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 چِ(( َّاخیوا ٍ اتَهثیل حشکت – گیاّاى سضذ – کشدى فکش – سفتي ساُ)) هاًٌذ ّاییفؼالیت تشای -1

 62ظ است؟ الصم چیضی

 اًشطی

 63ظ تشیي ٍیظگی اًشطی چیست؟هْن -2

 است. قاتلیت تثذیل آى اص یک ضکل تِ ضکل دیگش

 63ظ تشین؟چِ صهاًی تِ ٍجَد اًشطی خی هی -3

 تثذیل ضَد.ٍقتی هٌتقل یا 

 63ظ گَئین؟هی "کاسکشدى" اًذیطیذى ٍ ًَضتي کتاب، خَاًذى هیض، خطت دس ًطستي تِ فیضیک دس آیا -4

 ضَد آى ضذى جاجاتِ سثة جسن، تِ ضذُ ٍاسد ًیشٍی کِ افتذهی اتفاق صهاًی کشدى کاس فیضیک دس ًخیش

 کٌذ. حشکت ًیشٍ ساستای دس جسن ٍ

 .فیضیک دس ًِ گَیٌذهی کاسکشدى سٍصهشُ هکالوات دس اًذیطیذى ٍ ًَضتي یا کشدى هطالؼِ تِ

 64ظ ػَاهل هَثش دس اًجام کاس سا تٌَیسیذ. -5

  .یا تغییش هکاى جسن جاییجاتِضَد ٍ کِ تش جسن ٍاسد هی ًیشٍیی

 65ظ ّایی هوکي است اتفاق تیفتذ؟تِ جسن چِ حالتتا ٍاسد کشدى ًیشٍ  -6

، حشکت آى هتَقف ضَد، تغییش جْت یا تٌذ ضَد، حشکت آى کٌذ ضَدضشٍع تِ حشکت کٌذ، حشکت آى 

 تغییش ضکل دّذ.



 

 

 65ظ ًیشٍ ; کاس( چِ فشضی دس ًظش گشفتِ ضذُ است؟  جاتِ جایی دس ساتطِ ) -7

 ضَد. جادس جْت ًیشٍ جاتٍِ جسن  ثاتت تاضذٍاسد ضذُ تِ جسن  هقذاس ًیشٍی

 65ضَد؟ ظدس چِ صَست کاس اًجام هی -8

 جا ضذى آى ضَد.ًیشٍی ٍاسد ضذُ تِ جسن سثة جاتِ کٌِّگاهی 

 65چیست؟ ظ ضذُ اًجام کاس ٍ جاتجایی ًیشٍ، ٍاحذّای -9

  

 .ضًَذهی تیاى ٍ گیشیاًذاصُ( J) طٍل تشحسة کاس ٍ (m) هتش تشحسة جاییجاتِ ،(N) ًیَتَى حسة تش ًیشٍ ساتطِ ایي دس

....... ............ حسة تش کاس ٍ......... ......... حسة تش جاییجاتِ....... ............ حسة تش ًیشٍ ضذُ اًجام کاس هحاسثِ ساتطِ دس -10

 65ظ. ضًَذهی تیاى ٍ گیشیاًذاصُ

 طٍل – هتش -  ًیَتَى

 65ظ ضَد. آى ضذى جاتجا سثة جسن تِ ضذُ ٍاسد ًیشٍی کِ ضذُ اًجام.................  گفت تَاىهی ٌّگاهی -11

 کاس

 هحاسثِ سا ضذُ اًجام کاس تثشد تاال هتش ًین ٍ یک استفاع تا ًیَتًَی 2000 ًیشٍی تا سا ٍصًِ یک تشداسیٍصًِ اگش هثال، -12

 65کٌیذ. ظ

 ًیَتَى 2000: تشداس ٍصًِ اصطشف ٍصًِ تِ ضذُ ٍاسد ًیشٍی

 هتش 1/  5: آى تِ ضذُ ٍاسد ًیشٍی جْت دس ٍصًِ جاییجاتِ

 کاس;  ًیشٍ×  جایی جاتِ

 کاس;  5/1   2000

J 3000 ; کاس 



 

 

 است؟ ضذُ اًجام سٍی ٍصًِ تیطتشی کاس کذاهیک دس -13

 

 ب :جَاب

 66ضَد؟ ظًوی اًجام کاس ًیشٍ ضذى ٍاسد ٍجَد تا هَقغ چِ -14

 دّذ.ًوی اًجام کاس تاضذ، ػوَد جسن جاییجاتِ جْت تش ًیشٍ اگشالف( 

  

 

 

 . آى ًطَدجایی ذُ تِ جسن سثة جاتًِیشٍی ٍاسد ضب( 

 دّذ.ای سا ّل هیخصی دیَاس خاًِداسد یا ضذ لحظِ ٍصًِ سا تاالی سشش ًگِ هیتشداس تشای چٌهثال ٍصًِ

ضذُ  تش تاضذ کاس اًجامجایی آى دس ساستای ًیشٍ تیصاس ًیشٍی ٍاسد ضذُ تِ جسن ٍ جاتِچِ هقذّش -15

 .......... خَاّذ تَد............

 تش تیص

 ........ اًتخاب ضذُ است.یي الوللی یکاّا .............دس دستگاُ تیکای اًشطی  -16

 طٍل

 66ظ ّایی ٍجَد داسد؟اًشطی تِ چِ ضکل -17

 ٍ ...ضیویایی  –صَتی  –ًَساًی  –گشهایی  –حشکتی 



 

 

 66ظ ضَد؟ی کطتی تِ چِ ًَع اًشطی تثذیل هیاًشطی ضیویای -18

 اًشطی حشکتی

 66ظ ضَد؟ّایی تثذیل هیچَب تِ چِ اًشطیدس اًشطی ضیویایی رخیشُ ضذُ  -19

 اًشطی گشهایی ٍ اًشطی ًَساًی

 66ظ ضَد؟ّایی تثذیل هیاسد ضذُ تِ تلَیضیَى تِ چِ اًشطیاًشطی الکتشیکی ٍ -20

 اًشطی صَتی ٍ اًشطی گشهایی –اًشطی ًَساًی 

 ای داسد؟کٌذ چِ ًَع اًشطیجسوی کِ حشکت هیالف(  -21

 اًشطی حشکتی

 67ظ .داسد ........... اًشطی است حشکت حال  دس کِ تَخیب( 

 حشکتی

 67ظ ًاهٌذ؟اًشطی حشکتی سا چِ هیالف(  -22

 اًشطی جٌثطی

 67ظ ًاهٌذ؟هی ّن جٌثطی اًشطی سا اًشطی اص ضکل ب( کذام

 حشکتی اًشطی (1

 ًَساًی اًشطی( 2

 الف

 67ظ ، تِ چِ ػَاهلی تستگی داسد؟اًشطی جٌثطی جسن -23

 هقذاس سشػت آىجشم جسن ٍ 



 

 

 67ظ تشی داسد....... حشکت کٌذ اًشطی جٌثطی تیص............. تاضذ ٍ ......................ّش چِ جسوی  -24

 تشتٌذ –تش سٌگیي

 67است؟ ظ تیطتش صیش هَاسد اص کذاهیک دس جٌثطی اًشطی -25

 کن سشػت تا سثک جسن (الف

 تیطتش سشػت تا سٌگیي جسن (ب

 ب

 68ظ تَاًذ سثة تغییش اًشطی جٌثطی یک جسن ضَد؟هیچِ ػاهلی  -26

 اًجام کاس سٍی آى

 68ظ کاس اًجام داد تذٍى آى کِ اًشطی جٌثطی آى تغییش کٌذ؟تَاى سٍی یک جسن آیا هی -27

 تلِ

سٍی جا کٌین کاس اًجام ضذُ اییي کتاتخاًِ تِ طثقِ تاال جاتِاگش کتاتی سا تِ آساهی ٍ تا سشػت ثاتت اص طثقِ خ -28

 68ظ ضَد؟کتاب تِ چِ ضکلی تثذیل هی

 اًشطی ختاًسیل گشاًطی

 68ظ دس سَال قثل آیا اًشطی جٌثطی کتاب دس طَل هسیش تغییش کشدُ است؟ -29

 خیش

س تَاًذ اًشطی ...................... آى سا تغییش دّذ یا تِ ضکل اًشطی ....................... دکاس اًجام ضذُ سٍی یک جسن هی -30

 68ظ آى رخیشُ ضَد.

 ختاًسیل گشاًطی –جٌثطی 

 68دّذ؟ ظضکل هقاتل کذام ٍسیلِ سا ًطاى هی -31

                                                               
 آًٍگ



 

 

 69ظ اًشطی ختاًسیل گشاًطی تِ چِ ػَاهلی تستگی داسد؟ -32

 ٍصى جسن ٍ استفاع جسن اص سطح صهیي

 .تٌَیسیذ سا گشاًطی ختاًسیل اًشطی هحاسثِ فشهَل -33

 گشاًطی ختاًسیل اًشطی;  جسن ٍصى×  صهیي سطح اص جسن استفاع

 69ظ چٌذ ًَع اًشطی ختاًسیل سا ًام تثشیذ؟ -34

 اًشطی ختاًسیل ضیویایی ٍ اًشطی ختاًسیل کطساًی –اًشطی ختاًسیل گشاًطی 

 69ظ داسًذ؟ای ّا ٍ هَاد غزایی چِ ًَػی اًشطیاًَاع سَخت -35

 اًشطی ختاًسیل ضیویایی

 69ظ ای داسًذ؟کطیذُ ضذُ چِ ًَع اًشطی، ًَاس الستیکی یا کواى فٌش -36

 اًشطی ختاًسیل کطساًی

 69ظ است؟ ًَع کذام اص ضَدهی رخیشُ کواى صُ دس کِ اًشطی -37

 کطساًی ختاًسیل اًشطی (الف

 جٌثطی اًشطی( ب

 الف

 69ظ ضَد....... تیش تثذیل هیضذُ اًشطی ................. تِ اًشطی ...........ى کطیذُ تا سّا کشدى صُ کوا -38

 جٌثطی –ختاًسیل کطساًی 

 70ظ کاس اًجام ضذُ سٍی یک جسن چِ اثشی داسد؟ -39

 ضَد تا ضکلی اص اًشطی تِ ضکلی دیگش تثذیل ضَد.سثة هی



 

 

........ ٍ اًشطی .................... دس تَج ...دس تذى ها تِ اًشطی ........کٌین اًشطی .................. ٍقتی تَخی سا خشتاب هی -40

 70ظ ضَد.تثذیل هی

 گشاًطیختاًسیل  –جٌثطی    -ختاًسیل ضیویایی  

ٍقتی دس ّش ثاًیِ هقذاسی اًشطی ................... تِ یک الهح سٍضٌایی دادُ ضَد تایذ دس ّش ثاًیِ ّواى هقذاس  -41

 70ظ ........... اص الهح خاسج ضَد........................ ٍ ...........اًشطی 

 گشهایی –ًَساًی  - الکتشیکی 

 70ظ قاًَى خایستگی اًشط سا تؼشیف کٌیذ؟ -42

 هاًذ.کٌذ ٍ هقذاس کل آى ثاتت هی، تٌْا ضکل آى تغییش هیسٍدآیذ یا اص تیي ًویاًشطی ّشگض تِ ٍجَد ًوی

 71ظ ضَد؟دس حالت خَاب صشف چِ چیضی هیصم اًشطی ال -43

 ّا تِ کاس خَد اداهِ دٌّذ.کٌذ تا قلة ٍ ضص، تذى اًشطی هصشف هیدس حالت خَاب

 71ظ کٌذ؟ّایص سا اص کجا تاهیي هیذى اًشطی الصم تشای اًجام فؼالیتت -44

 اص هَاد غزایی

 71ظ گیشد؟ذام ػضَ تذى اکسیظى سا اص َّا هیک -45

 ّاضص

 71ظ قلة چیست؟کاس  -46

هَسد ًیاص تذى ، اکسیظى هَجَد دس خَى ٍ ّوچٌیي غزای جزب ضذُ دس خَى سا تِ جاّای ایقلة تا ػول تلوثِ

 سساًذ.هی

ّا تِ ضکل اًشطی ..................... است ٍ هقذاس آى تا ٍاحذ  .................. یا اًشطی رخیشُ ضذُ دس خَساکی -47

 71ظ ضَد.تیاى هی.................. 

 کیلَ طٍل یا کیلَ کالشی –ضیویایی 



 

 

 71ضَد. ظ................... تیاى هیهقذاس اًشطی ضیویایی ّش گشم غزا هؼوَال تا یکای . -48

 کیلَ طٍل تش گشم

 71ظ چیست؟ صیش جولِ هفَْم -49

 .است گشم تش کیلَطٍل 2/  7 هؼوَلی ضیش دس هَجَد ضیویایی اًشطی

 .است ضذُ رخیشُ ضیویایی اًشطی کیلَطٍل 2/  7 هؼوَلی ضیش گشم ّش دس یؼٌی

 71ظ ًَیسٌذ.تش حسة .................... هی ّای تستِ تٌذی ضذُ ساهؼوَال اًشطی هَجَد دس خَساکی -50

 کیلَ کالشی

 71ظ ّش کیلَ کالشی هؼادل ..................... طٍل است. -51

4200 

 72ظ ؟ًیاص داسًذ یا دختشاى ٍ صًاىخسشاى ٍ هشداى اًشطی تیطتشی  -52

 خسشاى ٍ هشداى

 72ظ است؟ طٍل کیلَ چٌذ سٍص ضثاًِ یک دس سضذ حال دس ًَجَاى یک تشای ًیاص هَسد اًشطی -53

 .است طٍل کیلَ 12000 تا 10000

 

 تبریس 3مدرسه شهید فتح اله پور ناحیه  59تهیه و گردآوری موالئی آذر 

 

 شود پیدا معرفت و علم ز انسان ارزش

 شود رسوا کند بیجا دعوی گر هُنر بی


