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 بارم سؤال ردیف
 

 سؤال

 مهر آموزشگاه در تمام

 صفحات زده شود

 جاهای خالی را کامل کنید ؟ 1

.................. در فیزیک فرآیندی است که در آن یک پدیده ساده و آرمانی می شود تا امکان تحلیل و بررسی روی آن الف(

 فراهم شود.

 دقیق نداشته باشیم از ...................... استفاده می کنیم .(وقتی زمان کافی برای محاسبات ب

 (نسبت جرم به حجم یک ماده را .................... می نامند .پ

 ................... می باشد . SIکار یک کمیت ............... است و یکای آن در ت(

 .... می گویند .(به انرژی ذخیره شده در اجسام انرژی .................ث

 (با پرتاب توپ به سمت پایین انرژی پتانسیل گرانشی .................. و انرژی جنبشی .................... می یابد .خ

2

 در هریک از موارد زیر تعیین کنید که کدام کمیت اصلی و کدام فرعی است؟ 2

 نیرو -جریان الکتریکی -جرم -سرعت -انرژی -دما

5/1 

5/0 فرعی فشار را برحسب یکاهای اصلی بنویسید. یکای 3

 تبدیل واحدهای زیر را انجام دهید و نتیجه را به صورت نمادگذاری علمی بنویسید ؟ 4

                               ................Km Cm2 /                              )ب 22000 ..............nss 0  )الف 043

    ..............
Km m

h s
54 ت(                                   / .............Lit m 30  )پ 81

2 

 1 یک فرسنگ( = 6000یک ذرع  و ذرع  =Cm104هر فرسنگ چند متر است؟ ) 5

بامعنا و رقم در هر یک از موارد زیر نتیجه را به صورت صحیح گزارش کرده و خطای اندازه گیری تعداد ارقام  6

 غیرقطعی را مشخص کنید ؟

 

   
 

2 

 5/1 سال پیش است. مرتبه بزرگی سن این کتیبه برحسب ثانیه چقدر است؟ 5000سن یک کتیبه تاریخی حدود  7

cmابعاد  امکعب مستطیلی ب 8 cm cm 5 10 است. چگالی این مکعب  kg 4دارای جرمی به اندازه  20

Kgمستطیل چند 
m  است؟   3

1 

گرم الکل از ظرف بیرون می ریزد. جرم قطعه فلز چند  160یک قطعه فلز را در ظرفی لبریز از الکل می اندازیم.  9

/)   گرم است؟
gr

p
cm

 30 /الکل و8
gr

p
cm

 32  فلز(7

1 

3و حجم  kg2یک مجسمه فلزی به جرم  10
m 06/0 وجود دارد. حجم فضای خالی درون مجسمه را محاسبه کنید.   

(kg
p

m
 فلز( 3100
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4           3           2         1         0 31.2 
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 Bچند برابر انرژی جنبشی  Aاست. انرژی جنبشی  Bو جرم آن نصف جرم  Bدو برابر جسم  Aتندی جسم  12

 است؟

1 

mمتری سطح زمین رها می شود و با سرعت  25از ارتفاع  kg 2جسمی به جرم  13

s
 به زمین می رسد . 20

 الف(کار نیروی مقاومت هوا را بدست آورید ؟

 ب(نیروی مقاومت هوا را بیابید ؟

1 

kmبا تندی  kg 4مطابق شکل جسمی به جرم  14
h

به فنری برخورد کرده و آن را فشرده می کند و متوقف  36

 می شود . 

 ژول باشد کار نیروی فنر چند ژول است؟ 50الف(اگر بیشترین انرژی ذخیره شده در فنر 

 

 ب(کار نیروی اصطکاک را محاسبه کنید ؟

 

1 

,مطابق شکل سه توپ به جرم های 15 ,m m m3 2 از سه مسیر متفاوت ولی از ارتفاع یکسان رها می شوند.   1

 تندی توپ را در هنگام رسیدن به زمین درهر یک از موارد زیر بررسی کنید ؟

 

 الف(جرم توپ ها برابر باشند .

mب( m m 3 2  باشد . 1

1 

محاسبه  C,Bروی سطح بدون اصطحکاکی رهامی شود. تندی جسم را در نقاط Aدر شکل زیر جسمی از نقطه  16

 کنید ؟
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