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جاُای خالی را تا کلوات هٌاضة پر کٌیذ.
الف – فیسیک ػلوی  ...................اضث ،تٌاتر ایي الزم اضث قْاًیي ،هذل ُا ّ ًظریَ ُای فیسیکی
جْضط  ...................هْرد آزهْى قرار گیرًذ.
1

ب -در جاتجایی افقی کار ًیرّی ّزى..............اضث.
پ -افسایع دها تاػث …… ًیرّی ُن چطثی هی غْد.

1/55

ت -ضیطحن خٌک کٌٌذٍ اجْهثیل ًوًَْ ای از اًحقال گرها تَ رّظ ًْرفت  ..............اضث.
ٍ -در فرایٌذاًثطاط تی دررّ دها...................هی یاتذ
پص از هػخص کردى دقث ّ خطای اًذازٍ گیری خط کع ،طْلی را کَ خط کع ًػاى هی دُذ
گسارظ کٌیذ.

2

3

0/55

گسیٌَ هٌاضة را اًحخاب کٌیذ.
ػلث جػکیل قطرٍ در هایؼات کذام اضث؟
(ً )2یرّی دگرچطثی
(ً)1یرّی ارغویذش
(ّ )4جْد ُْای اطراف هایغ
(ً )3یرّی ُن چطثی

0/5

ولتی شیر آب را کًی تاز يیکُیى ،آب تّ آرايی جریاٌ يییاتذ و تاریکّ آب تا َسدیکتر شذٌ تّ زيیٍ ،تاریکتر
يیشود .ایٍ يوضوع چگوَّ توجیّ يیشود؟

1

4

1

باسوه تعالي
سؤاالت اهتحانات داخلي  /هواهنگ هنطقه ای  -در شهرستاى  /ناحیه  /هنطقه هوداى خردادهاه 1397
سؤاالت اهتحاى درس  :فیزیک

تاریخ اهتحاى:

نام و نام خانوادگي ............................ :

هدت اهتحاى  80 :دقیقه

پایه /رشته تحصیلي  :دهن ریاضي

ساعت شروع :

ردیف

سؤاالت

نوره

دهای جطوی تر حطة درجَ ضیلیطیْش  2تراترغذٍ اگر دهای آى تر جطة فارًِایث  1/36تراتر
غْد دهای اّلیَ حطن چٌذ درجَ ضیلیطیْش تْدٍ اضث؟
1

5

چّ ارتثاعی تیٍ اَتمال گريا تّ روش ًْرفت و ضریة اَثساط حجًی ،ترای یک يایع وجود دارد؟

1

6

تااا توجااّ تااّ ًَااودار  P  Tدر شااکم يماتاام کااّ يرتااوط تااّ یااک گاااز کاياام ا اات ،اَااّْااای ااانی جااذول زیاار را تااا
کهًّْای «يثثت ،يُفی یا صفر» پر کُیذ.

1

5

جثذیل یکای زیر را تا رّظ « جثذیل زًجیرٍ ای» اًجام دُیذ.

8
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هْجْرضْاری از اًحِای یک غیة – راَُ هطاتق غکل رّتَ رّ  ،پرغی را تا جٌذی 35/0 m/s
اًجام هیذُذ  .اگر جٌذی هْجْر ضْار در تاالجریي ًقطة هطیرظ تَ  32/0 m/sترضذ  ،ارجفاع  hرا
پیذا کٌیذ  .اصطکاک ّ هقاّهث ُْا را در طْل هطیر حرکث هْجْر ضْار ًادیذٍ تگیریذ.
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5
g
g
در شکم زیر (چگانی آب  ، 1 3چگانی جیوِ  ، 13 / 5 3فشار ْوای تیروٌ ) 10 pa

cm

cm

انف)فشار يغهك گاز دروٌ يخسٌ چُذ پا کال ا ت؟

10

ب) فشار پیًاَّ ای گاز دروٌ يخسٌ چُذ پا کال ا ت؟

1

رَگی تا لغر دا هی  1cmحاوی آب در ا تیار داریى و لغر دا هی رَگ  0 / 4mmا ت .تا
فشردٌ

m
رَگ ،آب تا تُذی
s

دا م ا تواَّ آٌ چُذ
11

 15از وزٌ آٌ تیروٌ يیریسد .تُذی جاتجایی پیستوٌ رَگ در

cm
اَتیمتربرثانیه )
s

( ا ت؟
1

3
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یااظ فاارش شیشااّاي در دياااي 18Cتو ااظ  50cm 3جیااوِ پاار شااذِ ا اات .اگاار دياااي فاارش جیااوِ را تااّ 38C
تر اَیى .چُذ اَتي يتر يكعة از جیوِ تیروٌ ييریسد؟
´

(    910-6℃-1شیشّ    0 /18 103℃-1 ،جیوِ)

1

12

دو يیهااّ فهااسی ا ااتواَّای تااّ عااولْااای  L 1و  L 2کااّ ااغط يمغااع يساااوی دارَااذ ،يغاااتك شااکم زیاار تااّ یکااذیگر
چسااثیذِ و از یااک عاارش يجاااور فاارش يخهااوط آب و یاای صاافر درجااّ هساایوش و از عاارش دیگاار يجاااور آب جااوش
 100Cلرار دارَذ .اگر ديای غط يشترک تیٍ دو يیهّ  25Cتاشذ L 2 ،چُذ اَتیيتر ا ت؟
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13

حثاب ْوایي از تّ دریاچّ اي تا دياي  5 Cتّ غط آب ييآیذ .اگر دياي ْوا  25 Cو فشار یظ اتًسفر تاشذ و
N
kg
( g  10
حجى حثاب  6تراتر شود .عًك دریاچّ چُذ يتر ا ت؟ ) ,   1000 3
Kg
m

14
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سؤاالت
يي واْیى یظ ياشیٍ گريایي تسازیى كّ يُثع گرو آٌ آب غط الیاَوش در دياي  27Cو يُثع رد آٌ د ر
اعًاق الیاَوش در دياي  7Cتاشذ .حذاكثر تازدِ ياشیٍ كارَو كّ ييتواٌ تّ د ت آورد ،چمذر ا ت؟

1/5

15

یک یخچال در ْر چر ّ تا يصرش  2000 jاَرژی انکتریکی 8000 j ،گريا را از دروٌ یخچال يی گیرد.
انف)یخچال در ْر چر ّ چُذ ژول گريا تّ فضای تیروٌ يی دْذ؟
ب)ضریة عًهکرد ایٍ یخچال چّ لذر ا ت؟
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 0/4يول گاز كايم تظ اتًي ،چر ّاي را يغاتك شكم عي ييكُذ.

j
انف) كار اَجاو شذِ تر روي گاز در فرآیُذ  BCچمذر ا ت؟ )
mol .k
ب) دياي گاز در حانت  Aچُذ كهویٍ ا ت؟

(R  8

2
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جوغ تارم
هْفق ّ پیرّز تاغیذ
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