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: تاریخ اهتحاى  باسمه تعالی 

 استان آذربایجان غربیاداره کل آموزش و پرورش 

 ناحیه یک ارومیهآموزش و پرورش اداره 

 دبیرستان دوره دوم پسرانه استیال

99-00 دومنوبت   

1فیسیک  : سَاالت درض  

: هدت اهتحاى : ًام ٍ ًام خاًَادگی   

: ساػت شرٍع : پایِ تحصیلی   

: تؼداد صفحات : دتیر هرتَطِ   

 

 ًورُ( 2) هفاّین فیسیکی زیر را تؼریف کٌید. -1

  گرهای ٍیصُب(                                        دهاالف( 

 جاهد تلَریيد(                         هدلسازی فیسیکیج( 

-----------------------------------------------------------------   

 ًورُ( 1) ّای هؼیار را ًام تثرید. هؼیار چیست ٍ اًَاع دهاسٌجدهاسٌج هٌظَر از  -2

-----------------------------------------------------------------   

گرم تسازین. جرم ایي کرُ، چٌد  2cm، کرُ تَپری تِ شؼاع  8g/  3هی خَاّین از فلسی تِ چگالی  -3

 ًورُ( 1) ( π = 3) هی شَد؟ 

-----------------------------------------------------------------   

چٌاد پاساکال   گااز درٍى هزاسى    پیواًِ ای ٍ فشاار  پاسکال تاشد، فشار 105در شکل زیر، اگر فشار َّا  -4

 2است؟ )چگالی هایغ درٍى لَلِ 
 

  3  ٍg =10N/kg ).ًورُ( 5/1) است 
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 1سااًتی هتار جیاَُ اسات. چگاالی  ب       68در شکل زیر، فشار گاز جوغ شادُ در اًتْاای لَلاِ،     -5
 

  3              

 13/6ٍ چگالی جیَُ 
 

           تاشاد، فشاار ّاَا چٌاد      34cmٍ ظارف،  ف ساح   ب در لَلاِ   اختال است. اگر 3  

 ًورُ( 5/1)ساًتی هتر جیَُ است؟ 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------   

 ًورُ( 1) چٌد شٍل است؟ 90km/hگرم ٍ تٌدی هیلی  4اًرشی جٌثشی جسوی تِ جرم  -6

-----------------------------------------------------------------   

 5m/sرّا هی شَد ٍ در پایاى سقَط، تٌدی اش تاِ   10mاز یک تلٌدی تِ ارتفاع  4kgجسوی تِ جرم  -7

 ًورُ( 2) ( g=10m/ 2 ) . هحلَتست :هی رسد

  الف( کار ًیرٍی ٍزى

  ًیرٍی هقاٍهت َّاکار ب( 

 

-----------------------------------------------------------------   

تِ طرف تاال پرتاب هی شاَد.   در اهتداد قائن 20m/sاٍلیِ  تٌدیگلَلِ ای در شرایط خال، از سح  زهیي تا  -8

سح  زهیي، اًرشی جٌثشای گلَلاِ،    از تریدر چٌد ه
1

3
            (  g=10m/ 2)اًارشی پتاًسایل گراًشای  ى اسات؟      

 ًورُ( 1)
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         هتار   30کیلَگرم  ب را تاا تٌادی باتات تاِ ساححی تاِ ارتفااع         1800یک پوپ الکتریکی در ّر دقیقِ،  -9

 ًورُ( 1) ( g=10m/ 2ٍات است؟ )کیلَپوپ چٌد  هتَسط هی رساًد. تَاى

 

-----------------------------------------------------------------   

 ًورُ( 5/1) درجِ فارًْایت، هؼادل تا چٌد درجِ سلسیَض ٍ چٌد کلَیي است؟ 212دهای  -10

 

-----------------------------------------------------------------   

        هیلای هتار تاِ طاَل اٍلیاِ  ى افاسٍدُ       6/0ترسااًین،   ℉40تِ  ℉5-اگر دهای یک هیلِ فَالدی را از  -11

 ًورُ(5/1) (  K/51 10  1/2=فَالد ) هی شَد. طَل اٍلیِ هیلِ چٌد هتر تَدُ است؟

-----------------------------------------------------------------   

           لیتر، لثریس از یک هایغ تا دهای صافر درجاِ سلسایَض، در حالات تؼاادل قارار دارد.       4تالٌی تِ حجن  -12

           ترساًین، تقریثا چٌد سااًتی هتار هکؼاة هاایغ از تاالي تیارٍى       ℃30اگر دهای تالي ٍ هایغ داخل  ى را تِ 

ٍ راریة اًثسااط حجوای هاایغ      1 ℃ 6 10  5 هی ریسد؟ ) فرض کٌیاد راریة اًثسااط خحای تاالي     

 ًورُ( 5/1) تاشد.( 1 ℃ 5 10  6

-----------------------------------------------------------------   

            Bاز هاادُ   گارم  3دهاای  ،  3Qگرهاای  درجاِ سلسایَض ٍ    5را  Aگرم از هادُ  2، دهای  Qگرهای  -13

 ًورُ( 1)است؟  Bچٌد تراتر گرهای ٍیصُ هادُ  Aدرجِ سلسیَض تاال هی ترد. گرهای ٍیصُ هادُ  4را 

----------------------------------------------------------------- 

 335000J/kg=  ٍ ّن چٌیي  4200J/kg.K  ٍ2100J/kg.Kاگر گرهای ٍیصُ  ب ٍ یخ تِ ترتیة  -14

درجِ سلسایَض تثادیل    50درجِ سلسیَض تِ  ب  5-یخ گرم  200تاشد، چٌد کیلَشٍل گرها الزم است تا 

 ًورُ( 5/2)شَد؟ 

 

 هَفق تاشید


