جوَْسی اسالهی ایشاى

هحل هْش یب اهضبء

اداسُ کل آهَصش ٍ پشٍسش ضْش تْشاى

هذیشسئَال

اداسُ کل آهَصش ٍ پشٍسش هٌغقِ  4تْشاى
ش صٌذلی ( ش داٍعلت )ً :بم ٍاحذ آهَصضی :هتَسغِ دٍسُ اٍل دختشاًِ سشای داًص
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

ًَثت اهتحبًی :اٍل

ًبم پذس:

کلیذ اهتحبى دسس :فیضیک ٍصهیي

هقغغّ :فتن
ًبم دثیش :خبًن خذیجِ سجبدی

سبػت اهتحبى 9:00 :صجح
ٍقت اهتحبى 90 :دقیقِ

سبل تحصیلی93-94 :

تبسیخ اهتحبى93/10/10:

بارم

 -1دسست ( ) یب ًبدسست ( ) ثَدى جوالت صیش سا هطخص ًوبییذ ً1 ( .وشُ)
)

الف) اًذاصُ گیشی یک هشحلِ هْن ثشای پیص ثیٌی است (.
)

ة) هبدُ اٍلیِ تَلیذ لیَاى ضیطِ ای خبک سس است (.

1

ج)ثیطتش هَاد هَسدًیبص اًسبى ثِ عَس هستقین اص صهیي ثذست هی آیذ( .
د) سٍدخبًِ هبسپیچ دس هٌبعق کَّستبًی جبسی ّستٌذ ( .

)

)

 -2جولِ ّبی صیش سا ثب کلوبت هٌبست تکویل ًوبییذً2( .وشُ)

2

الف) ثْتشیي ساُ ثشسسی دسستی آًچِ کِ پیص ثیٌی کشدُ ایذ ( آصهبیص کشدى) هی ثبضذ.
ة) ػٌصش آّي ثِ صَست تشکیت ( اکسیذ آّي ) دس عجیؼت یبفت هی ضَد.
ج) ضکستگی ّبی قسوتی اص سٌگ کشُ ،سجت تطکیل دسیبچِ ای هبًٌذ دسیبچِ (اسٍهیِ) ضذُ است.
د) اص هخلَط خبک سس ثب آّک ( سیوبى) ثذست هی آیذ.
سَاالت چْبسگضیٌِ ای ً2( :وشُ)

2

 0/5 -3تي چٌذ ًیَتي است ؟
ة) 4900

الف) 500

ج) 49

د) 5

)4حجن  5لیتش ثٌضیي ثِ تشتیت چٌذ سبًتیوتش هکؼت ٍ چٌذ هیلی لیتشاست؟
الف) 5 ٍ 5

ة) 5000 ٍ 5

ج) 5000 ٍ 5000

د) 5 ٍ 5000

 )5کذام دستِ اص هَاد دس آة حل هی ضًَذ ؟
الف) گَگشد،ثشادُ آّي ،سذین کلشیذ
ج) جَّشًوک،اتبًَل،گَگشد

ة) سذین کلشیذ،اتبًَلً ،فت
د) اتبًَل،جَّشًوک،سذین کلشیذ

 )6کذام هَسد هیضاى ًفَرپزیشی خبک سا دس یک هٌغقِ افضایص هی دّذ؟
الف ) افضایص پَضص گیبّی
ج) کبّص ثبسًذگی

ة) ضیت صیبد صهیي
د) کبّص پَضص گیبّی

پبسخ سئواالت در روی برگه سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد .

صفحِ ........1...... :اص .......3......

پبسخنبمه سفیذ داده شود.

دًجبلِ سئَال اهتحبى دسس :فیضیک ٍصهیي

هقغغّ :فتن

تبسیخ اهتحبى93/ 10 /10 :

ثِ پشسص ّبی صیش پبسخ دّیذ :

بارم

 -7حجن چیست ٍ ثشای اًذاصُ گیشی حجن هبیغ دس آصهبیطگبُ اص چِ اثضاسی استفبدُ هی کٌٌذ؟ ( ً 0/75وشُ)
حجن یک جسن ثشاثش ثب هقذاس فضبیی است کِ جسن اضغبل هی کٌذ.

0/57

استَاًِ هذسج

 -8عشص تَلیذ ضیطِ سا دس صٌؼت ضشح دّیذً 1 ( .وشُ)
ثشای تْیِ ضیطِ  ،هبسِ سا ثب افضٍدى هَاد ضیویبیی هختلف گشهب هی دٌّذ تب ثِ خویش ضیطِ تجذیل ضَد ،سپس خویش ضیطِ سا دس

1/27

قبلت ّبی دلخَاُ هی سیضًذ ٍ ثِ ضکل ّبی هطخص دس هی آٍسًذ.

 -9ثبصیبفت هَاد چِ فبیذُ ّبیی داسدً.بم ثجشیذ ( .دٍ هَسد ) ( ً 0/5وشُ)

0/7

کبّص آلَدگی َّا – کبّص آلَدگی آة – کبّص هصشف اًشطی الکتشیکی

ً -10حَُ تطکیل ثشف ٍ تگشگ سا ثٌَیسیذً 1 ( .وشُ)
چٌب ًچِ دس عی هتشاکن ضذى اثشّب ،دهبی َّا خیلی کن ثبضذ ،سعَثت َّا ثِ ضکل ثشف ثِ سغح صهیي هی سیضد.

1/27

اگش قغشات ثبساى دس هسیش پبییي آهذى ثِ سغح صهیي اص تَدُ َّای سشد ػجَس کٌٌذ ،ثِ تگشگ تجذیل هی ضًَذ.

َّ -11اضٌبسی چیست ٍ یکی اص کبسّبی هْن آى سا ثٌَیسیذً 1( .وشُ)

1

َّاضٌبسی داًطی است کِ دسثبسُ ضٌبخت جَ ٍ َّای اعشاف کشُ صهیي ثِ هغبلؼِ ٍ تحقیق هی پشداصد.

اًذاصُ گیشی هقذاس ثبسًذگی
0/5

 -12ػلت ایجبد سبحل صخشُ ای چیست؟ (ً 0/5وشُ)
دس قسوت ّبیی کِ جٌس سٌگ ّبی سبحلی دس ثشاثش فشسبیص هقبٍم ّستٌذ ،ضکل سبحل ثِ صَست صخشُ ای ٍ پشتگبّی است.

() 1

 -13آة کشُ چیست ؟( ً1وشُ)
ثِ هجوَػِ آة ّبی هَجَد دس اتوسفش ،سغح ٍ دسٍى صهیي کِ ثِ صَست جبهذ ،هبیغ ٍ ثخبس هی ثبضٌذ ،آة کشُ گفتِ هی ضَد.

پبسخ سئواالت در روی برگه سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد .

صفحِ ........2...... :اص........3.......

پبسخنبمه سفیذ داده شود.

دًجبلِ سئَال اهتحبى دسس:فیضیک ٍ صهیي

تبسیخ اهتحبى93/10/10 :

هقغغّ :فتن

 -14جضسٍهذ چگًَِ ایجبد هی ضَد ٍ چِ استفبدُ ّبیی هی تَاى اص آى کشد؟ (ً1/25وشُ)

بارم

جضس ٍ هذ ثش اثش ًیشٍی گشاًطی هبُ ٍ خَسضیذ ایجبد هی ضَد.
تَلیذ اًشطی الکتشیسیتِ – هبّیگیشی – ػجَس اص سٍدخبًِ – قبیق ساًی

1/27

 -15ػلت تطکیل آثطبس سا ثٌَیسیذ؟(ً 0/75وشُ)

0/57

آة دس هسیش جشیبى خَد ،اثتذا اص سٌگْبی سخت ٍ هقبٍم ٍ سپس اص سٌگْبی ًشم ٍ کن هقبٍهت ػجَس هی ًوبیذ ،ثش اثش فشسبیص
سٌگْبی هقبٍم ثشجبی هبًذُ ٍ سٌگْبی ًشم اص ثیي هی سًٍذ ٍ اختالف استفبع دس هسیش سٍد ایجبد هی ضَد کِ ثِ آى آثطبس هیگَیٌذ.

1

 -16ضیت صهیي چِ تبثیشی ثش ضکل هسیش سٍدخبًِ هی گزاسد؟ (ً1وشُ)
اگش ضیت صهیٌی کِ سٍدخبًِ دس آى جشیبى داسد صیبد ثبضذ ،سٍدخبًِ هسیش هستقین پیذا هی کٌذ ٍ دس صَستی کِ ضیت صهیي کن
ثبضذ ،سٍدخبًِ هسیش هبسپیچی ثِ خَد هی گیشد.

0/57

 -17سِ هَسد اص استفبدُ ّبی دسیبچِ ّبی هصٌَػی سا ًبم ثجشیذً 0/75( .وشُ)
تؼذیل دهبی َّا -حفظ هحیظ صیست -تَسؼِ گشدضگشی
ٍ -18صى جسوی دس سغح صهیي ً 196یَتي هی ثبضذ ٍ .صى آى دس سغح هشیخ ثیطتش است یب هبُ ؟ ثذست

1/7

آٍسیذً 1/5 (.وشُ)

ٍصى آى دس سغح هشیخ ثیطتش است.
ٍ -19صى جسوی ثِ چگبلی  12 kg/m3ثش سٍی سغح صهیي ثشاثش ً 600یَتي هی ثبضذ ،حجن ایي جسن سا ثذست
آٍسیذ ً 1/5 (.وشُ)
06

06
مترمکعب
ًوشُ ٍسقِ ( ثِ ػذد ) :
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی دثیش:

ثِ حشٍف:
تبسیخ/اهضبء:

موفق ببشیذ

066
حجم

ًوشُ تجذیذ ًظش ثِ ػذد:
ًبمً/بم خبًَادگی دثیش:

جمع کل

صفحِ ....3......:اص.....3...

1/7

چگالی

جرم

ثِ حشٍف:
تبسیخ/اهضبء:

حجم

