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  بارم  ســـــؤاالت  ردیف

  از داخل پرانتز عبارت مناسب را انتخاب کرده و به پاسخ برگ انتقال دهید.   1

  .نامیمآن کمیت می آهنگ)-............................. (تغییراتدر فیزیک، تغییر هر کمیت را نسبت به زمان، معموالً  الف)

  است. ) s2kgm - 2kgm/s/2( رت .....................صو به اصلی یکاهاي حسب بر جنبشی انرژي یکايب) 

  باشد. شیشه) از جمله مواد جامد بی شکل می -پ) ....................... (نمک 

  .با هم برابر است فارنهایت)- کلوین( ....................... هاي سلسیوس وتغییر دما در مقیاست) 

آن  )دماي-(حالت ................. گیرد تا به مایع تبدیل شود، سبب تغییرمیگرمایی که جسم جامد در نقطه ذوب خود  ث)

  .شودنمی
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  در هر یک از موارد زیر عبارت صحیح را با (ص) و عبارت غلط را با (غ) مشخص کنید.  2

  باشند.سرعت از جمله کمیتهاي اصلی می الف) دما و

   شود.می برابر آن چهار جنبشی انرژي شود، برابر دو خودرویی تندي ب)  اگر

  کند. پ) اگر نیروي هم چسبی آب بزرگتر از نیروي دگرچسبی بین مولکولهاي آب و شیشه باشد، آب شیشه را تر می

  ت.اسولتاژ ، ترموکوپلکمیت دماسنجی ت) 

  .اي گازي از دماسنج هاي متداول هستندهث) دماسنج
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  5/0  یکاي هر کمیت چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟  3

  5/0  سرعت پدیده پخش در مایعات بیشتر است یا گازها ؟  4

  به سواالت زیر پاسخ دهید :  5

  مجنس باشند؟چرا بهتر است قفل و کلید یک در، هالف) 

  شود؟ چرا غذا در دیگ زودپز، زودتر پخته میب) 

  

1  
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  مفاهیم زیر را تعریف کنید.  6

  اصل ارشمیدس الف)

  ب) ظرفیت گرمایی

1  

  :  موارد زیر پاسخ دهید ریزسنج شکل زیر نمایی از یک اندازه گیري با ریزسنج دیجیتالی است در رابطه با این  7

  

   ؟رقم با معنا دارد گیري چنداین اندازهالف) 

  ؟گیري کدام استرقم غیر قطعی در این اندازهب) 

  ؟ سنج دیجیتالی چند میلیمتر استریزگیري دقت اندازهپ) 

  ؟ نمایش واقعی این عدد به چه صورت استت) 

  ؟اي قرار داردطول واقعی این جسم در چه محدودهث) 
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رود. توان متوسط مفید او چند وات است؟ پله باال می 50از تعداد نیه ثا 100در مدت زمان کیلوگرم  80 شخصی به جرم،  8

   ) = 2m/s10g( .فرض کنیدسانتیمتر  30را  ارتفاع هرپله
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 خورد (شکل زیر)شود و در مسیري بدون اصطکاك سر می از حالت سکون رها می Aدر نقطه  کیلوگرم 2جسمی به جرم   9

را بدست  C  تا نقطه Aب) کار نیروي گرانشی را در حرکت جسم از نقطه  .ین کنیدتعی B  تندي جسم را در نقطهالف) 

  آورید.
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  ) = 3kg/m 1000=  ρ kpa ,  101=  0cm , P40h( با توجه به شکل زیر فشار گاز چند کیلو پاسکال است؟  10

  

25/1  

است؟ اگر مساحت پرده گوش را  کند. فشار کل در این عمق چقدر اي شنا می متري از سطح آب دریاچه 5شناگري در عمق   11

چگالی آب را چند نیوتون است؟  شود فرض کنیم، بزرگی نیرویی که به پرده گوش این شناگر وارد می یک سانتیمتر مربع

  .بگیریددر نظر   kpa 101فشار هواي محیط راکیلوگرم بر متر مکعب و  1000

5/1  

بسته  شیر از بزرگ شده نمایی. میدهد نشان دوري نسبتا فاصلهنشانی را درحال خاموش کردن آتش از ف) آتششکل (ال  12

از لوله وارد شیر شود و   m/s 2=  1v تندي با آب اگر. است شده داده نشان) ب( شکل در آتشنشانی لوله انتهايبه شده 

  .باشد، تندي خروج آب را از شیر پیدا کنید  cm 2=  2d و قطر قسمت خروجی آن  cm 10=  1d شیر قطر ورودي
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درجه  100کنیم تا تمام آن تبدیل به بخار را آن قدر گرم میدرجه سلسیوس  20-و دماي اولیه  کیلوگرم 1قطعه یخی به جرم   13

  مورد نیاز براي این تبدیل چند کیلو ژول است؟ شود. کل گرمايسلسیوس 

j/kg 335000=  FL 

j/kg 6000225=  VL  

j/kgK 4200C = آّب  

j/kgK 2100C = یخ  
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  درجه 38به درجه سلسیوس  18  از 110sواتى در مدت   50کیلوگرمى را توسط یک گرمکن 0/6دماى یک قطعه فلز   14

  دهد؟ دست مى فلز چه مقدارى را بهآزمایش براى گرماى ویژه  ایم. اینرسانده

5/1  

کشد ی الف) چقدر طول م واتی گرم شده است. 10رسم شده که توسط یک گرمکن گرم  50زیر براي جسمی به جرم نمودار   15

  .کنید محاسبه را آن ذوب نهان گرماى) پ و جامد ب) گرماى ویژه برسد؟ خود ذوب نقطه به جامد نتا ای

  

2  

 دقیقه اندازیم. پس از چند می C° 25 آب kg 0/5 را درون ظرف عایقی حاوي C° 3 و دماي kg 0/25 جسمی به جرم  16

 و ظرف بین گرما تبادل از. کنید محاسبه را جسم شود. گرماي ویژه می C° 21 گیریم. دماي تعادل دماي تعادل را اندازه می

 .پوشی کنید اجسام چشم سایر
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  20  شاد وسربلند باشید                                                                جمع نمـره                                                                                                           

 


