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 .نادرستی جمله های زیر را تعیین کنید  یا یدرست

 وند.ییر شمدل ها و نظریه های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر هستند ولی ممکن است دستخوش تغ -الف

 ت .مثبت اس م هموارهخالصی به آن وارد شود ، کار کل انجام شده روی جسه جایی جسمی ، نیروی اگر در حین جاب  -ب

 حالت ماده به چگونگی حرکت ذره های سازندة مواد و اندازة نیروی بین آنها بستگی دارد. -پ

 . برای آشکار سازی پرتوهای فروسرخ از ابزاری موسوم به دما نگار استفاده می کنند  –ت 

1 

 

1 

 سب را از داخل پرانتز انتخاب نمایید.کلمة منادر جمله های زیر ، 

 م .یده بگیرینادمهم و تعیین کننده ( را  –هنگام مدل سازی یک پدیدة فیزیکی ، باید اثرهای )جزئی  –الف 

 سامانه ( است . –انرژی پتانسیل ویژگی یک )جسم منفرد  –ب  

 دگر چسبی ( جاذبه بین مولکول های نا همسان است .  –نیروی ) هم چسبی   –پ 

 ته شد .نار گذاشمعیار ک ج هایمجموعه دماسنترموکوپل ( به علت دقت اندازه گیری کمتر از  –دماسنج ) مقاومت پالتینی  -ت 

2 
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 با توجه به متن های زیر ، گزینة مناسب را انتخاب کنید . 

 چند ثانیه است ؟هر میکرو قرن ، تقریبا  –الف 

1 )109×  3                  2 )103×  3              3   )109×  8                    4 )103× 8                    

 با کاهش دما حجم آب ..................  و چگالی آن ...................   می یابد .  ℃o تا  ℃4در بازه دمایی  -پ

 افزایش  –کاهش  -4کاهش           –افزایش  -3کاهش           –کاهش  -2افزایش       –افزایش  -1

3 
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 رد اضافی است .(دو مو Bانتخاب کنید . ) در ستون  B، گزینة مناسب را از ستون  Aبا توجه به جمله های ستون 

A B 

 ند .گوی یم میکناندازه گیری کمیت فیزیکی ثبت می به رقم های که بعد از  –الف 

           ت .ظرف اسسطح این مایع در لوله مویین پایین تر ازسطح مایع  – ب

 د .ی گیرمانتقال گرما در مایعات و گازها عمدتا به این روش انجام  -پ

a  رقم های قطعی ) 

b  )رسانش 

C  )جیوه 

d  )رقم های با معنا 

  (e همرفت              fآب ) 
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 تفاوت تبحیرسطحی و جوشیدن را توضیح دهید؟  -  پ

 

 

 توضیح دهید چرا در داخل هواپیما در ارتفاع باال بسته های نوشیدنی باد می کنند؟ -ث

 

 چرا فلزات نسبت به سایر اجسام رسانای بهتری هستند ؟  – ج
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آن  نتیجه اندازه گیری انجام شده توسط ترازوی دیجیتالی زیر را همراه با خطای   -الف 
 بنویسید؟
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گرم را درون آب در داخل استوانه ای می اندازیم قطعه فلز کامال در آب فرو می رود و سطح آب درون  90یک قطعه فلز به جرم 

باشد چگالی فلز چند  𝒄𝒎𝟐  10باال می آید اگر سطح مقطع داخلی استوانه   cm 2/1استوانه به اندازه ی 
𝒈

𝒄𝒎𝟑
 است؟ 

 

 

 

9 

25/1 و جرم آن ناچیز است . وزنه را به فنر تکیه داده و فشار می دهیم تا طول  cm 30در شکل روبه رو ، طول فنر در حالت عادی  

انرژی ذخیره می شود . اگر وزنه را بدون سرعت اولیه در این حالت رها  j 2برسد . در این وضعیت در فنر  cm 20آن به 

بیشینه  تندی کنیم . و وزنه با 
𝑚

𝑠
کار نیروی فنر و کار نیروی اصطکاک را از لحظه رها شدن تا لحظه جدا از فنر جدا شود .  2 

 شدن وزنه محاسبه کنید؟

 

10 
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75/0  ست؟افشار هوا در سطح دریا ست. عمق این دریا چند متر برابر  3/9در عمیق ترین قسمت دریا فشار  

) چگالی آب دریا   
𝑘𝑔

𝑚3 1028    ) فشار هوا (pa  105 × 01/1  ) 

11 

25/1  𝜌2شکل  جیوه و مایعی با چگالی نامعلوم  Uدر شکل مقابل درون لوله  

باشد . چگالی مایع را  kpa 101وجود دارد. اگر فشار هوای بیرون لوله 

)تعیین کنید؟ 
𝑘𝑔

𝑚3 13600 = 𝜌1  )  فشار هوا جیوه (pa  105 × 01/1  ) 

12 

25/1  

 

 

به طور کامل از گلیسیرین پر شده است. اگر دمای ظرف  و  20/℃0در دمای   𝑐𝑚3 400یک ظرف آلومینیمی با حجم 

 ؟برسد، چقدر گلیسیرین از ظرف بیرون می ریزد  50/℃0گلیسیرین به 

 (
1

𝑘
 10−3 × 49/0 = βو      گلیسیرین

1

𝑘
  10−6 × 23 = 𝛼آلومینیوم  ) 

 

13 

قرار دارد. اگر بر اثر تبخیر سطحی قسمتی از آب تبخیر شود و بقیه آن یخ ببندد ،   0/0 ℃آب  kg 50/0در چاله کوچکی  1

𝐿𝑉جرم آب تبخیر شده  چقدر می شود ؟ )  = 2490 
𝑘𝑗

𝑘𝑔
𝐿𝐹آب   و       = 333/7 

𝐾𝐽

𝑘𝑔
آب𝑐یخ       = 4200

𝐽

𝑘𝑔℃
) 

14 

 0/20 ℃و دمای  atm 00/1در فشار m 00/4  ،m 00/6  ،m 00/3تعداد مولکول های هوایی که در اتاقی به ابعاد  –الف 25/1

 (  pa  105 × 01/1فشار هوا ،  k  . mol /J 31/8 = Rوجود دارد چقدر است؟ ) 

 در نظر بگیرید. (  و هوا را گاز کامل  mol /kg  029/0جرم هوای درون اتاق چقدر است ؟ ) جرم مولی هوا  ،  -ب

15 

  96-97گروه فیزیک استان آرذ بایجان شرقی 
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 راهنمای تصحیح 

 1  25/0ر مورد ه   درست  -ت     درست     –نادرست                    پ  -نادرست                 ب –الف  1

 1 25/0ر مورد ه             ترموکوپل  -تدگر چسبی             –سامانه             پ  -جزئی                ب -الف 2

 6−10  ×  ̃−60×60×24×365×100 103×3               5/0                                                    2گزینه   -الف  3

 25/0                                            3گزینه   -ب

75/0 

 75/0 25/0هر مورد                      e –پ         c -ب         d –الف  4

ین گونه جوهر ، ا ونده نمک به دلیل حرکت های نامنظم و کاتوره ای مولکول های آب و برخورد آنها با ذرات ساز  –الف  5
 5/0مواد در آب پخش می شوند.    

ه کلت مایع م در حاحجمی که بلور با آرایش منظم مولکول ها در حالت جامد اشغال می کند ، نسبت به این حج –ب 
 5/0آرایش مولکولی نامنظمی دارد، کمتر است. 

  5/0 دما ، مساحت سطح جسم یا میزان صیقلی بودن و رنگ سطح جسم  -پ
  5/0بیرون قرار می گیرد.           در b( فلز  a          2 (1 -ت
 

2 

ی تبدیل نرژی جنبشنر به افنر ابتدا کامل فشرده شده و سپس سقوط می کند . انرژی پتانسیل کشسانی و گرانشی ف -الف  6
 نمره  75/0می شود .    

دریج اشد. به تبی  آب لیوان را از آب پر می کنیم و کارت بانکی را روی آب طوری قرار می دهیم که نصف آن رو– ب
 ه ها را ادامه دادن وزن نک قرارکه روی آب نیست قرار می دهیم . تا افتادن کارت باکارت بانک آن قسمت ازوزنه ها را روی 

 مره ن 1    ست .ن آن ار وزن وزنه های قرار داده شده روی کارت در موقع افتادمی دهیم . نیروی دگر چسبی بین آب و کارت براب
درجه سلسیوس گرم می کنیم . آب گرم را درون گرماسنج می  60و آن را تا دمای مقدار معین آب در بشر می ریزیم .  -ت

( را بعد از اندازه گیری جرم آن ، درون گرماسنج  ℃oریزیم و پس از تعادل رسیدن آنها مقدار مشخص یخ در حال ذوب )
می ریزیم . با هم زن ، هم می زنیم تا یخ ها کامال ذوب شود . دمای تعادل را اندازه می گیریم و گرمای نهان ذوب از 

 θ �́� +  𝐿𝐹  ) + �́�  ( θ-𝜃1 ) + mc C( θ-𝜃1  0=                          نمره1رابطه زیر بدست می آید .           
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ست و این است در نتیجه نیروی شناوری آن بیشتر ا bحجم مایع جابجا شده بیشتر از   aدر قطعه  –الف  7

 75/0قطعه شناور می ماند. 

صل ابا حرکت کامیون هوای باالی برزنت با سرعت زیاد به حرکت در می آیند . در نتیجه طبق  -ب

 75/0نسبت به داخل آن کاهش می یابد. و برزنت پف می کند.  برنولی فشار هوا در باالی برزنت

 می مایع باال ز درونرخ می دهد. در جوشیدن حباب گاز اتبخیر در هر دمایی رخ می دهد. جوشیدن در نقطه جوش  -پ
 1گویند. ی یر سطحی موش تبخبه فرآیند تبخیر قبل از رسیدن به نقطه جآید. و کل مایع در فرآیند تبخیر شرکت می کند. 

ر است. پیما کمتاخل هواددر ارتفاع باال داخل هواپیما فشار هوا کاهش می یابد . چون فشار داخل بطری نسبت به  –ث 
  75/0حجم بطری افزایش می یابد . به همین علت باد می کند. 

 5/0در فلزات عالوه بر ارتعاش های اتمی ، الکترون های آزاد در انتقال گرما نقش دارند.  –ج 
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