرژي ......... در آن ذخیره می

 .دنشو نمی ج) منابع ......... باعث گرمایش جهانی
 آورند. دست می هاي زیستی را از ......... به د) شکل مایع سوخت

 

1 

 عبارات صحیح و غلط را مشخص کنید. 2
 هاي فیزیک و شیمی انجام شده است. اي توسط دانشمندان شاخه الف) تولید سوخت هسته

 گیریم. کند، با یکاي طول اندازه می یک جسم طی می بین دو نقطه و مسافتی را کهفاصلۀ ب) 
 ج) ترکیب، شکل خاصی از ماده است که یک نوع اتم دارد.

 شوند. کنند و همچنین باعث گرمایش جهانی نمی د) منابع انرژي تجدیدپذیر، زمین را آلوده نمی
 

1 

 صحیح را انتخاب نمایید.گزینۀ  3
 دهند؟ یک کاري انجام می شود، کدام الف) سه نیرو مطابق شکل بر یک جسم وارد می

1 (F1 2 (F2 
3 (F3 4 (F2  وF3 

بـرد.   متر است باال مـی  سانتی 30کیلوگرمی را از ده پله که ارتفاع هر پله  10بستۀ نیوتون، یک  500ب) شخصی به وزن 
 چند ژول است؟ ،دهد کار مفیدي که شخص انجام می

 ) صفر4 1800) 3 1500) 2 300) 1
 نسبت به زمین بنویسید. Cو  A ،Bج) انرژي پتانسیل گرانشی را به ترتیب از راست به چپ براي جسم 

 ـ صفر mgh) صفر ـ mgh 2ـ  mgh) صفر ـ 1
3 (mgh 4 ـ صفر ـ صفر (mgh  ـmgh ـ صفر 
 

 ؟کند نمیهاي آن تغییر  یک از ویژگی کنیم، کدام اي را گرم می د) وقتی ماده
 ) انرژي ذرات سازنده4 ) حجم3 ) جرم2 ) مساحت1
 

2 

 پذیري را تعریف کنید. انعطاف 4
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 دهید؟ کاري پیشنهاد می، چه راهاند براي جدا کردن دو لیوان که در هم گیر کرده 5
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 زیر را با هم مقایسه کرده و توضیح دهید چرا این تفاوت وجود دارد.مادة  ودپذیري  میزان تراکم 6
 اکسیژن ـ آب
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آورند.دست میهاي زیستی را از ......... بهل مایع سوخت

ت صحیح و غلط را مشخص کنید.
هاي فیزیک و شیمی انجام شده است.اي توسط دانشمندان شاخهلید سوخت هسته

دو نقطه و مسافتی را کهلۀ  میبین گیریم.کند، با یکاي طول اندازه مییک جسم طی
یب، شکل خاصی از ماده است که یک نوع اتم دارد.

شوند.کنند و همچنین باعث گرمایش جهانی نمیع انرژي تجدیدپذیر، زمین را آلوده نمی

صحیح را انتخاب نمایید.
دهند؟یک کاري انجام میشود، کدامسه نیرو مطابق شکل بر یک جسم وارد می
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متر است باال مـیسانتی30کیلوگرمی را از ده پله که ارتفاع هر پله 10بستۀ نیوتون، یک 500خصی به وزن 
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 بارم سؤالردیف
 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. 7

یـن  کرد، به نظر شـما ا  ها در جاده برق تولید می الف) یک دانشجوي ایرانی دستگاهی اختراع کرد که از باد تولید شده حرکت اتومبیل
 گیرد؟ هایی در این دستگاه صورت می کند و چه تبدیل انرژي اختراع از چه قانونی در فیزیک پیروي می
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/منظور از اینکه انرژي شیمیایی بستنی  8
kJ
g9  چیست؟ ،است 3
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بـرد و بـه    متري باالي سـر خـود مـی    2کیلوگرمی را از سطح زمین تا ارتفاع  150وزنۀ برداري در یک مسابقه یک  وزنه 9
 گرداند، کار انجام شده هنگام باال بردن و کل کار آن چند ژول است؟ میتگی به جاي اول آن (روي زمین) برآهس
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 هاي وجود این انرژي را نام ببرید. گرمایی را تعریف کنید و نشانه انرژي زمین 10
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 10جمع بارم 
 

150وزنۀ داري در یک مسابقه یک 

/از اینکه انرژي شیمیایی بستنی 
kJ
g9 چیست؟،است/3

بـرمتري باالي سـر خـود مـی   2کیلوگرمی را از سطح زمین تا ارتفاع 
گرداند، کار انجام شده هنگام باال بردن و کل کار آن چند ژول است؟میگی به جاي اول آن (روي زمین) بر

هاي وجود این انرژي را نام ببرید.گرمایی را تعریف کنید و نشانهزمین


