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 نمره5بارم:                                                 رشته تحصیلی:                                                             آزمون فصل یک    

   

 .گویند می ---------------- را کمیت هر از ثابتی و معین مقدار 1
 مقایسه ای را که نتیجه ی آن......................................، اندازه گیری می نامند.

55/0 

2 

                          .را مشخص کنید نی و عدد غیرقطعیارقام با مع مقابل اندازه گیری در 

5/0 

 m c 012/0                              1؟ =  m kتبدیل یکا ی مقابل را انجام دهید.                                                               3

 سانتیمتر است.این میله توسط سه نفر اندازه گیری شده و اعداد زیر بدست آمده است: 34/11طول واقعی یک میله فلزی  4
                                                                                              cm 42/11   ،cm 44/11 ،cm 43/11                 

 ه گیری درست است؟معلوم کنید کدام گزینه درمورد این انداز
                                                       .اردند صحت لیداردو دقت(ب.                                     دارد صحت لینداردو دقت(الف

 .اردند هم  صحتو  اردد دقتنه (د.                                        دارد صحتوهم  دقتهم (ج

25/0 

 درجدول زیر هر یک از عبارات ستون الف به کدامیک از عبارات ستون ب مربوط است؟ 5

 ستون ب ستون الف

 نیوتن کمیت اصلی

 جرم کمیت برداری

 شتاب واحد اصلی

  متر واحد فرعی

1 

کیلومتر به سمت 4شمال و سپس کیلومتر به سمت 3شخصی مسیر حرکت خود را به از منزل تا محل کار به این ترتیب طی می کند :ابتدا  9
 غرب :

 الف(مسافت طی شده توسط شخص چقدر است؟
 ب( جابجایی شخص چقدر است؟

 ج(بردارجابجایی شخص را نشان دهید.

5/1 

  نمره5آزمون فصل دوم                                                 بارم : 

 5/0 ؟رو به جلو وبرابر وارد می کنیم.شتاب حرکت کدام بیشتر است؟چرانیروهای  پینگ پنگ پ به یک توپ والیبال و یک تو 5

     0می گویند-------------برداری که نقطه شروع حرکت هر جسم را به نقطه انتهای حرکت آن وصل میکند بردارالف( 8

 .دحرکت می کند درحال تعادل ........ می گوین ... می گویند وجسمی را که با سرعت ثابتدر حال تعادل .... جسمی را که ساکن استب(

 خواهد بود                                    ------------هر اندازه مقدار لختی یک جسم بیشتر باشد مقدار جرم آن پ(

1 

 5/0 قانون سوم نیوتن را تعریف کنید. 6

 است.  t 2  =x+  4به صورت SI معادله حرکت جسم روی خط راست در دستگاه  10
 تا مبدا چقدراست؟      t= 0الف(فاصله متحرک در لحظه 

 ب(سرعت متحرک چقدر است؟
 زمان آن را رسم کنید.-ج( نمودارمکان

5/1 

نیوتن روی زمین بکشیم جسم با سرعت ثابت شروع به حرکت می کند. ضریب  30کیلوگرم را با نیروی افقی  10هرگاه جسمی به جرم  11

 بدست آورید. اصطکاک جنبشی را
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  نمره 5آزمون فصل سوم                                                      بارم:                                                                      

 اصل پاسکال می گوید................الف( 12

 می یابد.فشار مایع ..........ب(با افزایش عمق مایع )نسبت به سطح آزاد مایع( 

55/0 



 1 گرم برسانتیمترمکعب باشد،وزن این جسم را بدست آورید.2سانتیمترمکعب برابربا 400هرگاه چگالی جسمی به حجم  13

 ریخته شده است. ρدرسه ظرف مطابق شکل زیر یک مایع یکسان به چگالی  14
 فشار وارد برکف ظروف را با یکدیگر مقایسه کنید.
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 .دراین تصویر توپی رابه تخت میخ فشار می دهند اما توپ پاره نمی شود با ذکر رابطه الزم،دلیل این موضوع را بنویسید 15

 

5/0 

 ( 0p= 510و ρآب دریا= m/g k1020 3متری آب دریا بربدنه ی یک زیردریایی واردمیشود،چند پاسکال است؟ )15فشارکلی که درعمق  19
 

1 

 گرم برسانتیمترمکعب است.( 9/13روبرو،فشارپیمانه ای گاز چندپاسکال است؟)چگالی جیوه در شکل  15

 

1 

  نمره5آزمون فصل چهارم                                                           بارم 

 5/0 دما را تعریف کنید. 18

 (جیوه4(آب                   3(آلومینیوم                2         (مس 1کدام ماده رسانای خوبی برای انتقال گرما نیست؟ -1ک   16

 علت اینکه از آب به عنوان مایع خنک کننده در رادیاتورها استفاده می شود کدام است؟ -2    

 (نقطه انجماد آن باالست.4(گرمای ویژه آب زیاد است.             3(از زنگ زدگی جلوگیری می کند             2(ارزان است          1     

 کدام است؟  SIیکای ضریب انبساط سطحی جامد ها در -3    

 (کلوین برمترمربع4(مترمربع بر کلوین                          3   (برمترمربع                                  2(برکلوین               1    

 درجه سلسیوس است. این دما دردرجه بندی کلوین برابراست با: – 296دمای جوش هلیوم درفشار یک اتمسفر  -4     

     1)196 -               2)4-                                              3)4                                              4)196+ 

1 

  الف(حرارت خورشید به چه طریق به زمین می رسد؟ 20

 ب(ضریب انبساط حجمی یک جسم جامد چند برابر ضریب انبساط طولی آن است؟    

5/0 

اگر ظرفیت ویژه فوالد  21
 J 

𝑘𝑔 ºC
 1 افزایش یابد؟ C  º 5/2گرم فوالد داده شود تا دمای آن  40بهباشد،چندژول گرما باید  500

میلیمتر است.دریک روز سرد زمستانی که دمای بیرون صفرو دمای                                            5/0متر و ضخامت  2x1پنجره تک جداره یک آشپزخانه به ابعاد       22

است.درنیم ساعت چه مقدار گرما تلف می شود؟)ضریب رسانش گرمایی شیشهدرجه سلسیوس  15ا    اتاق  
𝑗

𝑠𝑚𝑘
 است( 5

 

1 

22 
) برسد محاسبه کنید. 𝐶  40°به  𝐶  30°متر را هنگامی که دما از  100انبساط طولی یک پل بتونی به طول 

1

°𝐾
 4 × 10
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  =∝              ) 
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 موفق وسربلند باشید


