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بارم                                      )                                            ساب مجاز است.ح)استفادٌ از ماضیه                 سؤاالت           
 

و  Aثاًیِ تاشذ، یکای  tساًتی هتش ٍ یکای  Xهی تاشذ. اگش یکای   X= A    + Bِ حشکت یک رسُ تِ صَست هؼادل 1

B  سا تش حسة یکاّای اصلیSI  .تذست آٍسیذ 
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 ص داخل پشاًتض ػثاست دسست سا اًتخاب کٌیذ.ا 2

 .ًویتَاى چشن پَشی کشد )خضئی، کلی(اثشّای  اص هذل ساصی یک پذیذُ فیضیکی،  دسالف( 

 ت.کویتی )ًشدُ ای، تشداسی( اسخٌثشی  اًشطیب( 

گشم سا ًشاى هیذّذ . دقت  4/3ػذد  ، 2شواسُ  سقوی   ٍ تشاصٍی   گشم 28/5ػذد   ، 1شواسُسقوی   ( تشاصٍی ج

 است. تیشتش ( –) کوتش   1شواسُ گشم است ٍ دقت تشاصٍی  ./. (1 –/. 1) 1شواسُ تشاصٍی 

 .( شیشِ ًَػی خاهذ )تلَسیي، تی شکل( استت

 –) داسد است ٍ تِ هسیش حشکت خسن تستگی  صفش(  ,  -mgh , mgh+) ث( کاس ًیشٍی ٍصى دس خاتدایی سٍ تِ تاال 

 ًذاسد(.

25/0 

25/0 

5/0 

25/0 
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   چٌذ گیاُ ایي سشذ آٌّگ. کٌذ هی سشذ هتش 8/28 اًذاصُ تِ سٍص 10 هذت دس گیاّی 3

   
 25/1 است؟ 

 ،کاسٍ  ٍصىّش یک اص کویتْای  هشخص کٌیذ 4

 الف(  تشداسی ّستٌذ یا اسکالش؟

 تٌَیسیذ.  SIآًْا سا دس اص ب( یکای ّش یک 

 .آًْا سا  تشحسة یکاّای کویتْای اصلی تٌَیسیذاص ج( یکای ّش یک 
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 گشم ٍ چگالی آى  3900یک گلَلِ آٌّی خشم  5
  

است. اگش گلَلِ آٌّی سا تِ آساهی دس ظشف پش اص الکل فشٍ  7800  

  تشین ٍ چگالی الکل 
  

 اص ظشف خاسج هی شَد؟تاشذ، چٌذ گشم الکل  800  
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 : آهذُ دست تِگشم  حسة صیش ًتایح ٍ این کشدُ گیشی اًذاصُ تاس چٌذ سا خشم یک خسن  6

 (8/12 ، 7/6 ، 2/6 ، 3/6 ، 3/0 ) 

  است؟ کذام شَد، هی ػٌَاى گشم حسة تش گیشی اًذاصُ ی ًتیدِ ػٌَاى تِ کِ قثَلی قاتل هیاًگیي

1 )9/3                    2 )4/6                   3  )0/8                  4)5/6          (ی دسست گضیٌِ فقط اًتخاب 
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 دقت اًذاصُ گیشی ّش خط کش سا هشخص کٌیذ. 7
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 3از 1صفحٍ ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 ریاضی -دهن تجربی  هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهًری اسالمی ایران

 آمًزش ي پريرش ضهر تهران کل ادارٌ ی

 تهران 4ادارٌ ی آمًزش ي پريرش ضهر تهران مىطقٍ 

 رسالت دبیرستان غیرديلتی دختراوٍ سرای داوص ياحد

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 1فیسیکوام درس:

 مریم سرابی وام دبیر:

 10/1399 /13 امتحان:  تاریخ

 / ػصرصبح10: 00  ساػت امتحان:

 دقیقٍ 120مدت امتحان : 

 



 تِ پشسشْای صیش پاسخ دّیذ. 8

 الف( دٍ ٍیظگی یکای ّش کویت سا تگَییذ.

 .ّای فیضیک قاتل اصالح ّستٌذ؟ یک هثال تضًیذب(آیا  هذل ٍ  ًظشیِ 

5/0 

5/0 

است. خشم  4    هساحت سٍصًِ خشٍج تخاس آب سٍی دسب یک صٍد پض  9

تا فشاس داخل آى دس چقذس تاشذ ت ایي سٍصًِ تایذ گزاشٍصًِ ای کِ سٍی 

 تگیشیذ.( 1 ؟ ) فشاس َّای تیشٍى سا ًگِ داشتِ شَد 2 

     (    
 

  
  ) 
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دس ظشفْای هقاتل لَلِ ّای هَئیي داخل هایغ ّای  10

 هشخص کٌیذ: قشاس داسًذ. ٍ  

 ّستٌذ.خیَُ ٍ کذام آب هایغ الف( کذام 

با توجه به تفاوت اثر مویینگی در مایعات دو  ب( 

 ظرف، توجیه فیزیکی این مشاهده را بیان کنید.  
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شکل کِ تِ یک هخضى گاص ٍصل شذُ است دسٍى لَلِ ی  11

        خیَُ تا چگالی 
  

  
ٍ هایؼی تِ  

       چگالی 
  

  
ٍخَد داسد. اگش فشاس گاص   

تاشذ. فشاس َّای تیشٍى چٌذ  6/81   داخل هخضى 

    )      ؟ است    پاسکال ٍ چٌذ 
 

  
  ) 
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اد هی ٍصد استفاع هَج دسیا تاالتش اص استفاع هیاًگیي هی شَد.تا اصل تشًَلی چگًَِ هی تَاى افضایش استفاع کِ تسٍصّایی 12

 هَج سا تَضیح داد؟
1 

N20fًیشٍی اثش دس شکل هقاتل، خسن دس 13  سٍی سطح افق خاتِ خا هی شَد. تِ اًذاصُ ی 

اگش ًیشٍی اصطکاک دسطَل هسیش 
4

1
ٍصى تاشذ، تؼییي کٌیذ:  

 کاس ًیشٍی ٍصى دس ایي خاتِ خایی الف( 

 دس ایي خاتِ خایی ٍ اصطکاک ًیشٍّای کاس ب( 

 (kg 4  m=) 
 

 یاتذ،  افضایشدسصذ 20اگش تٌذی خسوی  14

 اًشطی خٌثشی آى چٌذ تشاتش شذُ است؟الف( 

.ب( دسصذ تغییشات اًشطی خٌثشی آى سا تذست آٍسیذ  

 

75/0 

 3از 2صفحٍ ی 

 f                     f 4kg  

 

 

 



 ومرٌ 20جمغ بارم : 

شٌاٍسی تشای خسوی کِ دسٍى شاسُ قرشاس داسد   الف( چشا ًیشٍی 15

 سٍ تِ تاالست؟

ٍاسد آب هیکٌرذ ٍ  ب( دس شکل هقاتل شخصی اًگشرت خرَد سا   

. تَضیح دّیذ ػقشتِ ترشاصٍ چرِ   داسد سٍی تشاصٍ قشاس  آب  ظشف

 ییشی هیکٌذ؟ چشا؟تغ

 

 

 

1 

1 

 اگش.  است  هتش یساًت /.2 سَصى ۀساًتی هتش ٍ قطش داخلی لَل 1دس شکل سٍ تِ سٍ قطش استَاًِ ) سیلٌذس ( سشًگ  16

 است؟ ثاًیِهتش تش ساًتی   چٌذ سَصى ًَک اص هایغ خشٍج تٌذی تفشاسین ثاًیِ تش هتش ساًتی 5/0 تٌذی تا سا پیستَى
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 3از 3صفحٍ ی 

 الزم ویست برای ضريع کردن ػالی باضی، يلی برای ػالی ضدن باید ضريع کىی!
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