تسوِ تؼالی
اداسُ کل آهَصش ٍ پشٍسش استاى کشهاى
گشٍُ فیضیک استاى کشهاى
سَاالت فیضیک ًَتت اٍل پایِ دّن سیاضی
هذت آصهَى  100 :دقیقِ
تصحیح

ًوشُ تِ حشٍف:

تاسیخ ٍ اهضا:

ًوشُ تِ حشٍف:

سدیف

 15سؤال

تشگِ سَال ٍ پاسخگَیی

تاسم

1

تدذیذًظش

ًام ٍ ًام خاًَادگی دتیش:
تاسیخ ٍ اهضا:

ًوشُ تِ ػذد:

ًام ٍ ًام خاًَادگی دتیش:

ًوشُ تِ ػذد:

تؼشیف کٌیذ ّ ( :ش هَسدً 0/5وشُ )
هذل ساصی :
چگالی :

2

اًشطی پتاًسیل :
کاس:
2

خذٍل صیش سا کاهل کٌیذ ّ ( :ش هَسد ً 0/25وشُ )
ًام کویت

اصلی /فشػی

ًشدُ ای/تشداسی

یکا

یکا تشحسة یکاّای
اصلی

اًشطی خٌثشی

2/75

حدن
ًیشٍ
3

خولِ ّای صیش سا تا کلوِ یا ػثاست هٌاسة کاهل کٌیذ ّ ( :ش هَسد ً 0/25وشُ )
الف )هذت صهاى تیي ششٍع ٍ پایاى یک سٍیذاد سا  ............................هی ًاهٌذ.
1
ب ) چگالی یک اسفٌح هؼوَلی  .........چگالی اسفٌح فششدُ ٍ خشم آى  ............خشم اسفٌح فششدُ است .
ج ) دس خاتِ خایی افقی کاس ًیشٍی ٍصى  .........است .
د ) اگش خسوی تا سشػت ثاتت حشکت کٌذ کل کاس اًدام شذُ سٍی خسن  ............است .

صفحِ دٍم – فیضیک دّن
4

فاصلِ ی تْشاى  -شیشاص 936 kmاست تا تَخِ تِ اطالػات دادُ شذُ خَاب دّیذ :
 1 ،فشسٌگ =  6000رسع
 1رسع = 1/04 m
الف  :فاصلِ تش حسة هتش :
1/5
ب  :ایي هسافت چٌذ رسع است ؟

ج  :چٌذ فشسٌگ است ؟

5

تا یک ٍسیلِ غیش دیدیتال طَل خسوی سا اًذاصُ گشفتِ این ٍ ػذد  132.83 cm  0.5 cmگضاسش شذُ است :
تؼذاد اسقام تاهؼٌا :
دقت اًذاصُ گیشی ٍسیلِ :
سقن غیش قطؼی :
خطای اًذاصُ گیشی :
2

6

1

4

2
هساحت اًتْای ّش هیخ  10 mهی تاشذ  .تخویي تضًیذ دس یک چَب کِ هساحت آى  20 mاست ،

چٌذ هیخ هی تَاًین تکَتین تا پش شَد ؟
1

7

الف ) خشم ّش لیتش سٍغي چٌذ کیلَگشم است ؟ ( چگالی سٍغي m3

kg
 800است )

ب ) خشم ّش لیتش آب  ،یک کیلَ گشم است ؛ چگالی آب سا هحاسثِ کٌیذ.
1/5
ج ) تَضیح دّیذ اگش دس یک ظشف آب ٍ سٍغي تشیضین کذام هایغ تاال تش قشاس هی گیشد .

8

اتَهثیلی تا خشم یک تي ٍ تا سشػت  72 km hحشکت هی کٌذ  .اًشطی خٌثشی خسن چٌذ هگا طٍل است ؟
1/5

ًام ٍ ًام خاًَادگی :
9

10

صفحِ سَم آصهَى فیضیک دّن  /دی هاُ95

خسوی تِ خشم  5کیلَگشم سا تا ًخ سثکی اص سٍی صهیي تا شتاب

s2

 4 mتِ اًذاصُ ی  2هتش تاال هی تشین کل

کاس ٍاسد تشخسن چقذس است ؟

1

خَدسٍیی تِ خشم یک تي تا سشػت  30 m sدس حشکت است  .ساًٌذُ تا دیذى هاًؼی ًاگْاى تشهض هی کٌذ ٍ
خَدسٍ پس اص طی هسافت  60هتش تذٍى تشخَسد تا هاًغ هی ایستذ .کاس ًیشٍی اصطکاک خٌثشی چقذس است ؟
1/5

11

خسوی تِ خشم  400گشم تا سشػت  10هتش تش ثاًیِ تِ فٌشی کِ دس حالت ػادی قشاس داسد تشخَسد هی کٌذ  .دس
لحظِ ای کِ سشػت خسن تِ  2هتش تش ثاًیِ هی سسذ اًشطی پتاًسیل کشساًی فٌش حذ اکثش چقذس است ؟

12

1

اساتِ ای هسیشی هطاتق شکل سٍتِ سٍ سا هی پیوایذ .تا صشفٌظش اص اصطکاک :
الف ) اًشطی هکاًیکی سا دس ًقاط  C ٍ B ٍ Aتا ّن هقایسِ کٌیذ .
1/25
ب ) اًشطی خٌثشی اساتِ سا دس ًقاط  C ٍ B ٍ Aتا ّن هقایسِ کٌیذ .

تلمثً ای تا توان ورودی 𝒘𝒌 𝟓𝟏 در ٌر ثاویً 𝒕𝒊𝒍 𝟎𝟎𝟏آب دریاچً ای تً

13

𝒈𝒌

𝟎𝟎𝟎𝟏

را مطاتق شکل روترو تا ارتفاع 𝒎 𝟐𝟏 متری مخسوی می

چگالی
فرستذ .
الف ) توان ورودی آن چىذ اسة تخار
است؟
ب) تازدي ایه تلمثً چىذ درصذ
𝟑𝒎

𝑵

است؟ 𝒈𝒌 𝟎𝟏 = 𝒈

1

14

هساحت سٍصًِ خشٍج تخاس آب ،سٍی دسب صٍد پض  4 mm2است .خشم ٍصًِ ای کِ سٍی ایي سٍصًِ تایذ گزاشتِ
شَد چقذس تاشذ تا فشاس داخل آى دس 𝑎𝑝 ً 2×105گِ داشتِ شَد؟ فشاس تیشٍى 𝑎𝑝  g=10 m/s2 ٍ 1×105دس
ًظش تگیشیذ.

15

قطش دّاًِ خشٍخی یک شیش آب  2ساًتی هتش است .شیش آب سا تاص هی کٌین تا آب تِ آساهی اص آى خاسج شَد.اگش
قطش تاسیکِ آب دس قسوتی اص آى 2هیلی هتش تاشذ،تٌذی خشیاى آب دس ایي قسوت چٌذ تشاتش تٌذی خشیاى آب دس
دّاًِ خشٍخی لَلِ آب است؟

تا آسصٍی هَفقیت

1

1

