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 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

 ص           غ         رنگ است که به صورت عنصر در طبیعت یافت میشود.           مس فلزی براق و سرخ

 غ        ص                                                    دارد. (Na11) ( خواصی مشابه سدیمLi3عنصر لیتیم )

 ص           غ                است. هاپایستگی جرم به معنای یکسان بودن خواص واکنش دهنده ها با فرآورده

 غ        ص                                      .استههیدروکربن  آورده های سوختنی از فرکربن دی اکسید یک
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 جاهای خالی را با عبارت یا عدد مناسب پر کنید.

 ........ درصد از نفت خام استخراجی صرفت سوختن میشود.

 ساده ترین هیدروکربن ................ است.

 سرعت کمیتی است که دارای ................. و ................ است.

 کنش و واکنش قانون ............. نیوتون است.

 هر پاسکال معادل ............ است.

 فرغون نوعی اهرم نوع .............. است.

 انند اهرم نوع .......... است.توان گفت قرقره ثابت ممی
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 یست(مبا دقت به مسائل زیر پاسخ دهید. )نوشتن فرمول، راه حل و یکا الزا

در چند کیلو متری را  36مسیری  خودرو این، در حال حرکت استمتر بر ثانیه  20خودرویی با تندی متوسط 

 ؟طی میکندانیه ث

 

سانتی متر، در حال جارو کردن زمین است. اگر نیرویی که رفتگر به دسته جارو  180رفتگری با جارویی به طول 

نیوتون باشد، دست های رفتگردر چه فاصله ای  5که جارو به زمین وارد میکند  ییونیوتون و نیر 30وارد میکند، 

 از هم جارو را گرفته اند؟

 

 



متر مربع باشد، فشار  40کیلوگرم رو پای خود ایستاده است. اگر مساحت هر کفش او  50آموزی با وزن دانش 

 وارده بر زمین چند پاسکال است؟

 

بوده  -25. اگر شتاب متوسط هواپیما نشیند)به طرف شرق( در فرودگاه می متر بر ثانیه 100با سرعت هواپیمایی 

 ، فرود هواپیما چند ثانیه طول کشیده است؟باشد
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 .زیر را بنویسید الحاتمعنی اصط

 برش نفتی:

 

 جدول طبق بندی عناصر:

 

 مزیت مکانیکی:

 

 اصطکاک:
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 گزینه درست را انتخاب کنید.

 مزیت مکانیکی کدام یک از ماشین های ساده ذکر شده از همه کمتر است؟

 د( اهرم نوع دوم             ج( قرقره متحرک                 ب(سطح شیب دار        الف( قرقره ثابت        

 ؟شودکدام هیدروکربن راحت تر جاری می

 50H24Cد(                      6H2Cج(                       12H10Cب(                     18H8Cالف( 

 ماده اولیه تولید پالستیک چه نام دارد؟

 د( بوتان                 ج( اتان                              ب( اتن                           الف( متان    

 تعداد پیوندهای کووانالنسی تشکیل شده در کدام مولکول بیشتر است؟

 2COد(                            2Oج(                              2CLب(                        3NHالف( 

 است، تقریبا چه مقدار باید کار کرد؟ 60کیلوگرم به کمک جرثقیل که بهره آن % 250برای باالبردن باریبه جرم 

 ژول 5000د(           ژول         1800ج(          ژول          2400ب(           ژول         4000الف( 
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 طرز تشکیل یون سدیم کلرید را به رسم شکل توضیح دهید.
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 سواالت تشریحی:

 مورد( 2چه تفاوتی میان مولکول ها و یون ها وجود دارد؟ )برای هرکدام 

 

 

 طریقه کار ترمز هیدرولیکی را توضیح دهید.

 

 

 ؟مزیت مکانیکی سطوح شیب دار به چه چیزی بستگی دارد

 

 چه رابطه ای میان فشار هوا و تنفس ما وجود دارد؟ توضیح دهید.

 

 مورد( 4ویژگی های یون ها را نام ببرید. )
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