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نمره:

زمان پاسخگویی60 :

دقیقه

ســــــئَاالت
جبی خبلی را ثب کلوبت هٌبست پر ًوبییذ)1/5(.

الف) حذس ًسدیک تِ ٍاقعیت ً ..................ام دارد(.آزهایصً -ظریِ – فرضیِ)
ب)تثذیل علن تِ عول ً .................ام دارد(.فٌاٍی – تکٌَلَشی)
ج)  1لیتر ،حجن هکعة تِ اتعاد  ............است 1(.هتر –  10ساًتی هتر –  1ساًتی هتر)
د)ترای اًذازُ گیری جرم هذاد تْتر است از یکای  ..................استفادُ ضَد(.گرم – کیلَ گرم – هیلی گرم)
ُ) تا تَجِ تِ ایي کِ گرها حجن هادُ در اثر گرها زیاد هی ضَد ،تا گرم کردى یک هکعة فلسی حجن آى (...............کوتر -تیطتر) ٍ چگالی
آى ( ..........................کوتر – تیطتر) هی ضَد.
ثْتریي گسیٌِ را از داخل پراًتس اًتخبة کٌیذ)2/5(.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

.8

ّر هیلی لیتر هعادل  .........است.
د)  10سی سی
ج) 1ساًتی هتر هکعة
ب)  1هترهکعة
الف) 1ساًتی هتر
جرم جسوی تا ترازٍ  4/80کیلَگرم اًذازُ گیری ضذُ است .دقت اًذازُ گیری ترازٍ  ...............گرم هی تاضذ.
د) 1000
ج)1
ب)10
الف) 100
هٌْذس کطاٍرزی تیاى کرد کِ احتوال زرد ضذى ترگ درختاى اًار تِ خاطر ًَع خاک آًاى هی تاضذ.ایي جولِ کذام هرحلِ رٍش علوی است؟
د) ًتیجِ گیری
ج) آزهایص
ب) فرضیِ
الف) هطاّذُ
داًص آهَزی کِ در حال تَییذى یک هادُ است.از کذام هْارت یادگیری استفادُ هی کٌذ؟
د) تخویي زدى
ج) اًذازُ گیری
ب) فرضیِ
الف) هطاّذُ
دٍ هکعة آٌّی دارین کِ دارای جرم یکساى ّستٌذ.اگر حجن هکعة اٍل را  4تراتر کٌینً ،سثت چگالی هکعة اٍل تِ هکعة دٍم چقذر است؟
1
2

1
8

1
4

ج)
ب)
الف)
ترای آزهایص ایي کِ ًاى در چِ ضرایطی سریعتر کپک هی زًذ تایذ...
ب) در ًقاط هختلف خاًِ چٌذ ًَع ًاى قرار داد
الف) در ًقاط هختلف خاًِ یک ًَع ًاى قرار داد.
د) در یک ًقطِ از خاًِ چٌذ ًَع ًاى قرار داد.
ج) در یک ًقطِ از خاًِ یک ًَع ًاى قرار داد.
هحوذ در گسارش کار خَد ًَضتِ است " ٌّگام ٍاکٌص آب تا فلس سذین ،گاز ّیذرٍشى تَلیذ ضذُ است ".ایي جولِ ًطاى دٌّذُ کذام هرحلِ از
رٍش علوی است؟
د) فرضیِ سازی
ج) تفسیر ًتایج آزهایص
ب) فرضیِ
الف)پیص تیٌی
ًسثت ٍزى یک ضخص تر رٍی هاُ تِ زهیي چقذر است؟
1
2

1
6

ب)
الف)
 .9کذام هادُ زیر در آب حل ًوی ضَد؟
ج) سذین کلریذ
ب) اتاًَل
الف) گَگرد
 .10جرم یک ٍزًِ  4کیلَگرهی رٍی هاُ چقذر است؟
ج)4000 g
ب) 40N
الف) 400 Kg

3

نوبت امتحانی :هْر هبُ

ج) 6

د) 4

د) 10
د) ّیذرٍکلریک اسیذ
د)6/8 N

چگًَِ فٌبٍری ًَیي هی تَاًذ هَجت افسایش ثیکبری گردد.ثب رکر هثبل تَضیح دّیذً 1(.ورُ)

4

جرم  200لیتر از یک هبدُ ثِ چگبلی

5

ّر یکب را در کٌبر کویت هرثَط ثِ آى در ستَى سوت چپ قرار دّیذ.
()2

6

3

 1200را حسبة کٌیذً 1(.ورُ)

m

جرم.....................:

2

m

ٍزى.......................:

M3

طَل.....................:

s

چگالی.................:

Kg

هساحت..............:

N

حجن..................:

N/Kg

ضذت جارتِ................:

Kg/m3

زهاى....................:

در جبی خبلی عذد هٌبست ثٌَیسیذ)2(.
3

3

1870 Kg/m

………… g/cm

2/50 g/cm3

………. Kg/m

3

………. Kg/lit

500 000 Kg/m3

….. g/lit

4 Kg/m3

اگر ٍزى آجر رٍثرٍ 150 Nثبشذ )2(.
الف) چگبلی آى چٌذ گرم ثر سبًتی هتر هکعت است؟

10cm

100 cm

ة)آیب ایي جسن در آة فرٍ هی رٍد؟

7

تجذیل ٍاحذ ّبی زیر را اًجبم دّیذ)3(.
الف)  .......... 15Kgگرم است.

8

ة)  1سبعت ٍ  20دقیقِ  ..............دقیقِ است.

د)  3800سی سی  ..........سبًتی هتر هکعت است.

ٍ) 4/870هتر هکعت  .............لیتر است.

ُ)  1هتر هکعت  ....................هیلی هتر هکعت است.

ی) یک لیتر  ..............دسی هتر هکعت است.

ٍزى شخصی رٍ زهیي کِ دارای جرم  60کیلَگرم است را حسبة کٌیذ)2( .
()g=9/8 N/Kg

.................................................

 ..............................................فرهَل

ٍزى ایي شخص ثر رٍی هریخ ثیشتر است یب در رٍی هبُ؟ .............................
ٍزى ایي شخص ثر رٍی قطت شوبل ثیشتر است یب استَا؟...........................
در هقبیسِ ٍزى ٍ جرم یک سفیٌِ در فضب ٍ در رٍی زهیي کذام گسیٌِ صحیح است؟

9

الف)ٍزى ثیشتر ٍلی جرم ّر دٍ ثبثت است.

ج)ٍزى کوتر ٍلی جرم ثبثت است.

ة)ٍزى ٍ جرم ّر دٍ ثبثت است.

د) ٍزى ٍ جرم ّر دٍ ثبثت است.

ثب تَجِ ثِ شکل اگر حجن آة درٍى استَاًِ اثتذا  3000سی سی ثبشذ.سپس سٌگی ثِ جرم
چگبلی سٌگ چٌذ گرم ثر سبًتی هتر هکعت است؟

10

اگر ثعذ از آزهبیش هتَجِ شَین کِ فرضوبى استجبُ ثَد ،چِ ثبیذ کرد؟()0/5

11

ثب تَجِ ثِ شکل ،هسبحت سی دی را حسبة کٌیذ)1(.
قطر بسرگ6 :سانتی متر
قطر کوچک2 :

𝜋=3

 8Kgرا درٍى آى ثیبًذازین)1/5(.
7000 cc

