
 

 

 

 

g=10 m/sتوجه( هر جا الزم است ) ردیف
 بارم فرض شود. 2

1 
 فرػی( است.  –ًردُ ای( است ٍ یکای آى آهپریکای )اصلی  –الف( خریاى الکتریکی کویت )ترداری 

 Mm=? pm 5ثذیل یکای هقاتل را اًدام دّیذ.      ب( ت

5/0 

5/0 
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            هیلی هتر است کذام یک از ػذدّای زیر هی تَاًذ  1/0کویٌِ ی تقسین تٌذی یک کَلیس )غیر دیدیتال( 

 اًذازُ گیری تا ایي کَلیس تاضذ؟ )تا رکر دلیل(  ی ًتیدِ

                     mm 05/0 ± mm 40/3ب(                     mm 1/0 ± mm 4/3الف( 

                     mm 1/0 ± mm 40/3د(                          mm 05/0 ± mm 4/3ج( 

5/0 

3 
 تسرگی خاّای خالی زیر را کاهل کٌیذ. ی تا استفادُ از تخویي هرتثِ 

 ...............⁓ 1495                           ..................⁓ 68/0 
5/0 
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 هاًٌذ ضکل  A , Bًوَدار تغییرات حدن تر حسة خرم دٍ هادُ 

  هقاتل است چگالی دٍ هادُ را تا ّن هقایسِ کٌیذ. )تا رکر دلیل(

 

5/0 
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 فرٍ هی رٍد.  cm 5تِ تٌِ درختی ترخَرد کردُ ٍ در آى  m/s 200تا تٌذی  gr 40گلَلِ ای تِ خرم 

 ًیرٍّای ٍارد تر گلَلِ را حساب کٌیذ.  ترایٌذالف( کار 

 درخت را تِ دست آٍریذ.  ی ب( هتَسط ًیرٍی هقاٍهت تٌِ

5/1 

 5/0 ًیرٍی هقاٍهت َّا را اثثات کٌذ.گلَلِ ٍ ًخ در اختیار داریذ. آزهایطی طراحی کٌیذ کِ ٍخَد  6

7 
 28آب را از ػوق  kgدرصذ است ایي پوپ در ّر دقیقِ چٌذ  70ٍ تازدُ آى  kw 2تَاى ٍرٍدی یک پوپ آب 

 هتری یک چاُ تا تٌذی ثاتت تاال هی آٍرد؟
25/1 
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پاییي(  –......... )تاال ...........اگر لَلِ هَییي ضیطِ ای ٍ تویسی را ٍارد یک ظرف خیَُ کٌین خیَُ در لَلِ هَییي ....

رد. ّر چِ قطر لَلِ هَییي کوتر یظرف قرار هی گی پاییي تر( از سطح خیَُ  –هی رٍد ٍ سطح آى ............. )تاالتر 

 –کوتر( است سطح خیَُ در تاالی لَلِ هَییي ...... )فرٍرفتِ  –تاضذ ارتفاع ستَى خیَُ در آى ......... )تیطتر 

 ترآهذُ( است.

1 

 5/0 پخص در گازّا سریغ تر رخ هی دّذ یا در هایغ ّا؟ چرا؟ ی پذیذُ  9

10 
در ایي هٌطقِ چٌذ           m 8/6هی تاضذ. فطار ٍارد تر کف دریاچِ ای تِ ػوق  Hg cm 75فطار َّا در هٌطقِ ای 

cm Hg  (  است؟ ƿ=13/6 g/cm
ƿ= 1 g/cmخیَُ ،  3

 آب ( 3
5/1 
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 تَضیح دّیذ چرا ًیرٍی ضٌاٍری ترای خسوی کِ در یک ضارُ قرا دارد رٍ تِ تاال است؟ 
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12 

cmدرٍى هایؼی تِ چگالی  cm 2لغ در ضکل هقاتل هکؼثی تِ ض
3/g 2  تِ صَرت هؼلق قرار دارد. ًیرٍی ٍزى

 هکؼة را تِ دست آٍریذ. 

 
25/1 

13 
آب تا ًسدیک تر ضذى تِ  ی ی خریاى یاتذ، هطاّذُ هی ضَد تاریکٍِقتی ضیر آتی را کوی تاز کٌیذ ٍ آب تِ آراه

 زهیي، تاریک تر هی ضَد دلیل ایي پذیذُ را تا تَخِ تِ هؼادلِ پیَستگی تَضیح دّیذ. 
75/0 

14 

 خای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌیذ. 

 الف( در دها سٌح ترهَکَپل کویت دهاسٌدی ........................... است. 

 هَتَر اتَهثیل هثالی از اًتقال گرها تِ رٍش ................................ است.  ی ب( سیستن خٌک کٌٌذُ

5/0 
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در دهای صفر درخِ سلسیَس حدن ظرف ضیطِ ای تَسط یک لیتر خیَُ کاهالً پر ضذُ است. ٍقتی دهای 

cmدرخِ سلسیَس هی رساًین  80هدوَػِ را تِ  
خیَُ از ظرف خارج هی ضَد اگر ضریة اًثساط حدوی  12 3

 ط طَلی ضیطِ چقذر است؟ اسضذ ضریة اًثتا k 10-4  8/1/1خیَُ                

5/1 
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 درخِ سلسیَس قرا دارد. اگر ظرفیت گرهایی ظرف  20آب  kg 5/1در ظرفی 

 
  ْ

تاضذ چِ هقذار گرها تایذ  1200 

 درخِ سلسیَس ترسذ؟ ) 25ى تِ تِ ظرف ٍ آب تذّین تا دهای آ

    
  ْ

 4200  =C  )آب 
25/1 
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 گرها هی دّذ.  J 200گرهکي در ّر ثاًیِ 

 تثذیل کٌیذ؟ C 100 را تِ تخار آب C100آب  kg 1/0الف( چقذر طَل هی کطذ تا ایي گرهکي 

 تِ آب صفر درخِ سلسیَس تثذیل کٌذ؟  را هی تَاًذ ب( ایي گرهکي در ّویي هذت چِ هقذار یخ صفر درخِ سلسیَس

(  

  
2256  =LV  ٍ  

  
 334  =LF ) 

5/1 
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 تیي دٍ هٌثغ حرارتی قرار دارًذ اگر  L1 , L2در هیلِ فَالدی ٍ هسی تِ طَل ّای 

     
50  =k                      ٍ فَالد

 

     
 400  =k  ِدرخِ سلسیَس تاضذ. طَل  20هس ٍ دهای سطح هطترک دٍ هیلL2  چٌذ ساًتی هتر است؟ 

 

25/1 

19 

درخِ سلسیَس است، فطارسٌح، فطار  17هقذار هؼیٌی َّا است. ٌّگاهی کِ دهای َّای  حاٍیالستیک یک اتَهثیل 

هی ضَد ٍ            اتوسفر ًطاى هی دّذ. پس از یک راًٌذگی سریغ فطار َّای الستیک اًذازُ گیری  2درٍى الستیک را 

ِ سلسیَس است؟ حدن ذ درخدرٍى الستیک در ایي ٍضؼیت چٌاتوسفر را ًطاى هی دّذ. دهای َّای  3/2فطارسٌح 

 اتوسفر در ًظر تگیریذ.  1الستیک را ثاتت ٍ فطار خَرا 

25/1 

20 

 ّلیَم  هَلیدرخِ سلسیَس است.خرم  18ّلیَم در دهای  kg 225/0لیتری حاٍی  20یک هخسى 

   
ی ه 4 

 تاضذ.

 ( 02/6  =NA 1023الف( چِ تؼذاد هَلکَل در آى هخسى ٍخَد دارد؟ )

 هخسى چٌذ پاسکال است؟ )ب( فطار 

     
 3/8  =R) 

5/1 
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