بسمه تعالی
دبیرستان غیردولتی دخترانه هوشمند راه دانش

سواالت پایه هفتم امتحان آبان فیزیک

-1جاهای خالی را پرکنید
الف ) یکای اندازه گیری زمان ......است

3.5

ب ) یکای کار .......است
پ ) هنگامی کار انجام می شود که نیروی وارد شده به جسم سبب .......شدن آن شود
ت )هرچیزی که حرکت کند.......دارد.
ث )انرژی .......ذخیره شده در چوب به انرژی .........وانرژی .........تبدیل می شود.
-2گزینه ی مناسب را انتخاب کنید
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الف ) یکی از عامل های موثر در انجام کار(نیرویی – حجم )است که به جسم وارد می شود.
ب )اگرنیروبر جابه جایی عمود باشد کار انجام شده صفر(است –نیست)
پ )اگر وزنه بردار وزنه را باالی سرش نگه دارد کار انجام شده صفر(است –نیست)
ت )واحد یا یکای نیرو(نیوتون –ژول ) است.
-3جمالت درست را با ص وجمالت غلط را با غ مشخص کنید.
الف )مهمترین ویژگی انرژی قابلیت تبدیل از شکلی به شکل دیگر است
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ب )کار وانرژی معادل یکدیگر نیستند
پ )بهترین روش برای نزدیک شدن به مقدار واقعی آن است که کمیت موردنظررا چند بار اندازه گرفته میانگین مقادیربه
دست آمده را محاسبه کنیم
ت )اختالف بین مقدار متوسط یامقدار حاصل از هر اندازه گیری را خطای مطلق آن اندازه گیری می کنیم
 -4پاسخ کوتاه بدهید
الف )دقت اندازه گیری به چه چیزهایی بستگی دارد؟(دو مورد)

2.5

ب )معموال انرژی حرکتی را چه می نامیم؟
ج)انرژی جنبشی به چه عواملی بستگی دارد؟(دو مورد)
– 5انرژی را تعریف کنید؟
-6وارد کردن نیرو به جسم سبب چه می شود؟
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سواالت پایه هفتم امتحان آبان فیزیک

-7الف) اگرشخصی کتابی را در دست داشته باشد وبه آرامی را ه رود کار انجام شده چه مقدار است توضیح دهید؟

1.5

ب )اگرشخصی ماشینی را هل دهد وآن حرکت نکند کار انجام شده چقدر است توضیح دهید؟

 -8فرمول کار را بنویسید؟

1
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-9نیرویی برابر 200نیوتون به جسمی وارد می شود وسبب جابه جایی جسم به طول  5متر می شود کار انجام شده چند ژول
است؟

 -10الف )دو ماشین که دارای جرم یکسان هستند ماشین آبی دارای سرعت بیشتری نسبت به آبی هست کدام ماشین
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انرژی جنبشی کمتری دارد؟
ب )دو پلنگ هر دو دارای سرعت یکسان هستند جرم پلنگ اول بیشتر از دوم هستم انرژی جنبشی کدام بیشتر هست؟
1.5
 )11فوتبالیستی به توپ خود نیرویی برابر  300نیوتون وارد می کند وتوپ  150سانتی متر جابه جا می شود کار انجام شده
چقدر است؟

