
فصل اول

؛ موارد خواسته شده را محاسبه کنید.داده شدهبا توجه به اطالعات -1
من تبریز چند نخود است؟24الف) 

خروار چند کیلوگرم است ؟5ب) 

نمره)2.(و جواب را به صورت نماد علمی بنویسیدادهتبدیل واحدهاي زیر را انجام د-2
(الف  0/0045 = . . ……… . 3 (ب  91000 = . . ……… .

نمره)1(؟چه تعداد مو داریدتخمین بزنید که -3

×جرم یک مکعب آهنی به ابعاد -4 )چند کیلوگرم است؟ × آهن = 8000 3)
)را محاسبه کنید.سازیم؛ چگالی این آلیاژطال، آلیاژي می500مس و 400gبا -5 مس = 9000 3 و طال = 20 3 )
است؛ حجم فضاي خالی(حفره) درون استوانه را محاسبه 6cmو ارتفاع آن20cmو قطر آن 3500gجرم یک استوانه برنزي -6

)کنید. برنز = 7 3)

باشد؛ چگالی جسم برابر Aمطابق شکل است. اگر چگالی جسم Bو Aنمودار تغییرات جرم بر حسب حجم براي دو جسم -7
B.را محاسبه کنید

خروار1 = من تبریز100

مثقال006 = سیر40 = من تبریز1

گندم90 = نخود52 = مثقال1 = گرم5
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فصل دوم

باالتر 10mزیرزمین تا 20mدقیقه چند لیتر آب را از عمق 10باشد؛ در 30kwباشد اگر توان ورودي این پمپ می60بازده پمپی %-1
از سطح زمین منتقل کند؟

20توپی را با سرعت اولیه -2 د؟روکنیم؛ توپ حداکثر تا چه ارتفاعی باال میدر راستاي قائم در شرایط خأل رو به باال پرتاب می⁄

کیلوگرم درنظربگیرید.)1ژول انرژي تلف شود، حداکثر تا چه ارتفاعی باال می رود؟(جرم توپ را 100اگر در باال رفتن توپ 

جایی محاسبه کنید.کنیم؛ موارد زیر را براي این جابهجا میمتر جابه12با توجه به شکل جسم را به اندازه -3

Fالف) کار نیروي 

(f)ب) کار نیروي اصطکاك

ج) کار نیروي وزن

باشد؛ 4kjدقیقه کل کار انجام شده روي آن 4کند، اگر پس از جسمی از حالت سکون روي سطح افقی شروع به حرکت می-4
کیلوگرم است.)20سرعت جسم در این لحظه را محاسبه کنید.(جرم جسم 

F=٨٠N

M=٤kg ٣٧

f=٢٥N



فصل سوم

متري ، فشاري که بر پرده ي گوش شناگر وارد می 2متري تا 1متري آب پایین می رود.از عمق 3شناگري در آب شیرجه می زند و تا عمق -1
شود چه قدر تغییر می کند؟

مایع مخلوط نشدنی در حال تعادل اند. 3مطابق شکل روبرو -2

چگالی مایع سوم را بدست آورید.

باشد؛ و 600را توسط یک جک هیدرولیکی باال ببریم، اگر سطوح مقطع به ترتیب برابر با 1500kgخواهیم اتومبیلی به جرم می-3
کار چقدر است؟نیروي الزم براي این

200وزنه اي آهنی به حجم -4 را به نیروسنجی متصل کرده و وارد آب می کنیم. عددي که نیروسنج در این حالت نشان می 3
دهد چند نیوتن کمتر از وزن واقعی وزنه است؟

	8در یک لوله اگر آب با تندي -5 9از سطح مقطع به مساحت ⁄ عببور می کند2

الف) آهنگ عبور جریان را محاسبه کنید.

16ب) اگر در مسیر سطح مقطع برابر  باشد سرعت عبور آب چقدر است؟2


