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     ( هطرص کٌیس.پاسد صحیح ضا تا عالهت )

 ضَز؟ هی ٍاضز جسن حطکت جْت ذالف زض ّوَاضُ ًیطٍ کسام -1

   الکتطیکی( ز                 گطاًطی( ج                     هغٌاطیسی( ب                         اصطکاک( الف

 ضَز؟ هی یرچال زض ذَز تِ ذَز ضسى تستِ سثة ًیطٍ کسام کٌیس، هی ضّا آضاهی تِ ضا یرچال زض کِ ظهاًی -2

   الکتطیکی ضتایص( ز          هغٌاطیسی ضتایص( ج             هغٌاطیسی ضاًص( ب               گطاًطی ًیطٍی( الف

 است؟ تط هطکل تقیِ اظ سطح کسام ضٍی ضفتي ضاُ -3

   چوي سطح( ز                      ید ٍ تطف( ج                    ذاکی جازُ( ب          فطش سٌگ سطح( الف

 است؟ هفیس ها تطای هَضز کسام زض اصطکاک ًیطٍی -4

  ظهیي ضٍی اظ جسن کطزى تلٌس( ز      سٌگیي جسن زازى ّل( ج          ِزٍچطذ تطهع( ب         ید ضٍی اسکی( الف

 کطس؟ هی ذَزش سوت تِ تطی تیص ًیطٍی تا ضا اجسام کسام ظهیي -5

   تاضس زاضتِ تطی تیص حجن کِ جسوی( ب                     تاضس زاضتِ تطی کن جطم کِ جسوی( الف

   تاضس زاضتِ تطی تیص جطم کِ جسوی( ز                      تاضس زاضتِ تطی کن حجن کِ جسوی( ج

 ضَز؟ هی ًاهیسُ چِ کٌس هی ٍاضز جسن یک تِ ظهیي جاشتِ کِ ًیطٍیی هقساض -6

   گطاًص( ز                          ٍظى( ج                              حجن( ب                           جطم( الف

 .است زضست جولِ کسام -7

  است گطم 555 حسٍز فَتثال تَج یک جطم( ب                 است گطم 555 حسٍز فَتثال تَج یک ٍظى( الف             

  است تط ضعیف ظهیي سطح زض جاشتِ ًیطٍی( ز                 ضَز هی استفازُ تطاظٍ اظ ٍظى گیطی اًساظُ تطای( ج 

 

 ب

 

 

 جاهای خالی را تا کلمات مناسة کامل کنید.

 ًقص زاضز. .....................ى ًیطٍی ....ازض تاضش تطف ٍ تاض -8

 ضَز. ...... هی.................تا افعایص اصطکاک سطعت حطکت اجسام  -9

 پاضٌس. ّا ًوک ٍ ضي هی ..... اصطکاک ضٍی جازُ............زض ضٍظّای تطفی تطای ..... -15

 ........ است.............گیطی آى ..... ..... ًام زاضز ٍ ٍاحس اًساظُ.......ی تطکیل زٌّسُ جسن .... هقساض هازُ -11

 ج

 ؟زض ّط یک اظ هَاضز ظیط تَضیح زّیس ًیطٍی هقاٍهت َّا هفیس است یا هضط -12

 : َّاپیواحطکت 

 :چتط ًجات

 ضکل ططاحی تیطتط گلَلِ ّای جٌگی تِ صَضت ظیط است؟تِ ًظط ضوا چطا  -13 

 

  

 

 



 

 ضا تٌَیسیس. ٍ ًَع ًیطٍ )تواسی یا غیطتواسی( زض جسٍل ظیط ًیطٍی هطتَط تِ ّط هَضز -14

 ًَع ًیطٍ  ًام ًیطٍ  تعطیف ًیطٍ

کٌس ی اجسام ٍاضز هی ًیطٍیی کِ ظهیي تِ ّوِ          
کٌس ضتای زیگط ٍاضز هی ضتا تِ آّي ًیطٍیی کِ یک آّي         
ضَز ّای کاغص هی ًیطٍیی کِ تاعج جصب ذطزُ         
ضَز ًیطٍیی کِ سثة کٌس ضسى حطکت هی         
    اظ ططف َّا تط یک جسن ٍاضز هی ضَزًیطٍیی کِ   

 ضَز؟ هی تاظ چتطی آًْا پطت زض جٌگی، َّاپیواّای ًطستي ٌّگام چطا -15

 

 

 ؟استظیاز ضَز، کٌسُ قسیوی ّای ِذاً ضیطٍاًی سقف ایٌکِ اهکاى طَفاًی ضٍظّای زضتَضیح زّیسچطا -16

 

 

 

 چطا؟ ؟ کوتط یا است تْتط تاضس تیطتط اصطکاک ًیطٍی ظیط، ّای تفعّالی اظ ّطیک زض-17

                                             تطف یا ید ضٍی اسکی )ج                              اتَهثیل کطزى تطهع ٌّگام )الف

   زًسُ چطخ ٍ ظًجیط هثالً زٍچطذِ، اجعای تیي اصطکاک )ث                                          طٌاب ظزى گطُ )ت

         

 .تٌَیسیس هٌاسة هحل زض ظیط ضکل زض ضا ضَز هی ٍاضز حطکت حال زض َّاپیوای یک تِ کِ ًیطٍّایی-18
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