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سوال
1

2

بارم
2

مفاهیم فیزیکی زیر را تعریف کنید.
آ) انرژی جنبشی

ب) گرمای ویژه

پ) قانون پایستگی بار الکتریکی

ت) شدت جریان الکتریکی

عبارت های زیر را با عبارت مناسب کامل کنید.

1

آ) آهنگ مصرف انرژی را  ..............میگویند.
ب) هنگامی که سماوربرقی پر از آبی را روشن کنیم ،انرژی  ........به انرژی .........تبدیل می شود.
پ) آب خالص در جایی که فشار هوا برابر  ..........باشد در دمای صفر درجه ی سلسیوس یخ می زند و
در دمای  .............به جوش می آید.
ت)اختالف پتانسیل الکتریکی میان دو جسم رسانا ،عامل  ........از یک جسم به جسم دیگر است.
3

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با واژه های (درست) و (نادرست)مشخص کنید.
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آ) در صفحه های خورشیدی ،نور خورشید به انرژی گرمایی تبدیل می شود و از این وسیله در آب گرم
کن خانگی با دمای کم استفاده می شود.
ب) هرگونه مصرف انرژی ،در نهایت صرف آلوده کردن محیط زیست می شود.
پ) هرگاه دو جسم با دو دمای متفاوت ،در تماس کامل با یکدیگر قرار گیرند ،تغییر دما تا جایی ادامه
می یابد که انرژی درونی هر دو جسم ،یکسان شود.
ت) الکترون هایی که به آسانی نمیتوانند درون جسم جابه جا شوند ،الکترون آزاد نام دارند.
ث) اختالف پتانسیل دو سر مولد را با دستگاهی به نام ولت سنج ،اندازه می گیریم.
4

برای هر یک از موارد زیر توضیح یا دلیل مناسبی بنویسید.

2

آ) پنکه ای که روشن است را خاموش می کنیم .پنکه پس از مدتی متوقف می شود.
ب) غذا در دیگ زودپز ،زودتر پخته می شود.
پ)معموال پاک کردن شیشه یا عینک با دستمال کاغذی دشوار است(.پرزهای دستمال به شیشه می-
چسبد)
ت) در زیر تانکر های حمل سوخت زنجیر آویزان می کنند.
2

در زمستان لباس های ضخیم و پشمی چگونه ما را از سرما حفظ می کنند؟

تدریس مفهومی فیزیک ،تقویتی دبیرستان و کنکور صد در صد تضمین شده
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طرح شکل زیر به منظور استفاده از چه نوع انرژی ای می
باشد؟

7

مطابق شکل زیر ،سه جسم  Aو  Bو Cبا جرم های مساوی از ارتفاع معینی رها می شوند .سرعت کدام

1/2

یک هنگام رسیدن به زمین بیشتر است؟
پاسخ خود را یک بار با در نظر گرفتن
اصطکاک و بار دیگر با نادیده گرفتن
اصطکاک بیان کنید(.از مقاومت هوا
چشم پوشی شود).
0/2

8

دو تفاوت بین دماسنج پزشکی و دماسنج جیوه ای معمولی را بیان کنید.

9

در شکل زیر ،کرهی  Aکوچک تر از کرهی  Bبوده ،اما بار هر دو کره یکسان و مثبت است .در صورت 0/72
اتصال دو کره به هم ،جهت انتقال بارهای الکتریکی چگونه است؟ چرا؟

 10با خوردن یک تخم مرغ  100گرمی در هر یک از حالت های زیر  ،چه مدت می توان سر کالس نشست
؟ (انرژی شیمیایی موجود در تخم مرغ

 6/7و آهنگ مصرف انرژی در نشستن سر کالس
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میباشد)
الف) بدن بتواند از تمام انرژی استفاده کند.
ب)بدن  20درصد انرژی را تلف کند.
 11نمودار تغییرات انرژی جنبشی جسمی بر حسب سرعت آن،

1

همانند شکل مقابل است.
الف) جرم این جسم چقدر است؟
ب) وقتی سرعت این جسم  2متربرثانیه است ،انرژی جنبشی آن
چقدر است؟
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 12گلوله ای به جرم یک کیلوگرم از نقطه ی Aرها می

1

شود .در نقطه ی  Dبه یک فنر برخورد می نماید و آن
را متراکم می کند .در صورتی که  20درصد انرژی
گلوله از مسیر  Aتا  Bتلف شود و سطح افقی بدون
اصطکاک باشد ،حداکثر انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره
شده فنر را تعیین کنید.
 13به یک کیلوگرم آب و یک کیلوگرم جیوه گرمای مساوی داده می شود .اگر دمای جیوه  42درجه
سلسیوس

افزایش

یافت؟(

یابد،

دمای

آب

جیوه

چند

درجه

ی

سلسیوس

افزایش

1

خواهد

آب

 14یک گرمکن الکتریکی در هر ثانیه  4200ژول انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل می کند .اگر این

2

گرمکن را در حالت روشن به مدت  20ثانیه درون  1کیلوگرم آب قرار دهیم ،دمای آب چه مقدار
افزایش می یابد؟(فرض کنید تمام گرمای تولید شده توسط گرم کن به مایع داده شود و گرمای ویژهی
است).

آب

الف) همه ی گرمایی که گرم کن می دهد به آب داده شود.
ب)  80درصد گرمایی که گرم کن می دهد به آب داده شود.
 12برای ایجاد

کولن بار الکتریکی در یک جسم بدون بار ،چه تعداد الکترون باید مبادله گردد

 16در شکل مقابل نمودار جریان عبوری از دو مقاومت

و

0/2
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بر حسب اختالف پتانسیل آن ها رسم شده است .نسبت
را حساب کنید؟

 17درمدار شکل مقابل به تدریج دمای مقاومت  Rرا باال می بریم ،در این حالت،
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الف) مقاومت الکتریکی چه تغییری می کند؟
ب) جریان الکتریکی در مدار چه تغییری می کند؟در هر مورد دلیل را ذکر
کنید.
 18یک کتری برقی که روی آن عدد های  400وات و  200ولت نوشته شده را به اختالف پتانسیل 200
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ولت وصل می کنیم .الف) شدت جریان عبوری چند آمپر است؟
ب) بهای برق مصرفی به وسیلهی این کتری را درمدت  2ماه در صورتی که روزی  1ساعت روشن باشد
از قرار هر کیلو وات  100تومان ،محاسبه کنید.
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