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نمره به حرروف:
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بارم

سواالت

1

**الف)مساله
**الف)ستاره از نردبان باال می رود.
**ج) هزارهکتومتر مکعب
** ب)الکتریکی به مکانیکی

هرمورد
52.0
نمره

2

**نتیجه گیری
**دقت شخص و دقت وسیله اندازه گیری
**پتانسیل شیمیایی ،انرژی پتانسیل گرانشی،انرژی حرکتی
** جرم و سرعت

هرمورد
52.0
نمره

3

**صحیح

**غلط

4

** حجم و چگالی

5

**صحیح **غلط

**غلط

** غلط

** صحیح

هرمورد
52.0
نمره

**غلط

1
نمره

**وزن

تبدیل علم به عمل فناوری نامیده می شود .مثال ساخت یارانه ،تلفن ،نیروگاه هسته ای و  . ...هرچند تبدیل علم
به فناوری باعث پیشرفت کشورها شده است ،اما اغلب فناوری ها در کنار فواید معایبی هم دارند .مثال با اختراع
خودرو جا به جایی مسافران راحت و سریع تر شده است اما استفاده از سوخت های فسیلی برای به حرکت در
آوردن آن ها آلودگی هوا به ویژه در شهرهای پرجمعیت را افزایش داده است.

1
نمره

6

در این سوال ابتدا باید تبدیل واحد انجام دهیم چون اطالعات مساله با واحدهای متفاتی داده شده است.

.

1
نمره

چگالی طال
گرم

بنابراین میتوان نوشت:

سانتی متر مکعب
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ردیف

7

نام درس :فیزیک

بارم

الف)پایستگی انرژی بیان می کند که انرژی نه از بین می رود و نه به وجود می آید  ،تنها از شکلی به شکل دیگر

2
نمره

تبدیل می شود ،در این شکل در ابتدا سنگ به دلیل ارتفاعی که از سطح زمین دارد انرژی پتانسیل گرانشی دارد.
پس از رها شدن سنگ با کاهش تدریجی ارتفاع انرژی پتانسیل گرانشی آن کمتر شده و به تدریج بر انرژی
حرکتی آن اضافه می شود و زمانی که به زمین می رسد تمام انرژی اولیه آن که به صورت پتانسیل گرانشی بوده
است ،به انرژی حرکتی تبدیل شده است .مقدار انرژی در طول مسیر ثابت است و تنها از صورت پتانسیل گرانشی
به صورت حرکتی تبدیل شده است.
نیروی وزن

ارتفاع

15

۳555
۳55
8

ب)

کار نیروی وزن

۳55

۳55555

جا به جایی

کار

نیرو

نیروی وزن سنگ جاذبشتاب زمین
۳555

155

جرم سنگ

کار نیروی وزن ارتفاع

نیروی وزن سنگ

نیروی وزن

کار نیروی وزن

برای مورد اول نیاز به تبدیل واحد نداریم پس کافی است مقدار داده شده را بر دقت اندازه گیری تقسیم کنیم:
0

چون عدد به دست آمده اعشار دارد پس نمیتوان این جسم را با این وسیله اندازه گرفت.

15..

1
نمره

.٤5 ٤
برای مورد دوم ابتدا باید تبدیل واحد انجام دهیم و پس از آن مقدار داده شده را بر دقت اندازه گیری تقسیم کنیم:
چون عدد به دست آمده اعشار ندارد ،پس میتوان اندازه گیری را انجام داد.
.٤5
9

1.55

1.

1.55

0

الف) هر چه ارتفاع بیشتر باشد ،انرزی پتانسیل گرانشی بیشتر است ،بنابراین دو چرخه سوار در باالی تپه بیشترین
انرژی پتانسیل گرانشی را دارد.

120
نمره

ب) دوچرخه سوار در ابتدای مسیر بیشترین انرژی جنبشی یا حرکتی را دارد ،زیرا اط سطح زمین ارتفاع ندارد،
پس تمام انرژی آن به صورت انرژی حرکتی است.
120
نمره

10

برای به دست آوردن جرم به کمک فرمول چگالی ابتدا باید حجم جسم را مشخص کنیم ،می دانیم حجم جسم
برابر با حجم مقدار آبباال آمده است:
٤5
بنابراین :

.

0

٤

٤

حجم آب باال آمده ارتفاع آب باال آمده

٤555

٤5

155
صفحه 3

عرض

جرم حجم

طول

چگالی

حجم آب باال آمده

جرم
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11

برای محاسبه کار ابتدا باید جا به جایی را بر حسب متر بدست آوریم:
5/1m
بنابراین۳ :

155

5 1

15
۳5

15
کار
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1
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بارم

سواالت

دانش آموزان عزیز برای هر کدام از بخش های زیر پاسخ صحیح را از بین گزینه ها انتخاب کنید.
**"چرا آسمان به رنگ آبی دیده می شود؟" این جمله بیانگر کدام مرحله از حل مساله است؟
الف)مساله

ب)نتیجه گیری

ج)آزمایش کردن

هرمورد
52.0
نمره

د)فرضیه سازی

** در کدام حالت کار انجام شده است؟
الف)ستاره از نردبان باال می رود.

ب) ستاره کیف خود را در دست نگه داشته است

ج)ستاره وزنه را باالی سر خود نگه داشته است.

د)ستاره عروسکش را در دست گرفته است و قدم میزند.

**یک کیلومتر مکعب برابر است با ........؟
الف)یک میلیون متر مکعب

ب)یک میلیارد دکامتر مکعب

ج) هزارهکتومتر مکعب

د) یک میلیارد لیتر

**در ماشین لباسشویی چه تبدیل انرژی صورت می گیرد؟
ب)الکتریکی به مکانیکی
الف)گرمایی به الکتریکی
د)الکتریکی به گرمایی
ج) پتانسیل شیمیایی به مکانیکی
2

دانش آموزان عزیز برای هر یک از سواالت زیر ،جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.
**"چون من مطالعه صحیح و کافی داشتم ،در امتحان ترم موفق می شوم"این جمله مربوط به مرحله ....................
است.
**دقت اندازه گیری به  ..................و  ..................بستگی دارد.
**وقتی توپی را پرتاب می کنیم ،انرژی  ....................بدن ما به انرژی  ..................و  ..................توپ تبدیل می شود.
**  ...................و  ...................یک جسم در اندازه انرژی حرکتی آن تاثیر دارند.
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هرمورد
52.0
نمره
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ردیف

3

نام درس :فیزیک

دانش آموزان عزیز صحیح و غلط بودن موارد زیر را مشخص کنید.
**هنگامی که ستاره جعبه  .کیلوگرمی را در دست دارد و یک متر به سمت باال حرکت می کند ،به اندازه .5

بارم
هرمورد
52.0
نمره

ژول کار انجام میدهد.
** با یک وزنه  05گرمی  ،نمی توان جسمی به جرم  0.5گرم را اندازه گرفت.
**جرم یک جسم در کره ماه و زمین ،به علت تفاوت در نیروی جاذبه ماه و زمین متفاوت است.
**هنگامی که آونگشروع به حرکت می کند ،به تدریج از انرژی حرکتی آن کاسته و به انرژی پتانسیل آن اضافه
می شود.
**هنگامی که ستاره به توپ ضربه (شوت) میزند ،انرژی ستاره تنها به صورت انرژی پتانسیل گرانشی در جسم
ذخیره می شود.
**واحد استاندارد اندازه گیری حجم ،لیتر است.
**طراحی آزمایش ،چهارمین مرحله از مراحل علمی است.
**بهره گیری از تفکر مهمترین نکته در علم است.
4

دانش آموزان عزیز به سواالت زیر پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای بدهید .

0
نمره

**وقتی یک بادکنک پر باد را از جای گرم به جای سرد میبریم ،کدام یک از کمیت های مربوط به هوای داخل
آن تغییر می کند؟
** نیرویی که از طرف زمین به اجسام وارد می شود بیانگر کدام یک از کمیت های فرعی است؟
5

تاثیر فناوری در زندگی روزمره انسان را توضیح دهید.

1
نمره

6

در صورتی که چگالی طال  .555کیلوگرم بر متر مکعب باشد 6 ،گرم از این فلز چه فضایی را اشغال می کند؟

0
نمره
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الف)پایستگی انرژی را در حالتی که سنگ از لبه صخره بیافتد ،توضیح دهید .ب) اگر جرم سنگ  055کیلوگرم
وارتفاع صخره  055متر باشد ،کارنیروی وزن چند کیلوژول است؟

بارم
2
نمره

8

دقت اندازه گیری یک ترازو  0گرم است ،کدام یک از موارد زیر را می توان با آن اندازه گرفت؟ چرا؟
05..گرم :
 02.کیلوگرم:

0
نمره

9

در شکل زیر :الف)دوچرخه سوار در چه نقطه ای بیشترین انرژی پتانسیل را دارد؟چرا؟ ب)دوچرخه سوار در چه
نقطه ای بیشترین انرژی جنبشی را دارد؟چرا؟

020
نمره

10

طول ،عرض و ارتفاع مکعب مستطیلی به ترتیب  4 ،0و  05سانتی متر ،مقداری آب وجود دارد ،اگر یک جسم
نامشخص وارد آب بیاندازیم ،ارتفاع آب  .سانتی متر باال می آید ،در صورتی که چگالی جسم نامشخص  055گرم
بر سانتی متر مکعب باشد باشد ،جرم آن چند گرم است؟

020
نمره

11

سعیدکتابهایش را با نیرویی به اندازه  05نیوتن ،به اندازه  05سانتی متر جابه جا میکند ،کار انجام شده توسط
سعید را محاسبه کنید.

1
نمره

موفق باشید
صفحه 9

