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عبارت های درست را با )ص( و نادرست را با )غ( مشخص کنید   1  

از عدد به همراه یکا وجهت آن استفاده می کنیم ،کمیت  کمیت هایی که برای توصیف آنهاالف (

   اسکالر نام دارد.

 اگر سه توپ با جرم های متفاوت رااز ارتفاع یکسان در خال رها کنیم ،با سرعت های متفاوت  ب(

 .زمین برخورد می کندبه 

 هنگامی که کار کل مثبت است،انرژی جنبشی جسم افزایش می یابد .پ(

 ضریب انبساط سطحی نصف ضریب انبساط طولی است. ت(
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52/1  هر یک از جمله های زیر را با عبارت مناسب کامل کنید. 

می شود تا  ...........و.........در فیزیک ،فرآیندی است که طی آن یک پدیده فیزیکی آنقدر ساده الف(

  امکان بررسی وتحلیل آن فراهم شود.

اگر دگر چسبی بین مولکول های مایع وجامد از هم چسبی بین مولکول های مایع بیشتر ب(

 باشد،در این صورت مایع،جامدرا ............می کند

می افتد.  همرفت به علت ....................... بودن چگالی شاره ی سرد و گرم اتفاق پ(  

.حاصل ضرب جرم در گرمای ویژه یک جسم را .................... آن جسم می نامیمت(  
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2/1 .انتخاب کنید   

نیستند(-ول زمان معتبر)هستندها ونظریه های فیزیک الزاما در ط مدلالف(  

کندال(می -است که یکای آن )آمپرSIفرعی(در دستگاه -کمیت شدت روشنایی،کمیتی)اصلیب(

 باشد.

،اگر سطح مقطع لوله ها متفاوت لوله های غیر مویین در جو سنج ساده جیوه ای برای (پ

 نیست(.-جیوه در انها یکسان)می ماندارتفاع ستون باشد،

بیش -وقتی جسمی درون آب فرو می رود،نیروی شناوری وارد برجسم از وزن آن )کم تر( ت

 تر(است.

 افزایش(می یابد.-آن)کاهشاگرتندی شاره کاهش یابد،فشار (ح

( کلوین افزایش 131 – 411درجه سلسیوس افزایش یابد. دمای آن )131اگردمای جسمی  خ(

.یافته است  
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 5  به سواالت زیر پاسخ دهید. 

است. توضیح دهید چرا آب مایع مناسب برای خاموش 3kg/m 210 ×6/80چگالی بنزینالف(

 کردن بنزین شعله ور نیست . 

بادهای نسبتا ضعیف قادرند توده های بزرگ از ریزگردهارا به حرکت درآورنددرحالی که چرا ب(

 توفان های شدیددریایی تنها مقداراندکی ابرا به صورت قطره های ریزبه طرف باال می پاشند.

توضیح دهید در کدام حالت چوب بیشتر درآب فرو می رود؟ پ(  

 

وس عدد یکسانی نشان در چه دمایی، دماسنج فارنهایت و سلسی ت(

 می دهد
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 خالی می شود. این آهنگ را بر حسب یکای  s3120cm/   مخزن آبی با آهنگ  1

 بنویس.نماد گذاری علمی با روش  لیتر بر دقیقه 
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2/1 است. آیا این 500grبرابر35gr/cmوچگالی 5cmجرم جسم مکعب شکلی به ابعاد 

دارد؟در صورت وجود حفره حجم آن را مکعب تو پر است یا درون آن حفره وجود 

 .حساب کنید
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52/1  

 با جیوه شکل Uی لوله درون مایع مقابل شکل در

 گاز فشار ،است مکعب متر بر کیلوگرم 00611چگالی 

 pa5=100Pاست پاسکال چند محفظه درون
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از سطح زمین است با 800m ز بالونی که در ارتفاع  ا  kg 70چتربازی به جرم کل     5

 ه بیرون  بالون می پرد.اگر او با تندیب  2m/s    تندی 

m/s  4 کار نیروی مقاومت وکار نیروی وزن ه زمین برسد.ب

 روی چترباز را در طول مسیر بدست آوریدهوا 
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𝟏انبساط طولی ارلنی شیشه ای با ضریب  5

℃
گنجایشی برابر  01℃را که در دمای  9×6-01 

3cm011  دارد مطابق شکل با گلسیرین در همان دما پر کرده ام اگر دمای ظرف و

𝟏برسانیم:  61℃گلسیرین را به 

℃
 4-01×5=вگلیسیرین 

 آیا گلسیرین از ظرف بیرون می ریزد.  -الف

 حجم گلسیرین سرریز شده در صورت پاسخ مثبت را بیابید.  -ب
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یخ صفر درجه گرم  011مقدار  kw0چند دقیقه طول می کشد تا توسط گرمکن با توان   5

 تبدیل کنید.  011℃سانتی گراد را به بخار آب 
𝒌𝒋

𝒌𝒈
 004  =FL 𝒌𝒋

𝒌𝒈
 0051  =VL 𝒊

𝒌𝒈℃
 4011  =C  

01  

 دختر عزیزم از دو سری سوال زیر فقط به یک سری پاسخ بده 

 

 

  (4و0و0و0)فصلAسری 

2/0 به نظر شما چه ارتباطی بین انتقال گرما به روش همرفت و ضریب انبساط حجمی، برای یک   

 .مایع وجود دارد. 
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52/1 در یک ظرف استوانه ای بلند،مطابق شکل مقداری  

 می ریزیم:31gr/cm آب به چگالی 

  را بدست آورید.BوAبین دوسطح اختالف فشار 
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52/1 است.این موتور سوار،پرشی مطابق شکل 150kgجرم موتورسواری با موتورش  

  روبروانجام می دهد.

را روی هر انرژی پتانسیل گرانشی موتور سوار الف(

 کنید؟ یک از تپه هاحساب

                                                                             دراین جابجایی بدست آوریدکار نیروی وزن ب(
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  (5)فصلBسری 

52/0 دو فرایندانبساطی هم دما وبی دررو رامشاهده  p-vدر شکل مقابل نمودار 

 ؟تعیین کنید که کدام فرایند بی دررو استذکر دلیل می کنید. با 
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2/1  ترمودینامیکی نشان داده شده در شکل را می پیماید.گازی چرخه ی  

 در این چرخه چقدر است؟کار انجام شده روی گاز الف:

                                            مبادله شده بین گاز ومحیط در چرخه چقدر است؟گرمای ب(
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52/1 الف گرمای  ژول کار انجام می دهد0222چرخهین در هر شدرصد است این ما02بازده یک ماشین گرمایی 
 از موتور چقدر است.خارج شده ب:گرمای حاصل از سوخت 
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حلم وعلم است وخاموشی دری از درهای حکمت است. ، از نشانه های دین فهمی 

 دوستی آور          وراهنمای هرکار خیری است)تحف العقول( ،خاموشی وسکوت

 

 


