ادارُ کل آهَسش ٍ پزٍرش شْز تْزاى

ًام ٍ ًام خاًَادگی :

هدیزیت هٌطقِ 15

پایِ ٍ رشتِ  :دّن تجرتی
ًام پذر :

دتیزستاى ًوًَِ دٍلتی سلواى فارسی

شوارُ داٍطلة :

ردیف سَاالت
1

ًام درس  :فیسیک
ساعت اهتحاى  8 :صثح
هذت اهتحاى  110 :دقیقِ
سَاالت در  4صفحِ تٌظین شذُ است .

اهتحاًات پایاى تزم دٍم سال تحصیلی 1396-97

لطفاً تِ سَاالت در ّویي ترگِ پاسخ دّیذ

هحل هْر ٍ اهضاء هذیر

تارم

جَاب صحیح را از عثارت داخل پراًتس اًتخاب کٌیذ ٍ زیر آى خط تکشیذ .
الف -اًزصی جٌبطی کویتی ( اصلی -فزعی ) ٍ ًیزٍ کویتی ( ًززُ ای – بززاری ) است .
ب -کار ًیزٍی ( ٍسى – اصطکاک ) بِ هسیز حزکت بستگی ًسارز .

1/25

پً -وک طعام یک جاهس ( بلَریي – بی ضکل ) است .
ت -با افشایص اثز گلراًِ ای زهای سهیي ( افشایص – کاّص ) هی یابس .
2

درستی یا ًادرستی عثارت ّای زیر را هشخص کٌیذ .
الف -اصل ّا زر فیشیک زاهٌِ ی هحسٍزتزی ًسبت بِ قاًَى ّا زر فیشیک زارًس .
ب -زراسباب باسی ّای کَکی اًزصی السم بزای حزکت آًْا اس اًزصی پتاًسیل گزاًطی تأهیي هی ضَز.
پ -تغییز ٍیضگی ّای فیشیکی زر هَاز زر هقیاط ًاًَ فقط زر جاهسات رخ هی زّس .

1/25

ت -جْت ًیزٍی ضٌاٍری ّوَارُ بِ سوت باال است .
ث -کوتزیي حجن ٍ بیطتزیي چگالی آب زر زهای ℃ 4است .
3

خطای اًذازُ گیری ٍ دقت دستگاُ را در شکل زیر تٌَیسیذ .

4

تِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ .
الف -زٍ هَرز اس سهاًی کِ کار اًجام ضسُ صفز هیطَز را بیاى کٌیس .

0/5

ب -اًزصی زرًٍی یک جسن را تعزیف کٌیس .
2

پ -زٍ ًوًَِ پالسوای طبیعی ًام ببزیس .

ت -چزا تَریچلی زر آسهایص فطار َّا بِ جای جیَُ اس آب استفازُ ًکزز ؟

 1از 4
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اداهِ سَاالت فیسیک دّن تجرتی
5

صفحِ دٍم

چزا ٌّگاهی کِ تِ سطح تاالیی یک کاغذ هی دهین کاغذ تِ سوت تاال حزکت هی کٌد  .تزاساس اصل تزًَلی
تَضیح دّید ؟
0/5

6

در یکی اس شکل ّا  ،لَلِ هَییي شیشِ ای در ظزف آب ٍ در شکل دیگز در ظزف جیَُ قزار گزفتِ است  .تیاى کٌید
کدام هزتَط تِ آب ٍ کدام هزتَط تِ جیَُ است ؟ ٍ سطح جیَُ در داخل لَلِ هَئیي چگًَِ خَاّد تَد ؟

0/75

(ب)

7

(الف)

جاّای خالی را تا استفادُ از جعثِ کلوات پر کٌیذ (  1هَرد اضافی است )
( تبخیر سطحی – تصعیذ – افزایش – کاهش – چگالش )
الف -تبسیل حالت جاهس بِ گاس را  .........................هی گَیٌس .

1

ب -با افشایص فطار ٍارز بز سطح هایع ًقطِ ی جَش  ...........................هی یابس .
پ -کاّص سطح آ ٌّگ تبریز سطحی را  .................................هی زّس .
ت -بزفک یرچال ًوًَِ ای اس فزآیٌس  .............................است .
8

علت فیسیکی ّر کذام از سَاالت زیر را تیاى کٌیذ .
الف -چزا فلشات رساًاّای ذَب گزها ّستٌس ؟
ب -چزا ٍقتی هقساری بٌشیي یا الکل رٍی زست ضوا هیزیشز احساط ذٌکی هی کٌیس ؟
2

پ -یک پالتَ چگًَِ ضوا را گزم هی کٌس ؟
ت -علت سزیع تز پرتِ ضسى غذا زر زیگ سٍزپش چیست ؟
9

گسیٌِ صحیح را اًتخاب کٌیذ.
الف -دستگاه خنک کننذه موتور اتومبیل به کذام روش انتقال گرما می باشذ ؟
رساًص 

ّوزفت ٍازاضتِ 

ّوزفت طبیعی 

0/75

ب -در این روش انتقال گرما در خالء نیز صورت می گیرد .
ّوزفت 

رساًص 

تابص 

پ -کذام گزینه در مورد چگالی یک ماده درست است ؟
با جزم هازُ ًسبت ٍارٍى زارز 

با حجن هازُ ًسبت ٍارٍى زارز 
 2از 4

بِ جزم ٍ حجن آى تٌْایی بستگی ًسارز 
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اداهِ سَاالت فیسیک دّن تجرتی
10

صفحِ سَم

اتعاد هکعة هستطیل شیشِ ای ّوگي تزحسة ساًتیوتز تِ صَرت  03 × 00 × 0/5است  ،جزم ایي قطعِ شیشِ
⁄

 003gاًداسُ گیزی شدُ  ،چگالی شیشِ تزحسة

چقدر است ؟

1/25

11

چزثقیلی یک تستِ  000kgرا تا تٌدی ثاتت در هدت  00sتِ اًداسُ  5mتاال هی تزد  .تَاى چزثقیل چٌد کیلٍَات
است ؟ (

) g = 00 ⁄

1/25

12

در شکل هقاتل آب تا تٌذی  8از سطح هقطع ،

عثَر هی کٌذ  .تافرض ایٌکِ جریاى آب پایا تاشذ :

هحاسبِ کٌیس .
الف -تٌسی آب را زر سطح هقطع
ب -فطار زرٍى هایع زر کسام ًقطِ بیطتز است ؟ چزا ؟
𝟐𝒎𝒄𝟔𝟏=𝟐𝑨

13

در شکل هقاتل چگالی هایع
است؟ (

 ٍ 2/5فشار َّا

𝟐𝒎𝒄𝟗=𝟏𝑨
1/5

هی تاشذ  .در ایٌصَرت فشار هخسى گاز چقذر

) g = 00 ⁄
h=40cm
1/25
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صفحِ چْارم

14

دهای تذى اًساى ( ℃  ) 37است  ،ایي دها را ترحسة درجِ فارًْایت حساب کٌیذ ؟

15

دهای یک هیلِ ترًجی تِ طَل یک هتر ℃  20هی تاشذ  .اگر دهای هیلِ را تِ ℃ 100ترساًین تغییر طَل هیلِ

0/75

چقذر خَاّذ تَد ؟
1/25

16

چِ هقذار گرها الزم است تا  0/2 kgیخ ℃  -10را تِ آب ℃  50تثذیل کٌین ؟
آب
ید
2

17

هقذاری َّا تا دهای ℃  ٍ 7حجن  2 Lرا در فشار ثاتت هتراکن هی کٌین تا حجن آى تِ  6Lترسذ  ،در ایي حالت
دهای َّا چٌذ درجِ کلَیي هی شَد ؟
1/25

موفق باشید ( گروه فیزیک )

 4از 4

