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 اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:
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 بارم سؤالردیف
 مناسب قرار دهید.کلمۀ در جاي خالی  1

 گوییم نیروهاي وارد بر جسم ......... می ،الف) اگر نیروها اثر یکدیگر را خنثی کنند
 دارد. دو جسم بستگی اصطکاك بین دو جسم به ......... ب) نیروي

 شود. ج) به تندي خودرو یا هر متحرك در هر لحظه، ......... گفته می
 شود. د) هرگاه گاز ......... را در یک ظرف دربسته گرما دهیم، پالستیک تولید می

 

1 

 جمالت صحیح و غلط را مشخص نمایید. 2
 آید. دست می اي است که طی یک تغییر شیمیایی از اتن به اتن، فراورده الف) پلی

 ب) اگر متحرکی روي مسیري غیرمستقیم با تندي ثابت حرکت کند، حرکت آن یکنواخت است.
 طور محسوسی به مساحت سطح تماس دو جسم بستگی ندارد. ج) نیروي اصطکاك جنبشی به

Nد) 
cm2 .همان پاسکال است 

 

1 

 اي:   سؤاالت چهار گزینه 3
 ؟باشد نمیالف) در برج تقطیر از باال به پایین، کدام مطلب صحیح 

 باشد. تر می ) رنگ مخلوط حاصل روشن2 یابد. جوش افزایش می نقطۀ) 1
 ) تعداد کربن بیشتري دارد.4 یابد. ) گرانروي آن افزایش می3

 ب) نوع کدام ترکیب با بقیه متفاوت است؟
 ) اتیلن گلیکول4 ) پتاسیم کلرید3 ) آمونیاك2 ) اتانول1

در حـال حرکـت اسـت،     N50با سرعت ثابت روي مسیر مستقیم و بدون تغییر جهت با نیروي پیشـران   kg8ج) جسمی به جرم 
 نیروي اصطکاك وارد بر این جسم چقدر است؟

1 (N50 2 (N130 3 (N30 4صفر ( 
 ؟نداردد) فشار مایع به کدام یک بستگی 

 ) شتاب گرانش4 ) شکل ظرف3 ) چگالی مایع2 ) ارتفاع مایع1
 

1 

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. 4
 الف) سه مورد از موارد استفاده گاز نیتروژن را بنویسید.

 ب) دو تفاوت ترکیبات یونی و مولکولی را بنویسید.
 د) سه مورد از اثرات نیرو را بنویسید.

 
 
 
 
 
 

2 

اي:  ت چهار گزینه
؟باشدنمی برج تقطیر از باال به پایین، کدام مطلب صحیح 

باشد.تر می) رنگ مخلوط حاصل روشن2یابد.جوش افزایش میۀ
) تعداد کربن بیشتري دارد.4یابد.روي آن افزایش می

کدام ترکیب با بقیه متفاوت است؟
) اتیلن گلیکول4) پتاسیم کلرید3) آمونیاك2ل

در حـال حرکـتN50با سرعت ثابت روي مسیر مستقیم و بدون تغییر جهت با نیروي پیشـران  kg8می به جرم 
صطکاك وارد بر این جسم چقدر است؟

52 (N1303 (N304صفر (
 مایع به کدام یک بستگی 

شود.ه گاز ......... را در یک ظرف دربسته گرما دهیم، پالستیک تولید می

 صحیح و غلط را مشخص نمایید.
آید.دست میاي است که طی یک تغییر شیمیایی از اتن بهاتن، فراوردهی

یکنواخت است. متحرکی روي مسیري غیرمستقیم با تندي ثابت حرکت کند، حرکت آن
طور محسوسی به مساحت سطح تماس دو جسم بستگی ندارد.ي اصطکاك جنبشی به

cm
همان پاسکال است.

؟ندارد
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 بارم سؤالردیف
 دست آورید. را به Bبه  Aنقطۀ جایی از  با توجه به شکل سرعت متوسط متحرك در جابه 5
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1 

mبا سرعت  N18تحت تأثیر نیروي خالص  kg6جسمی به جرم  6
s10    5در حال حرکت است، حساب کنیـد، در مـدت 

mثانیه سرعت آن به چند 
s رسد؟ می 

 

1 

3قطعه فلز مکعبی شکلی به ابعاد  7 4 کیلوگرم روي سطح زمین قرار گرفته است، مجمـوع   24متر و به جرم  سانتی 5
g)کند، چقدر است؟  بیشترین و کمترین فشاري که این مکعب به سطح زیرین خود وارد می )10 

 

5/1 

mبا سرعت  s10متحرکی  8
s20  ثانیه با سرعت  20وm

s17 زمانی بازة کند. سرعت متوسط این متحرك در این  حرکت می
 چقدر است؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/1 

 01جمع بارم 
 

mبا سرعت s10ی 
s20 ثانیه با سرعت 20وm

s17بازةکند. سرعت متوسط این متحرك در این حرکت می

mبا سرعت N18تحت تأثیر نیروي خالص kg6ی به جرم 
s10در حال حرکت است، حساب کنیـد، در مـ

mسرعت آن به چند 
s

0
2 6

A

t (s)

رسد؟می

3لز مکعبی شکلی به ابعاد  4 کیلوگرم روي سطح زمین قرار گرفته است، مج24متر و به جرم سانتی5
g)کند، چقدر است؟ ین و کمترین فشاري که این مکعب به سطح زیرین خود وارد می )

ست؟


