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 مفاهیم فیزیکي زیر را را تعریف کنید.  3

 نیروی شناوری    د(    نانو ذره ج(اصل پایستگی انرژی مکانیکی    ب(مدل سازی در فیزیک     الف (

 حرکت براونی    ث( 
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 کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید .  2

 است . (، )  برابر با  nm52مقدار الف( 

 

   پایین ( مایع دیگر  –دو مایع با چگالی متفاوت را داخل ظرفی می ریزیم مایعی که چگالی بیشتر دارد ) باالی  ب (

 قرار می گیرد .

 کاهش ( می یابد .  –یند نیروها مثبت باشد انرژی جنبشی جسم ) افزایش آاگر کار بر پ(

 توان ( است . –ژول بر ثانیه واحد دیگری برای کمیت ) تندی  ت(

بین مولکولهای  –متراکم بودن الیه های زیرین هوا نسبت به الیه های باالیی به سبب وجود نیروی ) جاذبه زمین  ث(

 هوا ( است .

 توریچلی ( برای اندازه گیری باد الستیک ها استفاده می شود. –معموال از فشار سنج )بوردون  ج(
 

1 

 درستي یا نادرستي هر یک از عبارتهاي زیر را تعیین کنید . 1

 انرژی جزء کمیت های اصلی است . الف (

 یند.به مجموع انرژی های ذرات تشکیل دهنده یک جسم انرژی مکانیکی آن جسم گو ب (

 برابر تندی سنگ است . 5است ،تندی توپ  با همان جرم برابر انرژی جنبشی یک سنگ 4انرزی جنبشی توپی  پ (

 فشار فضای باالی لوله در آزمایش توریچلی تقریبا صفر است . ت(

  در جاهایی از لوله که جریان آب کند تر است فشار هم کمتر است . ث(
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 بترتیب در شکلهاي زیر  4

 نتیجه اندازه گیری توسط تندی سنج را به همراه خطای آن گزارش کنید . ف( ال

تعداد ارقام با معنا و رقم  خطای وسیله اندازه گیری ، طول جسمی توسط کولیس رقمی اندازه گیری شده است ،ب ( 

 کنید .  غیر قطعی آنرا مشخص
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مرتبه بزرگی تعداد کیسه نایلونی  ،کیسه نایلونی کمتر استفاده کنداگر هر خانواده ایرانی در طول هفته فقط یک  الف ( 5

میلیون  08جمعیت کشور ایران ) را تخمین بزنید.چرخه مصرف در کل کشور حذف می شود که در مدت یک سال از 

 ( نفر می باشد

این صررفه جرویی را برر    تومان باشد، مرتبه بزرگی بهای ساالنه  028اگر بهای هر کیسه پالستیکی بطور متوسط  ب (

 .تخمین بزنید یکسال تومان در مدتحسب 
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6 
 را درون ظرف می اندازیم  gr 060 در اختیار داریم فلزی به جرم     ظرفی لبریز از مایعی به چگالی 

 gr 58  بدست آورید .  از مایع بیرون می ریزد چگالی فلز را بر حسب 
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 حساب کنید . را  m  2 را در جابجایی به اندازه  =N20Fی در شکل زیر کار نیرو الف( 7

 باشد کار نیروی اصطکاک را حساب کنید .   N 5اگر نیروی اصطکاک در مقابل حرکت جسم   ب (

  kg 5 = M  کنید. جابجایی را حساب m 2اگر جسم از حال سکون شروع به حرکت کند تندی جسم پس از   پ(

                                                           Ɵ=  68  و                 و     
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اگر تندی موتور سروار در براالترین نقطره     .پرش می کند m/s 52موتور سواری از انتهای سکویی مطابق شکل با تندی 8

 د ( را پیدا کنید. ) از اصطکاک و مقاومت هوا صرفنظر می شو hباشد ارتفاع  m/s 55مسیرش

 

1 

آب را با تندی ثابت از  کیلو گرمدرصد است این تلمبه در هر دقیقه چند  52و بازده آن  kw  2 توان یک تلمبه برقی  0

 متری زمین به سطح زمین می آورد ؟  2/5عمق 

3 

 پاسخ کوتاه بدهید .  39

 علت باال رفتن آب و مواد غذایی در آوند های گیاهان چیست ؟ الف (

 قطره در می آید چیست ؟ اینکه جیوه برروی سطح شیشه بصورت قطره ،علت   ب (
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باشد شعاع لوله در قسمت    m/s  48و   m/s08به ترتیب 5و  0درشکل مقابل اگر تندی جریان آب در نقطه های  33

 می باشد ؟ ) سطح مقطع لوله دایره است ( 5چند برابر شعاع لوله در قسمت  0

 

3 

 چرا؟ ؟چوب بیشتر داخل آب فرو می رود ؟ قطعه آهن روی چوب قرار گیرد یا از زیر آن آویزان شوددر کدام حالت  32
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31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد فشارپیمانه ای گاز چند پاسکال است ؟      در شکل روبرو اگر چگالی مایع

 ( =cm 50 hو  )  
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                                                                                           ه داشتن گوشي موبایل ممنوع است.استفاده از ماشین حساب ساده مجاز مي باشد و همرا

 90351253438موفق باشید                             
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 گذاري تصحیح و نمره
 م و نام خانوادگينا

 / دبیرحمصحّ 

نهایي پس از رسیدگي به نمره 
 تراضاتاع

 م و نام خانوادگي نا

 / دبیرحمصحّ

 
 با عدد

  با حروف با عدد  با حروف
8 


