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 الف

 اي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.جاه

 ابریشم جزء پلیمر ....................... و نایلون جزء پلیمر ........................... به حساب می آید. .1

 ند.ترکیب فلز با نافلز، جزء ترکیبات .................... ترکیب نافلز با نافلز، جزء ترکیبات ................ به حساب می آی .2

 ............... است. 14H6Cاز   20H10Cنقطه جوش   .3

 مجموع طولهایی که متحرك براي رفتن از مبدا به مقصد می پیماید، ............... طی شده نام دارد. .4

 هر چه دو جسم روي هم بیشتر فشرده شوند، نیروي اصطکاك .................... می یابد. .5

 فشار هوا ................ می شود.هرچه از سطح زمین بالاتر رویم،  .۶

2 

 ب

 مشخص کنید. ×پاسخ صحیح را با گذاشتن علامت 
 آلیاژي از مس و روي که در اتصالات برقی و شیرآلات کاربرد دارند. .1

 . استیل4 ⃝                        . چدن 3 ⃝                         . برنج2 ⃝              . برنز1 ⃝

 که یون ها ذره  هاي سازنده آن باشند، ....................... می گویند.به ترکیباتی  .2

 . پیوند کووالانسی4 ⃝  . ترکیب مولکولی3 ⃝  . ترکیب یونی2 ⃝  . خنثی1 ⃝

 نقطه جوش کدام هیدروکربن بالاتر است؟ .3

⃝ ۱ .4CH  ⃝ ۲ .10H4C  ⃝ ۳.18H8C    ⃝ ۴.42H20C 

 منظور چیست؟ وقتی گفته می شود شتاب حرکت صفر است، .4

 . سرعت حرکت جسم ثابت است.2 ⃝     . سرعت صفر است.1 ⃝

 . سرعت حرکت جسم گاهی زیاد و گاهی کم می شود.4 ⃝                . جسم ایستاده است.3 ⃝

2 

 ج

 مشخص کنید. ×و عبارتهاي نادرست را با علامت  √عبارت هاي درست را با علامت 
 ⃝نیروي اصطکاك بین دو جسم، همیشه مضر بوده و مانع حرکت راحت جسم می گردد.  .1

 ⃝با افزایش نیرو و کاهش سطح، می توان فشار را افزایش داد.  .2

 ⃝مسافت، کوتاهترین فاصله بین نقطه ابتدایی و انتهایی جسم است.  .3

 ⃝از گاز اتن براي رسیدن میوه هاي کال نیز استفاده می شود.  .4

2 

 د

 چیستم؟من  
 ( ....................... ) گروهی از جدول تناوبی هستم که بدلیل واکنش پذیري زیاد عناصر با آب و اکسیژن، آنها را در نفت نگهداري می کنند. .1
 ( ....................... )             در رادیاتور اتومبیل ها به عنوان ضد یخ مورد استفاده قرار می گیرم.                                                    .2
 ( ....................... )استفاده می شوم.      که براي جدا سازي هیدروکربن ها با نقطه جوش هاي متفاوت هادستگاه پیچیده اي در پالایشگاه  .3
 ( ...................... )                                           نیرویی در هواپیماها هستم که باعث اوج گرفتن و بالا رفتن آنها می گردم.              .4
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 ه

 مفاهیم زیر را تعریف کنید.
 شتاب: .1

 اصل پاسکال: .2

 گازهاي نجیب: .3
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 و

 به سوالات زیر پاسخ دهید.
 )75/0( نقش اوزن در لایه هاي بالایی سطح زمین را بنویسد. .1

 

Mg12+2 مدل اتمی بور را براي عنصر .۲
 )1سم کنید. (ر 

 

براي جداسازي اجزاي نفت خام که بسیاري از اجزاي آن، نقطه جوش خیلی نزدیک به هم دارند، از چه روش و چه دستگاهی استفاده  .3
 )5/0می شود؟ (

 

 )1متر را در چه مدت زمانی طی می کند؟ ( 800متر بر ثانیه است. این متحرك، مسافت  20تندي متحرکی  .4

 

 

 )25/1زیر بدست آورده و جهت حرکت را نیز مشخص کنید. ( نیروي خالص را شکل  .5

 

 

 

 

 

نیوتن باشد، فشار وارد  25سانتی متر را روي کوچک ترین سطح خود روي میز قرار می دهیم. اگر وزن آجر  20×15×5آجري به ابعاد  .6
 )1بر سطح میز از طرف آجر چند پاسکال است؟ (
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 ز

 نمره جایزه بگیرید.  فکر کنید و با پاسخ به سوال زیر یک
شـما کـه » از گذاشتن کپسول پر از گاز در جاهاي گرم خودداري کنید. چون ممکن است کپسول منفجر شـود.« یک توصیه ایمنی  .1

 مفهوم فشار در گازها را می دانید، علت این توصیه را توضیح دهید.

 

 

1 

  موفق و موید باشید 
 

A =3N1F 
N3=2F 

 

=2N4F 

 

=5N3F 
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