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 بارم /  پاسخنامه  بنویسید دانش آموزان عزیز لطفا پاسخ سؤاالت را در محل های تعیین شده ردیف

 57/0 کمیت های برداری چه ویژگی دارند؟ یک مثال ذکر کنید. 1

سانتی متر رشد داشته است. آهنگ رشد این گیاه بر حسب میکرومتر بر ثانیه  46/8به اندازه ی شبانه روز  10گیاهی در مدت  2

 چقدر است؟ 

1 

 وسیله را مشخص کنید.  دقتیک ریز سنج رقمی عدد زیر را بر حسب میلی متر نشان می دهد.  3
                  

                                                                                                    

                                                                                                                           15/073
𝑚𝑚

 

7/0 

 7/0      انرژی جنبشی را بیان کنید.قضیه ی کار و  6

 کار کل انجام شده روی خودرو در این جابجایی می رود.   B  ه موقعیتب  A  کیلوگرم، از موقعیت 1200  اتومبیلی به جرم 7

1/8 × 10
7
𝑗  است. اگر تندی خودرو در موقعیتA  34برابر

𝑘𝑚

ℎ
 چند متر بر ثانیه است؟  Bباشد ، تندی آن در موقعیت     

7/1 

 7/0 شخصی توپ درحال حرکت را با دست خود می گیرد. پس از توقف توپ، انرژی جنبشی آن کجا رفته است؟   4

7به  Cدرصورتی که تندی آن درنهایت در نقطه یرها می شود.حال سکون از Aنقطه کیلوگرمی در 1در شکل مقابل، جسم 5
𝑚

𝑠
 

  برسد،

 را محاسبه کنید.   ACکار نیروی اصطکاک در مسیر  ـالف 

                                                                                                       به دست آورید.  ABب( کار نیروی وزن را در مسیر 

                                                                                                                                               A 
                                                                                                              C                                            

m                                                                                                                                                     34 

                                                                                                     m14                      B 

 

2 

 7/0 جامد های بی شکل ، چه هنگام تشکیل می شوند؟ مثالی ذکر کنید.  8

1500در لوله ی مقابل، مایعی به چگالی  9
𝑘𝑔

𝑚
3

 پاسکال باشد ،105ریخته شده است. اگر فشار هوا  

 الف(  فشار گاز درون مخزن را بر حسب پاسکال به دست آورید.           

 فشار پیمانه ای را محاسبه کنید. ب(

ρجیوه                                                                                 = 13400
𝑘𝑔

𝑚
3

 

 

 

 گاز                                                                                                                                        

                                                                                    Cm70 

                      

                                                                                                                               Cm10 
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 2صفحه ی 

 بارم دانش آموزان عزیز لطفا پاسخ سؤاالت را در محل های تعیین شده/  پاسخنامه  بنویسید ردیف

 متری از سطح آب: 20در عمق  10

 الف( فشار کل را محاسبه کنید. 

P0چه نیرویی وارد می شود؟      7𝑐𝑚2ب( در آن عمق ، بر سطحی به مساحت  =   10
7
𝑃𝑎              آبوρ =   1000

𝑘𝑔

𝑚
3

 

2 

 درجه سلسیوس ، طول این پل چقدر است؟ 67متر است . در دمای  800درجه سلسیوس برابر  25طول یک پل فوالدی در دمای  11

k−1  𝛼 = 1/1 × 10
−7

 

1 

 7/0  دو دماسنج معیار نام ببرید. 12

 7/0 کلوین معادل چند درجه سلسیوس است؟ 370 13

 7/0  دو عامل مؤثر بر آهنگ تبخیر سطحی را نام ببرید.  16

وات استفاده می کنیم .  با نادیده گرفتن  200گرم آب از یک گرمکن الکتریکی غوطه ور در آب با توان  200برای گرم کردن  17

30اتالف گرما ، زمان الزم برای رساندن دمای آب از 
℃

100به   
℃

 را محاسبه کنید.   

                                                                                                                                 
𝑗

𝑘𝑔℃
 6200 =C آب 

27/1 

20گرم آب  900را در   ℃0یک قطعه یخ  14
℃

10وارد می کنیم. اگر دمای تعادل   
℃

 ؟ شود، جرم یخ چند گرم بوده است  

𝐿𝑓یخ                                                                                            = 334000
𝑗

𝑘𝑔
             

𝑗

𝑘𝑔𝑘
 6200 𝐶آب =    

2 

 7/0 چرا غذا در دیگ زودپز، زودتر پخته می شود؟  15

 7/0 نقطه ی ذوب یک جسم به چه عواملی بستگی دارد؟ 18

 7/0 چرا برف در قله ی کوهها دیرتر آب می شود؟ 19

درجه  6درجه سلسیوس می ریزیم، دمای تعادل  2گرم آب  700درجه سلسیوس است ، مقدار  12در ظرفی که دمای آن  20

سلسیوس می شود. ظرفیت گرمایی ظرف را محاسبه کنید.                                                           
𝑗

𝑘𝑔℃ 6200 =Cآب 

7/1 

 20 سرافراز و پیروز باشید.  ***

 


