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ًام ٍ ًام خاًَادگی....................................:

تسوِ تعالی
آزهَى علَم تجرتی

پایِ ًْن 3 /

تاریخ 95/12/..:

دتیرستاى تاقرالعلَم

دتیر :رحیوی

تا تَجِ تِ شکل هقاتل کذام راتطِ درست است؟( dEجاتجایی ًیرٍی هحرک ٍ  dRجاتجایی ًیرٍی هقاٍم است).

الف)□ dR ; dE
ب)A<1

□

ج) □ dR < dE
د)FR ; FE

□

 -2تا تَجِ تِ شکل زیرٍ،زًِ ی  200گرهی را رٍی چِ عذدی قرار دّین،تا تعادل ترقرار شَد؟(ٍزى خط کش ًا چیس است
ٍ)g=10N

 -3کورتٌذ اصلی سیارک ّا تیي هذار کذام دٍ سیارُ قرار گرفتِ است؟
الف)هشتری ٍ زحل □

ج) هریخ ٍ زهیي □

ب) هریخ ٍ هشتری □

د)سیارُ □

 -4هٌشاء گرهای خَرشیذ کذام است؟
الف)تثذیل هذاٍم ّلیَم تِ ّیذرٍشى □

ب) تثذیل هذاٍم ّیذرٍشى تِ ّلیَم □

ج) تثذیل هذاٍم ّیذرٍشى تِ هتاى □

د)تثذیل هذاٍم هتاى تِ آهًَیاک□

 -5در شکل زیر تِ جای عالهت (؟)ً،ام کذام یک از سیارُ ّای زیر را هی تَاى قرار داد؟
الف)عطارد □

ب) زّرُ □

ج) هشتری □

د)هریخ□

 -6در راتطِ تا صَرت ّای فلکی،کذام عثارت ًادرست است؟
الف)شة ّا،از صَرت ّای فلکی ترای جْت یاتی استفادُ هی کٌٌذ□.
ب) اًساى ّای قذین،از آًْا تِ عٌَاى تقَین استفادُ هی کردًذ□.
ج)ستارٓ قطثی،در صَرت فلکی دی اصغر ٍاقع شذُ است□.
د) ّویشِ تِ طَر ثاتت در آسواى دیذُ هی شًَذ□.
 -7هطاتق شکل زیر،در یک شة صاف ٍ تذٍى اتر در کَیر هرًجاب،صَرت فلکی دب اکثر در تخشی از آسواى هشاّذُ هی
شَد.کذام یک از ًقاط هشخص شذُ،ستارُ قطثی است ٍ قثلِ در چِ جْتی است؟

 -8کذام سیارُ شثاّت کوتری تِ تقیِ دارد؟
الف)هشتری □

ب) زهیي □

ج) عطارد □

د)اٍراًَس□

 -9طَل یک سال در کذام سیارُ کوتر است؟
الف)هشتری □
-10

ب) زحل□

ج) عطارد □

د)اٍراًَس□

ٍاحذ ًجَهی ،چٌذ هیلیَى کیلَهتر است؟

الف)پاًصذ□

ب) چْارصذٍپٌجاُ□

ج) یکصذ ٍ پٌجاُ □

د)یک□
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در شکل هقاتل تا ٍارد کردى ًیرٍی ً 50یَتٌی چِ ٍزًِ ای را هی تَاى تلٌذ کرد؟()1.25
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در اّرم زیر ًیرٍی هحرک(سوت چپ)چٌذ ًیَتَى تاشذ تا اّرم در حال تعادل تاشذ؟(یا گشتاٍر ًیرٍ ّا تراتر

تاشذ؟)()1.25
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شکل هقاتل یک اّرم را ًشاى هی دّذ،تا تَجِ تِ اطالعات ًَشتِ شذُ رٍی آىً،یرٍی هحرک چٌذ تراتر ًیرٍی

هقاٍم است؟()1.5
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در شکل زیر تا صرف ًظر از ٍزى ًخ،قرقرُ ٍ اصطکاکً،یرٍی هقاٍم چٌذ ًیَتَى است؟()1

