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 جمهوری اسالمی ایران

 ناداره آموزش و پرورش شهر تهرا

 تهران 5اداره آموزش و پرورش منطقه                                                                           

 بارم سواالت ردیف

 (شود نوشته نادرستی لت)ع. کنید مشخص (غ) با را غلط عبارات و (ص) با را صحیح عبارات 1

 .است فرعی و ای نرده کمیت یک الکتریکی جریان (الف

 .یابد می کاهش آن فشار (جرم بودن ثابت فرض با) جامد، جسم یک مقطع سطح افزایش با( ب

 .است بلورین جامد یک شیشه (پ

 شود می سطحی تبخیر سرعت افزایش موجب دما افزایش (ت

1 

 .کنید پر مناسب کلمات با را خالی جاهای 2

 گزارش متر سانتی............  فرد قد شد، ثبت متر سانتی 172، 195، 171، 171 اعداد فرد یک قد گیری اندازه در (الف

 .شود می

 .گویند می.......................  جسم، یک یدهنده تشکیل ذرات انرژی مجموع به (ب

 .استالسما( پ) ماده چهارم حالت برای مثال یک...............................  (پ

 .دهد می نشان را زمان واحد بر شده انجام کار نسبت که است کمیتی..............................  (ت

1 

 .دهید توضیح کامل طور به زیر های پدیده علت 3

 شود؟ می پز آب دیرتر کوه، یاالب در مرغ تخم چرا (الف

 کنند؟ می استفاده کننده گرم و کننده خنک های دستگاه در آب از چرا (ب

 آب سطح روی دوباره آن، کردن رها با دهیم می فشار پایین به دریا آب در را ستیکیپال توپ که زمانی چرا (پ

 گردد؟ برمی

 شود؟ می پخش آب، ظرف در جوهر چرا (ت

2 

 5/1 تعیین کنید. اگیری وسایل زیر ردقت اندازه  4

5 
 چند شیر این از آب خروج آهنگ. شود می خارج آب ترلی 311 دقیقه، هر در آب شیر یک از

m

s

3

 است. 
75/1 
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 (است اتمسفر 1 هوا فشار). است آب مقداری حاوی مقابل سنج فشار 6

 است؟ چقدر مخزن فشار (الف

 است؟ چقدر ایپیمانه فشار (ب

1 

 .است جیوه مقداری حاوی مقابل هوای سنج فشار 7

 است؟ جیوه متر میلی چند هوا فشار (الف

 است؟ پاسکال چند هوا فشار (ب

1 

 1 .کنید محاسبه را جیوه از پر ظرف داخل شده مشخص نقطه بر وارد فشارکل. باشد اتمسفر 1/1 هوا فشار اگر 8

 . شود می پرتاب h ارتفاع به ساختمانی باالی به زمین از ثانیه بر متر 41 اولیه سرعت با توپی 9

 و اصطکاک از نظر صرف با باشد ثانیه بر متر 21 ساختمان باالی به توپ برخورد سرعت اگر

 اتالف( بدون). کنید محاسبه را ساختمان ارتفاع هوا، مقاومت

25/1 

 که هنگامی جسم سرعت اگر. شود می رها صفر، سرعت با مقابل دار شیب سطح یباال از ،کیلوگرم 2 جرم به جسمی 11

  (فالات با) است؟ چقدر حرکت این در درونی انرژی. باشد ثانیه بر متر 11 رسید دار شیب سطح پایین به

25/1 

 راست سمت به متر 5 جسم و شود می وارد مقابل نیروهای کیلوگرم، 1 جرم به جسمی به 11

 .کند می حرکت

 است؟ چقدر جسم بر وارد کل کار (الف

 حرکت این در آن نهایی سرعت. باشد کرده حرکت به شروع صفر سرعت با جسم اگر (ب

 است؟ چقدر

 

25/1 

 است؟ چقدر تلمبه این توان. برد می البا متر 31 ارتفاع تا را آب کیلوگرم 2 ثانیه، 21 مدت در ای تلمبه 12
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 .کنید کامل را زیر جدول 
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 کند؟ می تغییر چقدر آن طول. دهیم می افزایش سلسیوس درجه 51 را متر انتیس 5 طول به میله یک دمای 14

(
K

  5 110) 

1 

 دهد؟می افزایش سلسیوس درجه 2 یاندازه به را آب کیلوگرم چند دمای ثانیه 11 مدت در وات 2111 توان با کنی گرم 15

 

1 

16 
 گرمایی ظرفیت با گرماسنجی

J

kg
 و گرم 111 جرم به جسمی. است سلسیوس درجه 8 دمای با آب گرم 211 حاوی 80

 گرمای. شود می سلسیوس درجه 11 مجموعه، تعادل دمای. اندازیم می گرماسنج درون را سلسیوس درجه 31 دمای

 .کنید محاسبه را جسم ویژه

5/1 

 5/1 (جادویی نمودار رسم). شود تبدیل لسیوس+ س11 آب به سلسیوس رجهد -11 یخ کیلوگرم 2 تا است الزم گرما چقدر 17

 

  21جمع نمرات :       موفق باشید.
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