تارم
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الف) سواالت تشریحی:
جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌیذ
الف) ٌّگام هذل سازی یک پذیذُ فیسیکی تایذ اثرّای.....................را ًادیذُ تگیرین ًِ اثرّای هْن ٍ تعییي کٌٌذُ را.
ج) تیي کار کل اًجام شذُ رٍی جسن ٍ تغییر اًرشی جٌثشی آى راتطِ ای ٍجَد دارد کِ تِ ............................هعرٍف است.

تعریف کٌیذّ ( :ر قسوت)0/5
کویت ترداری:
چگالی:
اًرشی جٌثشی:

0/5

1/5

ب) سواالت مفهومی:
3

4

تِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ:
فرایٌذ هذل سازی در فیسیک را تا رکر یک هثال تَضیح دّیذ؟

0/75

سِ هایع هخلَط ًشذًی  CٍBٍAکِ چگالی ّای هختلف دارًذ درٍى استَاًِ ای شیشِ ای ریختِ شذُ اًذ .ایي سِ هایِ
عثارتٌذ از جیَُ تا چگالی  ٍ 13600رٍغي زیتَى تا چگالی  ٍ 920اب تا چگالی  1000کیلَگرم تر هتر هکعة .جٌس ّر
یک از هایع ّای فَق را درٍى استَاًِ هشخص کٌیذ .تا رکر دلیل

0/75

5

6

7

2

ًقشِ هفَْهی زیر را کاهل کٌیذّ(.ر قسوت)0/25

در ّر یک از شکلْای زیر طَل جسن چقذر گسارش شذُ است؟ در ّر هَرد رقن غیر قطعی ٍ خطا را گسارش کٌیذّ.ر
قسوت )0/75

2/25

2

در شکل رٍترٍ کار تک تک ًیرٍّا را تصَرت فرهَل تٌَیسیذ.

نیروی اصطکاک

ج) مسایل
2/25

8

تثذیل ٍاحذّای زیر را اًجام دّیذٍ تا ًواد علوی تیاى کٌیذ(ّر قسوت )0/75
0/0057

80000

0/5

9

اًذازُ گیری ّای یک ترازٍی اشپسخاًِ تِ صَرت زیر گسارش شذُ .دقت کذام تیشتر است
0/00257g

2/57Kg

257000µg

1/25

خَدرٍیی تا جرم  840کیلَگرم تا سرعت  54کیلَهتر تر ساعت در حال حرکت است.
10
اًرشی جٌثشی خَدرٍ را هحاسثِ ًواییذ )0/5(.

اگرسرعت اتَهثیل تِ  72کیلَهتر تر ساعت ترسذ تغییرات اًرشی جٌثشی جسن چقذر هیشَد؟()0/75
1

جسوی تِ شکل هکعة تا چگالی 8
11
هحاسثِ ًواییذ؟

حفرُ ایی ٍجَد دارد اگر حجن ظاّری هکعة  cm3 200تاشذ .حجن حفرُ را

 cm3300آب را تا چٌذ ساًتی هتر هکعة از هایعی تِ چگالی 1/5
 12شَد؟چگالی آب 1

است.

1/5

هخلَط کٌین تا چگالی هخلَط 1/2

تَج فَتثالی تِ جرم  450گرم از ًقطِ پٌالتی تا سرعت 18تِ طرف درٍازُ شَت هیشَد.اگر تَج تا سرعت  15تِ
 13درٍازُ ترخَرد کٌذ کار کل اًجام گرفتِ چقذر هیشَد؟(قضیِ کار ٍ اًرشی)

1

چترتازی کِ هجوَع جرم اٍ ٍ چترش  kg 80است از ارتفاع 200هتری سطح زهیي از ّلی کَپتر تِ طرف زهیي سقَط
 14هیکٌذ.اٍ تالفاصلِ چترش را تاز هیکٌذ ٍ تا تٌذی 10
الف) تغییرات اًرشی جٌثشی چقذر است؟()0/75
ب)کار ًیرٍی ٍزى چقذر است؟()0/5

تِ زهیي هیرسذ.

گلَلِ ای تِ جرم  250گرم از ارتفاع  12هتری رّا هی شَد.سطح زهیي را هثذا هیگیرین.
 15الف) کار ًیرٍی ٍزى در ایي هسیر چٌذ شٍل است؟
ب) تغییر اًرشی پتاًسیل در ایي هسیر چقذر است؟

1/25

1/5

mg

12هتر

سطح زمین

موفق باشید

