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 دقیقه  60    مدت امتحان دولتي کوشا )دوره اول(غیر  دتیرستان 1شماره صفحه : 
    

 
 الف( سواالت تستي 

 ؟ًیست کسام گسیٌِ زیر فرهَل فشار 1

𝑃الف(  =
𝐹

𝐴
   )ب𝑃 =

𝐴

𝐹
    )ج𝐴 =

𝐹

𝑃
     )ز 𝐹 = 𝐴𝑃  

ی  2 َر چرذش  N 50پیچی را تا ًیٍر ٍ تا هح ِ اثر ًیر ِ ًقط ٌین اگر فاطل ٍ چقسر است؟ 20تاز هی ک ٍر ًیر    ساًتی هتر تاشس گشتا

 Nm 70  ز(  Nm 5/2   ج(  Nm 10 ب(  Nm 1000 الف(  
 تا تَخِ تِ شکل سطح شیثسار رٍترٍ اگر یک 3

  را تاال تثرین کسام خولِ طحیح است؟ N 80خسن  

        ًیرٍی هحرک زر سطح شیثسار تیشتر استت ب(         شیثسار تیشتر استکار زر رٍی سطح الف(  
  ًیرٍی هحرک زر سطح شیثسار کوتر استز(          کار سطح ػوَزی تیشتر استج( 

قازر تِ تشریض طحیح یک هکاى تاشتس تایتس اتساقل تتا چٌتس       GPSترای ایٌکِ یک زستگاُ هَقؼیت یاب   4

   س؟هاَّارُ زر ارتثاط تاش

  4ز(   3ج(   6ب(   5الف(  
    سلَل کسام خاًسار زیر از ًَع پرٍکاریَت است؟ 5

  خلثکز(      قارذج(   تاکتریب(   اًساىالف(  
   کسام خولِ ػلوی زیر طحیح است؟ 6

        ّوِ گیاّاى زاًِ زار آًٍس زار ّستٌس.ب(   ّوِ گیاّاى آًٍس زار زاًِ زار ّستٌس.الف(  

  ّوِ گیاّاى آًٍس زارًس.ز(   ّوِ گیاّاى هررٍط زار گل زار ّستٌس.ج(  
 ب( جمالت علمي درست را تا ص و نادرست را تا غ مشخض نماییذ. 

  ؽ     ص  .ّر چِ هسیت هکاًیکی تیشتر تاشس ًیرٍ تیشتر هظرف هی شَز 1
    ؽ     ص  .هْوتریي ًقش گیاّاى زر زًسگی خاًَراى هرتَط تِ فتَسٌتس است 2

   ؽ     ص   .تاکتری هیلِ ای را تاسیل گَیٌس 3

     ؽ     ص  .تِ فاطلِ یکظسٍ پٌداُ کیلَهتری یک ٍااس ًدَهی گَیٌس 4

     ؽ     ص   .تیشتریي فشار َّا زر تاالی کَُ ّای تلٌس است 5

 علمي زیر را تا کلمات مناسة تکمیل نماییذ.ج( جمالت  

 هؼیٌی را تر زٍ سطح هتفاٍت ٍارز کٌین هقسار ............................................ هتفاٍت ذَاّس تَز. ّر گاُ ًیرٍی 1

   اثر چرذٌسگی یک ًیرٍ را ........................................... گَیٌس. 2

 ستارگاى استفازُ هی شَز. ...........................................از اسطرالب ترای تؼییي ..... 3

    قارذ ّای تک سلَلی را .......................................... گَیٌس. 4

 قسیوی تریي گیاّاى رٍی زهیي ........................................ ّستٌس. 5

 هتر 2

N 80 N 80 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سواالت تشریحي( د 
 ّر یک از هَارز زیر چِ قسوتی از یک گیاُ هی تاشٌس؟ 1

 َّیح )                                      ( (                       سیة زهیٌی )       
 چغٌسر قٌس )                                    ( گرزٍی سثس )                            ( 

 تفاٍت شیرُ ذام ٍ پرٍرزُ را تٌَیسیس؟ 2

 سیستن ایوٌی تسى را ضؼیف هی کٌس؟ ٍیرٍس ایسز چگًَِ 3

 ًظر شوا آیا غازیاى خاًساراى هفیس ّستٌس یا هضر تَضیح زّیس؟تِ  4

 هکاى ایات زر سیارات ػطارز ٍ هشتری ٍخَز زارز؟ چرا؟اآیا  5

 هَارز استفازُ از چرخ زًسُ ّا را تٌَیسیس. 6

 ترای ّر یک از اًَاع اّرم ّا هثالی تٌَیسیس. 7
 ًَع سَم :                            ًَع اٍل :                               ًَع زٍم :    

 چگًَِ اهسازگراى رٍی سطح زریاچِ ید ززُ ارکت هی کٌٌس؟ چرا؟ 8

 تا شکر هثال تَضیح زّیس کِ چِ ػَاهلی تر گشتاٍر  ًیرٍ اثر هی کٌٌس. 9

  اّرم رٍترٍ اًسازُ هسیت هکاًیکی را اساب کٌیس.زر  10

  پاسکال تر سطح زیر ذَز ٍارز هی کٌس. 125فشاری هؼازل  N 500یک خسن  11
 الف( هساات سطح خسن چقسر است؟           ب(فشار ٍارز تر سطح خسن چٌس ًیَتَى تر ساًتی هتر هرتغ است؟ 

 
تاشس، فاطلِ ًقطِ اثر تتا هحتَر    N 400تاشس. زر طَرتیکِ ًیرٍی هظرفی  Nm 200اگر اًسازُ گشتاٍر ًیرٍ  12

 چقسر است؟چرخ 
 

 متر 4 متر 2
N 300 

N 100 


