نام ونام خانوادگی :

تسوه تعالي
هديريت آهوزش وپرورش شهرستاى كاشاى

نام درس :فيسيک دهن

دتيرستاى حاج عثاس كرين
نمره(به عذد):

طراح سوال  :انصاري تثار
ردیف
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نمره(به حروف):

توجه :امتحان در3صفحه و  12سوال تنظیم شذه است.

تاریخ امتحان95/11/30 :
زمان پاسخگویی 80 :دقيقه
رشته :رياضي
امضای دبیر

بارم

در جوله هاي زير جاهاي خالي را تا كلوات هناسة پركنيد .
الف) درهس٘زحزکت شارُ،تا افشاٗش تٌذٕ شارُ ،فشارداخل شارُ ...............هٖ ٗاتذ.
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ب) درٗک شارُ تزاکن ًاپذٗز،آٌّگ حزکت شارُ درسطح همطغ ّإ هتفاٍت ...............است
ج) دهإ ّزجسن هتٌاسة تا  .. .. .. ...............هَلكَل ّإ تشك٘ل دٌّذُ ٕ آى است .
د) افشاٗش هساحت ٍاحذ سطح ٗک جسن جاهذ تِ اسإ تغ٘٘ز دهإ ٗک کلَٗي ً ............ ،ام دارد.
2

زير عثارت صحيح خط تکشيد .
الف) شزط فزٍ رفتي اٗي است کِ چگالٖ جسن(کَچكتز -تشرگتز) چگالٖ شارُ تاشذ.
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ب) اگزً٘زٍٕ شٌاٍرٕ (ت٘شتز-کوتز) اس ٍسى جسن تاشذ،جسن درشارُ فزٍ هٖ رٍد.
ج) تا حزکت کاهَ٘ى،تٌذٕ جزٗاى َّا درتاالٕ پَشش تزسًتٖ افشاٗش ٗافتِ ،درًت٘جِ اختالف فشارَّإ داخل ٍت٘زٍى
پَشش تزسًتٖ تاػث( فشزدُ شذى –پف کزدى) آى هٖ شَد.
د) ٍلتٖ ش٘ز آتٖ را کوٖ تاس کٌ٘ذ ٍ آب تِ آراهٖ جزٗاى ٗاتذ ،هشاّذُ هٖ شَد کِ تارٗكٔ آب تا ًشدٗک تز شذى تِ سه٘ي،
(ضخ٘ن تز-تارٗكتز) هٖ شَد
3

كدام عثارت درست وكدام غلط است.
الف) تغ٘٘زات دهإ جسوٖ تز حسة درجِ ٕ سلسَ٘س تزاتز 𝛉 ٍ تزحسة کلَٗي تزاتز  Tاست.هٖ تَاى ًت٘جِ
گزفت273 :
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ب)صفزکلَٗي کوتزٗي دهإ هوكي است ٗؼٌٖ درهم٘اس کلَٗي دهإ هٌفٖ ً٘ش ٍجَد دارد.
ج) اگزدهاٗک درجٔ سلسَ٘س تغ٘٘ز کٌذ.دردرجِ تٌذٕ فارًْاٗت ً٘ش1 °Fتغ٘٘ز خَاّذ کزد.
د) اساس کار دهاسٌج هماٍهت پالتٌٖ٘ تزهثٌإ تاتش گزهاٖٗ است.
ه) دهاپاٍ:س٘لِ إ تزإ تٌظ٘ن گزهاست
و)تا افشاٗش دها،حجن جسن ثاتت ٍجزم آى افشاٗش هٖ ٗاتذ.
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در شكل سٗزً٘زٍٕ شٌاٍرٕ راهشخص کٌ٘ذ ٍتاٍسى هاٗغ جاتِ جا شذُ هماٗسِ کٌ٘ذ

1
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1

ضزٗة اًثساط طَلٖ ٗک جسن را تؼزٗف کٌ٘ذٍ فزهَل اًثساط طَلٖ را تٌَٗس٘ذ.
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ب)هٌظَر اس اًثساط غ٘ز ػادٕ آب چ٘ست؟

ج) ًوَدارتغ٘٘زات چگالٖ تزحسة دها(تزإ توام اجسام تِ غ٘زاسآب)را تِ طَرتمزٗثٖ رسن کٌ٘ذ.
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د) دٍفزق گزهإ ٍٗژُ تا ظزف٘ت گزهاٖٗ راتٌَٗس٘ذ
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تا تَجِ تِ ًوَدار سٗز ٗک ستَى تِ سطح همطغ1m2در ًظز تگ٘زٗذ ،چِ لذر اس جزم ستَى َّإ در ارتفاع ّإ تاالتزاس6km
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لزاردارد؟()g =10N/kg
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لَلٔUشكلٖ رادرًظز تگ٘زٗذکِ هحتَٕ حجن هسإٍ اس آب ٍ رٍغي است تا تَجِ تِ اطالػات رٍٕ شكل،فشار َّإ درٍى
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رٗٔ شخصٖ کِ اسشاخٔسوت چپ لَلِ درٍى آى ده٘ذُ ،چمذر است؟ چگالٖ رٍغي را  805 kg/mتگ٘زٗذ.
kg
 10 0 0آ بg ; 10 N , P0  105 Pa , 
kg
m3
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27 0cچٌذکلَٗي ٍچٌذ درجِٕ فارًْاٗت است؟
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لطزدّأًخزٍجٖ ٗک ش٘ز آب 2cmاست.ش٘زآب راتاس هٖ کٌ٘ن تاآب تِ آراهٖ اسآى خارج شَد،اگزلطز تارٗكٔآب در
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لسوتٖ اسآى 1mmشذُ تاشذ،تٌذٕ جزٗاى آب درآى لسوت چٌذ تزاتزتٌذٕ جزٗاى آب دردّأً لَلِ است؟
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ًوَدارتغ٘٘زات دهإ 10kgاسٗک هادُ تزحسة گزهإ دادُ شذُ تِ آى ،هطاتك شكل است.گزهإ ٍٗژُٕ جسن چٌذ
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 J /kg0cاست؟
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دهإ ٗک صفحٔآٌّٖ 20OCاست.درچِ دهاٖٗ هساحت اٗي صفحِ تِ اًذاسُٕ  0/ 001سطح اٍلِ٘ افشاٗش هٖ ٗاتذ؟
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جسوٖ تِ جزمٍ1kgدهاى3 0Cرا درٍى ظزف ػاٗمى حاٍى500gآب 25 0Cهى اًذاسٗن.پس اسچٌذدل٘مِ دهاى تؼادل را

2

اًذاسُ هى گ٘زٗن.دهاى تؼادل21 Cهٖ شَد،گزهاى ٍٗژٓ جسن را هحاسثِ کٌ٘ذ.اس تثادل گزها ت٘ي ظزف ٍساٗزاجسام چشن
0

پَشى کٌ٘ذ.گزهإ ٍٗژٓ آب  4200J /kg 0Cاست.

می دا نید فرصتی هک از آن بهره نمی گیر ید ،آرزوی د یگران است.

جوغ تارم

20

