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 (ًوًَِ سَال علَم عادی)تْوي  20آهادگی آزهَى 

خَاٌّذ جسوی را تا طٌاب هحىن تِ طرف خَد تىطٌذ،  آهَزاى هی ًصآهَزاى والس ضطن ٍ پٌجن دا تیي داًص  در یه هساتمِ (1 

 : تَاى گفت در ایي هَرد هی

.  آهَزاى والس ضطن جسن را تِ طرف خَد، تِ حروت در خَاٌّذ آٍرد داًص (1

 . تَاًٌذ جسن را تِ طرف خَد تىطٌذ  تر تاضذ هی افراد گرٍّی وِ هجوَع جرهطاى تیص (2

.  هاًذ وٌٌذ تراتر تاضذ جسن ثاتت هی آهَزاى از ّر دٍ طرف تِ جسن ٍارد هی داًصاگر همذار ًیرٍیی وِ  (3

.  وطٌذ آهَزاى والس پٌجن جسن را تِ طرف خَد هی تر تاضذ، داًص ًفر تیص 2اگر تعذاد افراد والس پٌجن  (4

 ؟ًیستوذام گسیٌِ درست   (2 

.  ضَد ًوی تَلفّویطِ تِ وار تردى ًیرٍ تاعث  (1

 .اًص تِ ًیرٍ ًیاز دارینترای وطص ٍ ر (2

. یر ضىل جسن ضَدیغتَاًذ تاعث ت  ًیرٍ هی (3

.  ضَد در صَرت ٍارد ضذى ًیرٍ تِ جسن در حال حروت، حروت آى تٌذ هی (4

 ؟گیرًذ ّا در یه طثمِ یا دستِ لرار هی اگر تِ ّریه از ًیرٍّای زیر، یه ضوارُ تذّین وذام ضوارُ  (3 

 «  (4) ـ ًیرٍی الىتریىی (3) ـ ًیرٍی هغٌاطیسی (2)ـ ًیرٍی اصطىان  (1)ًیرٍی گراًص»

1) (1) ،(2)  2) (1) ،(2)  ،(3)  3) (1) ،(3)  ،(4) 4)( 2) ،(3)  ،(4) 

تا چِ ًیرٍیی ویلَگرم تر رٍی سطحی لرار دارد، تا ٍارد ضذى ًیرٍّایی هطاتك ضىل ٍ تِ طَر ّوسهاى جسن  5جسوی تِ جرم  (4 

 (.تاضذ هی ًیَتي ٍارد ضذُ تِ جسن احذ ًیرٍّایٍ) ؟در وذام جْت حروت خَاّذ وردٍ 

ًیَتي در طرف ضرق  50تا ًیرٍی  (1

 ًیَتي تِ طرف غرب  100تا ًیرٍی  (2

ًیَتي تِ طرف ضوال  360تا ًیرٍی  (3

ًیَتي تِ طرف جٌَب   40 تا ًیرٍی (4

 

 ؟ًٌذ تایذ تا ّن در تواس تاضٌذن در وذام ًَع ًیرٍ، دٍ جسوی وِ ترّن ًیرٍ ٍارد هی  (5

 ًیرٍی گراًطی  (2ًیرٍی هغٌاطیسی    (1

ًیرٍی اصطىان  (4ًیرٍی الىتریىی    (3

دست  تِ (طَر تمریثی تِ) 10 عذد ضرب جرم جسن تر حسة ویلَگرم در از حاصل ی زهیي، ورُرٍی در  ٍزى ّر جسوی  (6

                     تر است؟                 ّای زیر تیص یه از جسن تا تَجِ تِ ایي هطلة ٍزى وذام. آیذ هی

ویلَگرم   10جسوی تِ جرم  (2ویلَگرم  5/3جسوی تِ جرم  (1

 گرم 1000جسوی تِ جرم  (4گرم  5/3جسوی تِ جرم  (3



ّا تِ یه  آى از اگر تِ ّریه. لرار دارًذ (هاًٌذ ضىل زیر)تررٍی دٍ سطح هختلف  ّای یىساى تا جرم «ب»ٍ « آ»دٍ جسن  (7 

ی  تِ ًظر ضوا وذام جسن ٍ تِ چِ علت تِ ًمطِ ،ٍ دٍ جسن ضرٍع تِ حروت وٌٌذ ٍارد ضَدًیرٍ « ت»ی  تِ سوت ًمطٍِ اًذازُ 

 ؟تر خَاّذ تَد ًسدیه« ت»

.  تری تِ آى ٍارد هی ضَد زیرا ًیرٍی اصطىان تیص: «آ»جسن  (1

 . ضَد تری تِ آى ٍارد هی چَى ًیرٍی اصطىان ون: «ب»جسن  (2

.  ضَد تری تِ آى ٍارد هی چَى ًیرٍی اصطىان ون: «آ»جسن  (3

.  ضَد تری تِ آى ٍارد هی چَى ًیرٍی اصطىان تیص: «ب»جسن  (4

 ؟ًیستهطلَب ًیرٍی اصطىان تیي دٍ جسن در وذام فعالیت زیر هفیذ یا هضر تَدى، افسایص از ًظر (8 

 سرسرُ تازی (2  رٍضي وردى وثریت  (1

ًَضتي تا هذاد  (4تا وفص   راُ رفتي (3

 ؟گردد ش سیارُ زحل تِ دٍر خَرضیذ در هذار هعیي هیًیرٍ سثة گردوذام  (9 

ًیرٍی الىتریىی  (4اصطىان ًیرٍی  (3ًیرٍی هغٌاطیسی   (2ًیرٍی گراًطی   (1

 ؟هفیذ استتر تَدى همذار ًیرٍی اصطىان  تر تَدى ٍ تیص در وذام گسیٌِ تِ ترتیة ون (10 

 اال رفتي از وَُ اسىی رٍی ترف ـ ب (2ٌّگام ترهس وردى اتَهثیل ـ گرُ زدى طٌاب  (1

هاضیي  هَتَر گرُ زدى طٌاب ـ اصطىان تیي لطعات (4جا وردى اجسام ـ اسىی رٍی یخ  ٌّگام جاتِ (3

 ؟است ًادرستوذام جولِ  (11 

.  وٌذ ی اجسام اطراف خَد ًیرٍ ٍارد هی زهیي تِ ّوِ (1

 . ضَد ًیرٍی ٍزى جسن در اثر خاصیت جارتِ زهیي ایجاد هی (2

.  یاتذ ضذى از زهیي واّص هیجرم اجسام تا دٍر  (3

.  ضَد ًیرٍی گراًص ّویطِ عوَد تر سطح زهیي تر جسن ٍارد هی (4

هَوت است ٍ  سطح گلَلِ فلسی ٍ از ًیرٍی اصطىان تیي ّواى...... سراهیه  سطح ًیرٍی اصطىان تیي یه گلَلِ فلسی ٍ  (12 

 .وٌذ طی هی تا ًیرٍی یىساى را رٍی هَوت.... گلَلِ هسافت 

  یتر تر ـ تیص ون (4  یتر تر ـ ون ون (3  یتر تر ـ تیص تیص (2  یتر ون تر ـ تیص (1

ًیَتي  110آٍرد ٍ ًیرٍی اصطىان تیي جعثِ ٍ هیس  درآى را تِ حروت تتَاًذ ای تر رٍی هیس ٍارد ضَد ٍ  ًیَتٌی تِ جعثِ 140ٍلتی ًیرٍی  (13 

 (رٍّای ٍارد تر جسن صرف ًظر ضَداز سایرًی) ؟ی ًیرٍی خالص ٍارد تر جسن چٌذ ًیَتي است تاضذ، اًذازُ

1) 10 2) 30 3) 110 4)250 

جرم  ،ای را هحاسثِ وٌذ خَاّذ جرم جعثِ هی ًیرٍسٌجی وِ در ضىل ًطاى دادُ ضذُسپیذُ تا استفادُ از  (14 

ّر  ٍزىی زهیي  ٍ تررٍی ورُ دّذ ی عذدی است وِ ًیرٍسٌج ًطاى هی دٌّذُ فلص ًطاى) ؟جعثِ وذام است

 (.تاضذ ًیَتي هی 10هعادل  حذٍداً جسنگرم از یه  ویلَ

گرم  30 (4گرم  300 (3ویلَگرم  30 (2ًیَتي  3 (1

؟ وٌذ ًویّا، یىساى است ٍ تغییر  ی هىاى ّای زیر، در ّوِ زیٌِوذام یه از ي  (15 

  دهای جسن  (4جرم جسن   (3جارتِ  ضتاب (2ٍزى جسن   (1



  )پاسخ نمونه سواالت علوم عادي(بهمن  20آمادگي آزمون 

 »3«ي  گزينه - 1

آموزان در دو طرف جسم تعيين كننده جهت حركت  در اين مسابقه تنها مجموع نيروي وارد شده به جسم از طرف دانش
  . ها بستگي ندارد ها و يا كالس آن جسم است و به تعداد افراد يا جرم آن

  . كند  كنند برابر باشد، جسم حركت نمي آموزان از دو طرف به جسم وارد مي كه دانش  اگر مقدار نيروي

 »4« ي نهيگز - 2

تواند سبب تغيير جهت جسم، تغيير شكل جسم، شروع حركت يا، توقف جسم و تند يـا كنـد شـدن حركـت جسـم        نيرو مي
 . شود

 »3« ي نهيگز - 3

شوند در بين اين نيروهـا نيروهـاي گـرانش، مغناطيسـي و      ي و غير تماسي تقسيم ميي تماس نيروهاي داده شده به دو دسته
 . گيرند الكتريكي غير تماسي هستند و در يك دسته قرار مي

 »2« ي نهيگز - 4

نيروي خالص . كنيم ميدر هر جهت مشخص  را نيروي وارد بر جسم مجموع  ابتدا
به  نيوتن 100با نيروي خالص  تر است و جسم وارد بر جسم در جهت غرب بيش

  . كند طرف غرب حركت مي
جنـوب   -جنوب و جهت شـمال شـرقي    -نيروي وارد بر جسم در جهت شمال 

 . كند ها حركت نمي كنند و جسم در آن جهت غربي همديگر را خنثي مي

 »4« ي نهيگز - 5

ايـن نيـرو، مخـالف جهـت     . ودشـ  نيروي اصطكاك، در تماس دو جسمي كه روي يكديگر در حال حركت هستند، ظـاهر مـي  
  . شود، بنابراين براي ظاهر شدن اين نيرو، دو جسم بايد با هم در تماس باشند حركت جسم بر آن وارد مي

 »2«ي  گزينه - 6

  :آيد دست مي به 10ضرب جرم جسم در عدد  وزن جسم از حاصل
  كيلوگرم 5/3×  10=  35:   »1«ي  گزينه
  كيلوگرم 10×  10=  100: »2«ي  گزينه

3/×  10=  035/0:   »3«ي  گزينه 5
1000   

1000×  10=  10:  »4«ي  گزينه
1000  

 »3« ي نهيگز - 7

روي آن قـرار دارد اگـر   » ب«روي آن قرار دارد سطح هموارتري نسـبت بـه سـطحي اسـت كـه جسـم       » آ«سطحي كه جسم 
ي  ا تر خواهد بود و جسم بعـد از اعمـال نيـرو در نقطـه     كم» آ«بنابراين نيروي اصطكاك وارد بر جسم . ها مساوي باشند جرم

 . قرار خواهد گرفت» ت«تر به  نزديك



 »2« ي نهيگز - 8

در بقيـه مـوارد   . تر صورت گيـرد  تر باشد تا سر خوردن روي سرسره راحت اصطكاك بين شخص و سرسره بايد كم نيروي
 .تر باشد نيروي اصطكاك بين دو جسم بهتر است بيش

 »1« ي نهيگز - 9

ه چرخنـد و فاصـل   زمين و هفت سياره ديگر از جمله زحل به همراه قمرهايشان به سبب نيروي گرانشي به دور خورشيد مي
 . كنند گاه با يكديگر برخورد نمي و هيچ. كند هر سياره از خورشيد در هنگام حركت در مدارش تغيير نمي

 »2« ي نهيگز - 10

امـا در هنگـام بـاال    . تر بودن نيروي اصطكاك بهتـر اسـت   جا كردن اجسام كم در هنگام اسكي روي برف يا يخ و هنگام جابه
عات موتور ماشـين و هنگـام ترمـز كـردن اتومبيـل بهتـر اسـت كـه نيـروي          رفتن از كوه، گره زدن طناب، اصطكاك بين قط

  . تر باشد اصطكاك بيش

 »3« ي نهيگز - 11

 .كند ي جسم تغيير نمي ي تشكيل دهنده جرم هر جسم در همه جا ثابت است، يعني مقدار ماده

 »3« ي نهيگز - 12

تـر باشـد، نيـروي     هر چه سطح تماس دو جسم صـاف . جهت نيروي اصطكاك مخالف جهت نيروي وارد شده به جسم است
تـر از نيـروي اصـطكاك بـين      تر است بنابراين نيروي اصطكاك بين سراميك و گلوله فلـزي كـم   اصطكاك بين دو جسم كم
   . كند ي ميتري را ط روي موكت مسافت كم  باشد و گلوله همان گلوله و موكت مي

 »2« ي نهيگز - 13

گـذارد، بنـابراين از مقـدار نيـروي اعمـال شـده        نيروي اصطكاك در خالف جهت حركت، بـر جسـم اثـر مـي    
نيوتن (كاهد  مي 140 110  . آيد نيوتن به حركت در مي 30و در نهايت جسم با نيروي خالص  )30

 »3« ي نهيگز - 14

  . باشد نيوتن مي 10وزن هر كيلوگرم از يك جسم روي زمين تقريباً برابر با 

؟ ؟/  

ــوتن  كيلوگــــــرم نيـــ

1 10
0 33

كيلوگرم   

  /    ــرم ــو گـ 1گــرم كيلـ 1000 0 3 1000 300 گرم   

 »3« ي نهيگز - 15

  . كند ها ثابت بوده و تغييري نمي ي مكان شود و در همه ي يك جسم گفته مي ي تشكيل دهنده جرم جسم، به مقدار ماده
  : ها ديگر گزينه  بررسي
  . ي اعمال شده به جسم بستگي دارد ، وزن يك جسم به مقدار نيروي جاذبه»1«ي  گزينه
  . ي آن از زمين نيز بستگي دارد ي شتاب جاذبه اعمال شده روي يك جسم به فاصله ، اندازه»2«ي  گزينه
 . كند گرم باشد يا سرد، دماي آن تغيير مي، دماي جسم به مكان جسم بستگي دارد، اينكه جسم در جاي »3«ي  گزينه
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