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1

2

واحد سنجش سرای دانش

مفاهیم فیزیکي زیر را تعریف کنید.

2

آ) انرژی جنبشي

ب) گرمای ویژه

پ) قانون پایستگي بار الکتریکي

ت) شدت جریان الکتریکي

عبارتهای زیر را با عبارت مناسب ،کامل کنید و به پاسخبرگ ،انتقال دهید.

1

آ) آهنگ مصرف انرژی را … ميگویند.
ب) هنگامي که سماور پر از آبي را روشن کنیم ،انرژی … به انرژی … تبدیل ميشود.
پ) آب خالص در جایي که فشار هوا برابر… باشد در دمای صفر درجهی سلسیوس یخ ميزند و در دمای … به
جوش ميآید.
ت) اختالف پتانسیل الکتریکي میان دو جسم رسانا ،عامل … از یک جسم به جسم دیگر است.

3

درستي یا نادرستي عبارتهای زیر را با واژههای (درست) و (نادرست) مشخص کنید.
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آ) در صفحههای خورشیدی ،نورخورشید به انرژی گرمایي تبدیل ميشود و از این وسیله در آب گرمکن خاانگي
با دمای کم ،استفاده ميشود.
ب) هرگونه مصرف انرژی ،در نهایت صرف آلوده کردن محیط زیست ميشود.
پ) هرگاه دو جسم با دو دمای متفاوت ،در تماس کامل ،با یکدیگرقرار گیرند ،تغییر دما تا جایي ادامه ميیاباد
که انرژی دروني هر دو جسم ،یکسان شود.
ت) الکترونهایي که به آساني نميتوانند درون جسم ،جابهجا شوند ،الکترون آزاد ،نام دارند.
ث) اختالف پتانسیل دو سر مولد را با دستگاهي به نام ولتسنج ،اندازه ميگیریم.

4

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

2

آ) پنکهای که روشن است را خاموش ميکنیم .پنکه پس از مدتي ،متوقف ميشود.
ب) غذا در دیگ زودپز ،زودتر پخته ميشود.
پ) معموالً پاک کردن شیشه یا عینک با دستمال کاغذی ،دشوار است( .پرزهای دستمال به شیشه ميچسبد).
ت) در زیر تانکرهای حمل سوخت زنجیر آویزان ميکنند.

5

در زمستان لباسهای ضخیم و پشمي چگونه ما را از سرما حفظ ميکنند؟
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6

طرح شکل زیر به منظور استفاده از چه نوع انرژیای ميباشد؟

0 /5
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7

واحد سنجش سرای دانش

مطابق شکل زیر ،سه جسم  Aو  Bو  Cبا جرمهای مساوی از ارتفاع معیني رها ميشوند .سرعت کدامیک ،هنگام

1 /5

رسیدن به زمین بیشتر است؟پاسخ خود را یک بار با در نظر گارفتن اصاطکاک و باار دیگار باا نادیاده گارفتن
اصطکاک بیان کنید( .از مقاومت هوا چشمپوشي شود).

8

دو تفاوت بین دماسنج پزشکي و دماسنج جیوهای معمولي را بیان کنید.

9

در شکل زیر ،کرهی  Aکوچکتر از کرهی  Bبوده ،اما بار هر دو کره یکسان و مثبت است .در صورت اتصال دو 0/55

0 /5

کره به هم ،جهت انتقال بارهای الکتریکي چگونه است؟ چرا؟

11

با خوردن یک تخممرغ  011گرمي در هر یک از حالتهای زیر ،چه مدت ميتوان سر کالس نشسات؟ (انارژی
kJ
kJ
 6 / 7و آهنگ مصرف انرژی در نشستن سرکالس
شیمیایي موجود در تخم مرغ
min
g

1 /5

 12 / 5مي باشد)

الف) بدن بتواند از تمام انرژی استفاده کند.
ب) بدن  01%انرژی را تلف کند.

11

نمودار تغییرات انرژی جنبشي جسمي برحسب سرعت آن ،همانند شکل زیار

1

است.
الف) جرم این جسم چقدر است؟
ب) وقتي سرعت این جسم  5m / sاست ،انرژی جنبشي آن چقدر است؟

12

گلولهای به جرم یک کیلوگرم از نقطهی  Aرها ميشود ،در نقطهی  Dباه یاک فنار برخاورد ماينمایاد و آن را
متراکم ميکند .در صورتي که 01درصد انرژی گلوله از مسیر  Aتا  Bتلف شود و سطح افقاي ،بادون اصاطکاک
باشد ،حداکثر انرژی پتانسیل کشساني ذخیره شده فنر را تعیین کنید.

1
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13

به یک کیلوگرم آب و یک کیلوگرم جیوه گرمای مساوی داده ميشود .اگر دمای جیوه  42Cافزایش یابد ،دمای
آب چند درجهی سلسیوس افزایش خواهد یافت؟(

14

واحد سنجش سرای دانش

J
kg C

 150
جیوه

J
cو
 4200
آب
kgC

1

)c

یک گرمکن الکتریکي در هر ثانیه  0011ژول انرژی الکتریکي را به گرما تبدیل ميکند .اگر این گارمکن را در

2

حالت روشن به مدت  01ثانیه درون  0کیلوگرم آب قرار دهیم ،دمای آب چه مقدار افزایش مايیاباد؟ (فار
کنید تمام گرمای تولید شده توسط گرمکن به مایع داده شود و گرمای ویژهی آب

J
kg C

 4200است).

الف) همهی گرمایي که گرمکن ميدهد به آب داده شود.
ب)  01درصد گرمایي که گرمکن ميدهد به آب داده شود.

15
16

برای ایجاد  8 106کولن بار الکتریکي در یک جسم بدون بار ،چه تعداد الکترون باید مبادله گردد؟
در شکل زیر نمودار جریان عبوری از دو مقاومت  R1و
نسبت

17

R1
R2

R2

0 /5

بر حسب اختالف پتانسیل آنهاا ،رسام شاده اسات0/55 .

را حساب کنید؟

0/55

در مدار شکل مقابل به تدریج دمای مقاومت  Rرا باال ميبریم ،در این حالت:
الف) مقاومت الکتریکي ،چه تغییری ميکند؟
ب) جریان الکتریکي در مدار چه تغییری ميکند؟ در هر مورد دلیل را ذکر کنید.

18

یک کتری برقي که روی آن عددهای 011وات و  011ولت نوشته شده را به اختالف پتانسیل  011ولات وصال

1 /5

ميکنیم.
الف) شدت جریان عبوری چند آمپر است؟
ب) بهای برق مصرفي به وسیلهی این کتری را در مدت  0ماه در صورتي که روزی  0ساعت روشن باشد ،از قرار
هر کیلووات ساعت  011تومان ،محاسبه کنید.

موفق باشيد

جمع نمره

20
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واحد سنجش سرای دانش

آ) انرژی که جسم متحرک صرفاً به دلیل حرکتش دارد را انرژی جنبشي مينامند)1/0( .

2

ب) گرمای ویژه هرجسم مقدار گرمايي است كه بايد به يك كيلوگرم از آن جسم داده شود تا دماي آن به انددازهي يدك
درجهي سلسيوس افزايش يابد)0/5( .
پ) بار الکتریکي نه تولید ميشود و نه از بین مي رود بلکه از یک جسم به جسم دیگر منتقل ميشود ،اماا مقادار
کلي آن همواره ثابت است)0/5( .
ت) نسبت بار شارش شده از هر مقطع برحسب کولن به مدت زمان شارش بار را جریان الکتریکي مينامند)0/5( .

2

آ) آهنگ مصرف انرژی را توانمصرفي انرژی ميگویند.

1

ب) هنگامي که سماور پر از آبي را روشن ميکنیم ،انرژی الکتریکي به انرژی دروني تبدیل ميشود.
پ) آب خالص در جایي که فشار هوا برابر  0اتمسفر باشد در دمای صفر درجه یخ ميزند و در دمای صد درجاه
سلسیوس به جوش ميآید.
ت) شارش بار الکتریکي (هر مورد )1/00
ب) نادرست

پ) نادرست

ت) نادرست

ث) درست (هر مورد )1/00

3

الف) درست

4

آ) پس از خاموش شدن پنکه ،در اثر اصطکاک (بین اجزای پنکه و برخورد پرههای آن با هوا) انرژی جنبشي پنکه
به تدریج تلف شده و پنکه متوقف ميشود)0/5( .

1/25
2

ب) در دیگ زودپز ،بخار آب زیر درپوش دیگ جمع شده و فشار آن که باالی سطح آب غذاست ،افزایش ميیاباد.
این امر سبب باال رفتن نقطهی جوش آب ميشود و این افزایش دما موجب زودتر پخته شدن ميشود)0/5( .
پ) در اثر مالش دستمال به شیشه ،این دو جسم دارای بار الکتریکي شده و این امر باعث جذب پرزهای دستمال
کاغذی به شیشه ميشوند)0/5( .
ت) در زیر تانکرهای حمل سوخت،زنجیر مي آویزند ،تا اگر در اثر حرکت ،تانکر دارای بار الکتریکي شود ،در اثر
اتصال زنجیر به زمین بار الکتریکي تانکر به زمین منتقل شده و خنثاي شاود تاا از آتاشساوزی احتماالي تاانکر
جلوگیری کند)0/5( .

5

لباسهای ضخیم و پشمي هوا را دربین منفذهای خود حبس ميکنند و از آنجا که هاوا عاایقخاوبي بارای گرماا

0 /5

است ،مانع خارج شدن گرما و سرد شدن بدن ما ميشوند.

6

انرژی زمین گرمایي

0 /5
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واحد سنجش سرای دانش

الف) در شروع حرکت هر سه گلوله از ارتفاع یکسان رها ميشوند .چون رها شدهاند ،انرژی جنبشي آنها صافر و
چون در ارتفاع مساوی قرار دارند انرژی پتانسیل گرانشي ) (U  mghآنها با هم برابر است .در لحظهای که سه
1
2

گلوله به زمین ميرسند انرژی پتانسیل گرانشي صفر و تماماً به انرژی جنبشي )  (K  mV2تبدیل ميشود .چون

1 /5

از اتالف انرژی صرفنظر شده و انرژی پتانسیل اولیه هر سه گلوله کاه مقادار مسااوی داشاته ،تمامااً باه انارژی
جنبشي تبدیل شده ،بنابراین انرژی جنبشي و در نتیجه سرعت هر سه گلوله با هم برابر است)0/5( .
توجه کنید برای محاسبهی سرعت با داشتن ارتفاع گلولهها ميتوان نوشت:
1
mgh  mV2  V2  2gh  V  2gh
2

ب) چون گلولهی  Cمسیر طوالنيتری را طي ميکند ،انارژی آن در مقایساه باا گلولاهی  Aو  Bبایشتار تلاف
ميشود .با توجه به اینکه انرژی پتانسیل گرانشي اولیهی هر سه گلوله یکسان است ،در لحظهی رسیدن به زمین
انرژی جنبشي گلوله  Cکمتر از انرژی جنبشي گلولهی  Bو انرژی جنبشي گلولاهی  Bکامتار از انارژی جنبشاي
گلولهی  Aخواهد بود .بنابراین)0( K A  KB  KC  VA  VB  VC :

8

 )0دماسنج پزشکي برای اندازهگیری دمای بدن (بین  35 Cو  ) 42 Cطراحي شده است .اماا دماسانج جیاوهای
معمولي برای دماهای کمتر از صفر تا باالتر از  100 Cساخته ميشود 39 C ( .تا باالی ) 300 C

0 /5

 )0لوله ی دماسنج پزشکي باریک است تا حساسیت آن افزایش یابد و دقت اندازهگیری آن باال رود .اما دماسانج
معمولي این حساسیت را ندارد.
 )3در پائین لوله دماسنج یک خمیدگي و تنگشدگي وجود دارد که به پزشکان اجاازه مايدهاد پاس از خاارج
شدن دماسنج از دهان بیماار ،فرصات کاافي بارای
خواندن آن داشته باشند .اماا در دماسانج معماولي
نیازی به این خمیدگي نیست.
(بیان دو مورد کافي است).

9

جهت انتقال بار از کرهی  Aبه کرهی  Bميباشد )1/00( .بارهای الکتریکي دو کره یکسان ،اما شعاعهای دو کاره 0/55
متفاوت است .چون بارهای الکتریکي در کرهی کوچکتر به هم نزدیکترند و نیروی رانشي بین آنها بیشتار از
نیروی رانشي بین بارهای کرهی بزرگتر است ،لذا با اتصال آنها باه یکادیگر بارهاا از کارهی  Aباه کارهی B
شارش ميکند)1/0( .

11

ابتدا مقدار انرژی موجود در  011گرم تخممرغ را بهدست ميآوریم:
الف) مدت زماني که ميتواند سر کالس بشیند:

  100 6 / 7  670kJانرژی تخممرغ
670
( 53 / 6 min )1/0
12 / 5

 مدت زمان

ب) در این حالت  01درصد از انرژی تلف شده است .بنابراین فقط  01درصد از انرژی باقي مايماناد .بناابراین
ابتدا مقدار انرژی باقي مانده را بهدست ميآوریم:
)(0 / 5

80
 670  536 kJ
100

اکنون مشخص ميکنیم که با  536kJانرژی چه مدت ميتوان سر کالس نشست:
536
) 42 / 88 min (0/ 5
12 / 5

 مدت زمان

1 /5
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واحد سنجش سرای دانش

الف) با توجه به شکل درميیابیم که انرژی جنبشاي جسام باه
m
ازای
s

 V  2برابر  4Jاست .بنابراین باه کماک رابطاهی آن

1

جرم جسم را ميیابیم.
m

K  4J ,V 2
1
1
s
K  mV2 (0/ 25) 
 4  (m)(2)2
2
2

)(0/ 25

 4  2m  m  2kg

)(0/ 25

ب)

12

)(0/ 25

m
m 2kg ,V  5
1
s
mV2 

1
K  (2)  52  25 J
2

2

K

1

در لحظهی برخورد گلوله با فنر ،گلوله انرژی جنبشي دارد که اندازهی آن برابر است با:
UA  mgh  1100/ 2  2 J

)(0/ 5

اگر انرژی تلف نميشد ،تمام این انرژی جنبشي به انرژی پتانسیل کشساني فنر تبدیل ميشد .ولي چون 01درصد
انرژی جنبشي در اثر اصطکاک تلف شده است ،بنابراین 01درصد این انرژی ،به انارژی پتانسایل کشسااني فنار
تبدیل خواهد شد .در نتیجه حداکثر انرژی پتانسیل کشساني فنر برابر است با:
Ue  0/ 8  2  1 / 6 J

)(0/ 5

13

با توجه به اینکه دمای جیوه به اندازهی  00درجه افزایش یافته ،مقدار گرمای داده شده باه جیاوه را باهدسات

1

ميآوریم:
)(0/ 5

Q  mc  1150 42  6300J

طبق گفتهی مسئله ،همین مقدار گرما هم به آب داده شده است بنابراین:
)(0/ 5

14

Q  mc  6300  1 4200     1 / 5 C

ابتدا گرمای تولید شده توسط گرمکن را در مدت  01ثانیه محاسبه مايکنایم و ساپس از رابطاهی ، Q  mc

2

افزایش دمای آب را به دست ميآوریم.
P4200W,t 50s
( Q  P.t الف



)(0/ 25

Q  4200 50  210000J

)(0/ 25

)(0 / 25

J
Q210000J ,C4200
kgC

Q  mc 

m1kg

2100000
)( / 25)  1 4200     50C(0/ 25
)(0/ 25

( Q  0/ 8 p.t  0/ 8  4200 50  168000Jب

Q  mC  168000  42001     40 C
)(0 / 25
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)(0 / 25

q  ne  8 106  n 1 / 6 1019  n  5 1013

0 /5

باسمه تعالي
سؤاالت امتحان هماهنگ نيم سال اول :فيزيك 1

سال اول آموزش متوسطه

سال اول آموزش متوسطه
مجموعه مدارس سرای دانش

ساعت شروع8 :صبح

مدت امتحان 88:دقيقه

تاريخ امتحان29/18/8 :

تعداد صفحات 3:صفحه

واحد سنجش سرای دانش
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v
با استفاده از رابطهی
I

17

الف) چون با افزایش دما جنبش اتمها زیادتر ميشود ،در نتیجه مقاومت در مقابل عبور جریان بیشتر خواهد شد0/55 .

0/55

:R 
)(0 / 25) (0 / 25

)(0 / 25

R1 v1 I2 1 2 1


  
R2 v2 I1 4 8 16

()1/0
ب) طبق قانون اهم ،با افزایش مقاومت الکتریکي شدت جریان عبوری کاهش ميیابد( .ولتاژ ثابت) ()1/00
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الف)
ب)

)(0/ 25

)(0/ 25

p  V.I (0/ 25)  400  200 I  I  2A

t  601  60h

t  2 30  60day(0/ 25) 

)(0/ 25

w  p.t  0/ 4  60  24 kwh

1 /5

) (0/ 25تومان   24100  2400بهای مصرفي

جمع نمره

20

