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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  3آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1فیزیک آزمون مستمر درس :    پایه دهم تجربی ـ نیمسال دوم  

  15/11/1397 تاریخ :   فصل دوم از انرژي مکانیکی و فصل سوم تا ابتداي شارة د رحرکت مبحث :

 

 )نمره 2( نامه بنویسید. کلمه یا عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در پاسخ -1

 ماند.) ثابت می -یابد افزایش می -یابد کنیم، ضمن باال رفتن جسم انرژي مکانیکی آن (کاهش می به باال پرتاب میالف) جسمی را درون هوا رو 
است. این به آن معنی است که  Bتر از بازدة ماشین کم Aاست و بازدة ماشین Bتر از توان ورودي ماشین بیش Aب) توان ورودي ماشین

  کند. تر) تولید می کم -تر (بیش کند و گرماي رف میتر) مص کم -تر (بیش  انرژي Aدر مدت زمان مساوي ماشین

 شود. ها) انجام می در شاره –پ) پدیدة پخش (فقط در گازها  
 است. ها از مایع  تر) کم –تر  ا (بیشها درگازه اي مولکول ت) سرعت حرکت کاتوره 
 باشد. نارسانا) می –اکسید آلومینیوم (رسانا نارسانا) است ولی نانو الیۀ  –ث) اکسید آلومینیوم در ابعاد معمولی یک (رسانا  
 یابد. افزایش) می –هاي آن (کاهش  چسبی مولکول ج) با افزایش دماي آب نیروي هم 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)2( نامه بنویسید. ها را مشخص کنید و در پاسخ ) مربوط است. آن2ز سطرهاي جدول () با یکی ا1هر یک از سطرهاي جدول ( -2

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)2(هاي زیر پاسخ دهید.  به پرسش -3

 پذیر نیستند؟ راکمها ت الف) چرا مایع 

 گی براي جیوه و آب متفاوت است؟نب) چرا خاصیت مویی 

 پ) چرا توریچلی در آزمایش خود به جاي جیوه از آب استفاده نکرد؟ 

 ت) چرا جهت نیروي شناوري به طرف سطح آزاد مایع است؟ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)1(جا شده توسط جسم برابر است.  آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد، نیروي ارشمیدس وارد بر یک جسم با وزن شاره جابه -4

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  نمره)1(پذیر نیستند.  ها تراکم طراحی کنید که نشان دهد، گازها تراکم پذیر هستند ولی مایع آزمایشی -5

 

( )1( )2

 فشار جو -1
 بازده -2
 سطح جیوه در لولۀ مویین -3

 دگرچسبی -4
 کشش سطحی -5
 کار نیروي اصطکاك -6
 سطح آب در لولۀ مویین -7
 اي فشار پیمانه -8

 

: a .با تغییر انرژي مکانیکی برابر است 

: b هاي ناهمسان است. نیروي جاذبۀ بین مولکول 

: c چسبی است. یکی از اثرهاي نیروي هم  

: d .برابر اختالف فشار گاز و فشار هواي محیط است 
: e .نسبت توان خروجی به توان ورودي یک دستگاه است 

: f .به شکل مقعر (فرو رفته) است 

: g تر از سطح آن در ظرف است. پایین  
: h کند. گیري می بارومتر آن را اندازه 

 



 

    2 
 

 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی
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شود و پس از طی مسیر به فنر برخورد کرده و آن را فشرده  از حال سکون رها می Aگرم مطابق شکل از نقطۀ 200اي به جرم  گلوله -6
که انرژي پتانسیل کشسانی فنر برابر انرژي جنبشی گلوله  Bژول باشد، در نقطۀ -4/2برابر  ABاصطکاك در مسیرکند. اگر کار نیروي  می

mاست، تندي گلوله چند
s  است؟m(g )

s
=  )نمره 2( 210

 
 
 
 
  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mدر یک نیروگاه آبی، آب با تندي اولیۀ -7
s4  20ریزد. اگر اتالف انرژي در توربین و ژنراتور  هاي توربین می متري روي پره 20از ارتفاع 

هاي توربین ریخته شود؟ اتالف انرژي هنگام ریزش آب  مگاژول انرژي الکتریکی چند لیتر آب باید روي پره 48/12اي تولید درصد باشد، بر
 )نمره 5/1( ناچیز است.

m L=31 kgو    1000
m

= Ngو     ρآب 31000 kg=10   

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4ثانیه بعد در ارتفاع  5کیلوگرم را از حال سکون از زمین بلند کرده و  150درصد است. این باالبر جسمی بر جرم  60بازدة یک باالبر  -8

mرا بهمتري از سطح زمین، تندي جسم 
s20 نمره)2( ؟رساند. توان ورودي به این باالبر چند وات است می 

Ng kg=10  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ایم. اگر  ي مقداري آب و مقداري جیوه ریختها مطابق شکل درون یک لولۀ استوانه -9

/فشار دو مایع در ته ظرف برابر cm Hg−7 ها چند  باشد، ارتفاع کل مایع 5
  نمره)5/1(  متر است؟ سانتی

                                                                         g
cm

/= 313  ρجیوه 6

                                                                                 g
cm

=  ρآب 31

                                                                                        N
kgg =10 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
دو  Bدر شکل مقابل مقداري جیوه درون لوله در حال تعادل قرار دارد. قطر شاخۀ -10

/به ارتفاع  Aلوله است. اگر در شاخۀ Aبرابر قطر شاخۀ cm54 آب روي  جیوه  4
  نمره)5/1(رود؟  باال می cmدر حالت تعادل چند Bبریزیم، سطح جیوه در شاخۀ

                                                     g
cm

/= 313  ρجیوه 6

                                                              g
cm

=  ρآب 31

B

cm50

m2

A

cm5

A B
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 نمره)5/1(نند از یک ارتفاع معین در هوا باالتر روند؟ توا هاي هوایی نمی الف) چرا کشتی -11

  را مقایسه کنید. Cو Bو Aب) با توجه به شکل مقابل چگالی اجسام 
    
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
اي  است. فشار پیمانه KPa95در شکل مقابل فشار هواي محیط -12

 نمره)2(  چند پاسکال است؟ Bهواي محبوس در قسمت

 

              g gN
Kg cm cm

g , ,= ρ = ρ =3 31 210 10 2  

 

 

B

ρ0

ρ1

cm80

cm30
cm20

ρ2

cm45

A

A آب

B
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 آب
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 صفحه تنظیم شده است.  2نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1فیزیک  آزمون مستمر درس :   پایه دهم تجربی ـ نیمسال اول  
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 )25/0(هر مورد   -1
  ج) کاهش          رسانا -) نارسانات) گازها          ث          ها پ) در شاره          تر بیش -تر ب) بیشیابد.           الف) کاهش می 

 )25/0(هر مورد   -2

 a−6   b−4    c−5   d−8     
e−2   f−7    g−3   h−1  

3- 
 نمره) 5/0(شود.  م شدن مایع میتراکمآید و مانع  ها به حالت دافعه درمی هاي خیلی نزدیک مولکول الف) نیروي بین مولکولی در فاصله 
چسبی آب  تر از هم تر از دگرچسبی جیوه و شیشه است ولی براي آب دگرچسبی آن با شیشه قوي ها قوي چسبی مولکول ب) براي جیوه هم 

 نمره) 5/0(است. 
 نمره) 5/0(شود.  متر می 10ه حدود تر از جیوه است، طول لولۀ الزم براي این آزمایش خیلی بزرگ باید باشد ک چون چگالی آب خیلی کم پ) 

تر از نیروي روبه پایین  باالي وارد بر جسم بزرگ  در نتیجه نیروي روبه تر از فشار مایع در باالي جسم است. ت) فشار مایع در پایین جسم بیش 
 به طرف سطح مایع است.یعنی باال   وارد بر جسم است و برآیند دو نیرو روبه

 24-3ب درسی شکل کتا 80آزمایش صفحۀ  -4
 کتاب درسی 2-3آزمایش مربوط به فعالیت  -5
 

6- 

fk) k mgh W+ − =2 fkEفنر 1 E W (mgh u− = ⇒ +2 1 2  

k / J+ =2 0 kفنر 6 / / u+ − × × = − ⇒2 0 2 10 2 2 /فنر 4 u⇒ × × +50 2 10 2  

k / k / J⇒ = ⇒ =2 22 0 6 0 3 k=   uفنر 2

mmv / / v / v s= ⇒ × × = ⇒ =2 2
2 2 2

1 10 3 0 2 0 3 32 2  

7- 
 شود. % انرژي آب به انرژي الکتریکی تبدیل می80% است، 20چون اتالف انرژي  

 / (m m )⇒ × = × × + × ×6 28 112 48 10 10 20 410 /آب 2 E× =6 8012 48 10 100  

m/            نمره) 1( kg×⇒ = = ×
×

7 312 48 10 75 108 208  

mنمره)         5/0( v m (L)v
×ρ = ⇒ = = =

3 375 10 75 750001000  

8- 

)1                     (mgh mv= + 21
mgWباالبر 2 k W+ = TWباالبر 2⇒ k k W= − ⇒

0

2 1  

J= × × + × × =1150 10 4 150 400  ⇒Wباالبر 360002

)1                    (      
W (w)t= = =
∆

36000  Pخروجی 72005

(w)=12000 ورودي
P%Ra PP P= × ⇒ = × ⇒7200100 60 100    

 خروجی

 ورودي ورودي
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9-  
cmاست، فشار ناشی از جیوه برابر cm5چون ارتفاع جیوه  Hg−5  .نمره) 25/0(است 

/نمره)          5/0(  (cm Hg)= −2 +Pآب 5 /آب 5⇒ P⇒ =7 Pآب +Pجیوه 5 P=  
=cmنمره)         5/0( /آب 34 / h× ⇒13 6 2 ⇒hآب 5 =ghجیوه 1× ρ آبghρ  

+cm      نمره) 25/0( =34 5   hکل 39

10- 
 کنیم. ابتدا اختالف سطح جیوه در دو شاخه را در حالت تعادل محاسبه می 

cm= /جیوه ⇒hجیوه 5 / h⇒ × = ×1 54 4 13 =ghجیوه 6 ρ آبghρ  
چهار برابر مساحت  Bکه مساحت مقطع است و این Bبرابر حجم جیوة باال آمده در  Aجیوة پایین رفته درحجم که  حاال با توجه به این 

آید و اختالف سطح جیوه در دو شاخه  پایین می x4به اندازة Aباال رود، سطح جیوه در xبه اندازة Bاست، اگر سطح جیوه در   Aمقطع 
 شود:  می x5برابر

xنمره)          75/0( x x / cm= ⇒ = ⇒ =5 5 4 0   hجیوه 8

11- 
یابد.  شود در نتیجه نیروي شناوري کاهش می تر می  قرار دارد کمچگالی هواي اطراف که کشتی در آن  رود، چه کشتی هوایی باالتر میالف) هر 

 نمره) 75/0(رود.  گیرد و باالتر نمی شود، کشتی در تعادل قرار می در ارتفاع معینی که نیروي شناوري با وزن کشتی هوایی متوازن می

Aب)   C Bρ > ρ > ρ    )75/0 (نمره 

 
 سطح در یک مایع داریم: در نقاط هم با توجه به برابري فشار -12

Aنمره)         75/0(
A A a

P P gh
P / P (P )

h cm / m
= + ρ

⇒ = + × × ⇒ =
= − = =

0 1 1

1
95000 10000 10 0 5 14500080 30 50 0 5  

Bنمره)         75/0( A BP gh P P / (Pa)+ ρ = ⇒ = − × × =2 2 145000 2000 10 0 25 140000  

Bنمره)         5/0( aP P P= − = − =0 140000 95000   Pاي پیمانه 45000
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