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  دقيقه 48: مدت زمان امتحان
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�

��
آب				,			 = 1000

��


�
			,					� = 10���   

1  

  مشخص كنيد.) ×) و ضربدر(����با عالمت تيك (درستي يا نادرستي عبارات زير را 
  شوند كه مايع را به سرعت سرد كنيم.وقتي تشكيل ميالف) جامدهاي بلورين معموالً 

  مولكولهاي جامد هيچگونه حركتي ندارند و كامالً ساكن هستند.ب) 
  ها برابر است.مايع در تمام جهت در يك عمق معين، فشارپ) 

  يابد.ت) با افزايش ارتفاع از سطح زمين، فشار هوا افزايش مي
  ث) فشار هواي درون بادكنك با فشار هواي بيرون آن برابر است.
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2  

  .آن خط بكشيد دورو  عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب كنيد
  )است.برآمدگي،فرورفتگيسطح جيوه در لوله مويين داراي(الف) 
  .است دگرچسبي)، كشش سطحي(نيروي ب به دليل قرار گرفتن حشرات بر روي آب) 

  كند).كند، نميمواد در مقياس نانو تغيير (مي ي تمامهاي فيزيكپ) ويژگي
  دهيم، نيروي دست ما به ته پونز (كمتر از، برابر با) نيروي نوك پونز بر ديوار است.وقتي پونز را به ديوار گچي فشار ميت) 

1  

  كنيد. (در هر سؤال فقط يك گزينه درست است) و مشخص بهترين گزينه را انتخاب 11تا   3در سؤاالت  

3  

  ناپذير باشند.تقريباً تراكمها شود كه مايعچه عاملي باعث مي

  ي نزديكب) نيروي ربايشي بين مولكولها در فاصله         ي نزديك    الف) نيروي رانشي بين مولكولها در فاصله   

  ) كم بودن چگالي مايعاتت                          ي بين مولكولها          ) زياد بودن فاصلهپ    
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4  

 عامل وجود فشار هوا بر اجسام روي سطح زمين چيست؟

 شودنيروي گرانشي زمين بر هواي اطراف آن وارد مي )ب                    آنهاهاي هوا و ضربه حركت مولكول الف)

  هاي هوانيروي جاذبه بين مولكول ت)                                  هاي هواي بين مولكولدافعه پ)

5/0  

5  

 كدام عامل بيشترين تأثير را دارد؟براي افزايش فشار وارد بر يك جسم 

 نيرو را كاهش داد و مساحت قاعده را افزايش داد )ب                  قاعده را كم كردنيرو را افزايش داد و مساحت  الف)

  نيرو و مساحت قاعده را كاهش داد  ت)                                    نيرو و مساحت قاعده را افزايش داد  پ)
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  5/0  10ت)            100000پ)           10000)ب          1الف)     سانتي متر جيوه معادل چند پاسكال است؟ 76  6

7  

 :متري آب به طور افقي قرار دارند 10عمق 	سانتيمتر در 40به قطر اييسانتيمتر و ديگري دايره 40به ضلع يمربع صفحه يك

 فشار وارد بر دايره بيشتر است) ب 														فشار وارد بر مربع بيشتر استالف) 

  جرم صفحات بستگي دارد هبت) 																						مساوي استبرهردو فشار پ) 
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8  
 ؟ندكمي 	آن چه تغييري	زيرين برابرشود بدون آنكه جرم آن تغيير كند فشار وارد بر سطح 2اگر ابعاد يك مكعب فلزي

  يك چهارم مي شود ت) 				برابر مي شود2پ)  			برابر مي شود3)  ب 					يك دوم مي شودالف) 
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9  
 كدام يك واحد فشار محسوب نمي شود؟

  ربعنيوتن بر ميلي متر مت)                    پاسكالپ)              سانتي متر مربعنيوتن بر )  ب               نيوتن متر مربعالف) 
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10  

 آب فرو مي رود؟	از آن در در چه صورت حجم بيشتر يل روي سطح آب گذاشتيم.تطيك قطعه چوب به شكل مكعب مس

 اگر با وجه كوچكتر روي آب قرار گيرد)  ب 															اگر با وجه بزرگتر روي آب قرار گيردالف)  

  فرقي نمي كند ت) 																			قرار گيرداگر از لبه ها روي سطح آب  پ) 

5/0  

  5/0  2و  1هاي ت) گزينه	 				رنگ مايعپ) 	 					نوع مايع)  ب 					الف) سطح مقطع مايع  فشار مايع به كدام عامل بستگي دارد؟  11



12  

مفهوم فيزيكي بكار رفته در آن را  دهد،شكل روبرو يك باالبر هيدروليكي را نشان مي 

  .شرح دهيد

  

  

1  

13  

  دهيد. شود، علت را شرحمشاهده شده كه اگر در يك قوطي سربسته، دو سوراخ ايجاد كنيم، مايع درون آن سريعتر خارج مي

  

  

1  

14  

  به سؤاالت زير پاسخ دهيد.مفيد بصورت مختصر و 

  ؟دنكنكردن تخته سياه ذرات گچ بطور نامنظم به اطراف حركت مي چرا هنگام پاك الف)

  

																	؟دنروين مييين پايهاي مودر لوله برخي موادتوضيح دهيد چرا  )ب 	
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15  

از  فشار وارد بر زمين ،ايستاده ،است متر مربعسانتي 1000 كه مساحت هر پا پا چهاريوتن روي ن 6000يك فيل به وزن

  چند پاسكال است؟ طرف اين فيل
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16  

  شود؟در چه عمقي از آب استخر فشار سه برابر فشار هواي آزاد وارد مي

  

  

 

1  

17  

كيلوگرم بر متر مكعب است، اين مكعب روي يكي از  14000سانتيمتر و چگالي آن  5طول هر ضلع مكعب فلزي 

  كند؟وجوهش چه فشاري بر زمين وارد مي

  

  

 

1  

18  

با جرم ناچيز روي آن قرار  پيستوني ايم. وآب ريخته متر 4 ارتفاعدر داخل ظرف روبه رو به 

آب  فشار كل ناشي از جسم و ايم.كيلوگرم گذاشته 200ايم. و روي پيستون وزنه اي به جرمداده

  متر مربع است)سانتي 200(سطح مقطع پيستون در كف ظرف را محاسبه كنيد؟
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  15        داند چگونه ياد بگيرد!بيسواد واقعي كسي است كه نمي



 


