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دانش آموز عسيس شما مي توانيذ پاسخنامه امتحان را دو ساعت پس از پايان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائيذ.

www.bagheralolum.sch.ir
-1در جمله هاي زير جاهاي خالي را تا كلمات مناسة پركنيذ )2(.

الف – یک کَلیس دیجیتال ،ضخاهت جسوی سا  18/67هیلی هتش ًطاى دادُ است .دقت ایي کَلیس  ........................هی تاضذ.
ب – طثق اصل تشًَلی ،تا افضایص تٌذی یک ضاسُ ................ ،آى کاّص هی یاتذ.
ج – جاهذ  ...................هاًٌذ  ........................اص سشد کشدى سشیع هایع تِ دست هی آیذ.
د – افضایص فطاس سٍی یخ هَجة ً ...................قطِ رٍب آى هی ضَد.
ّ  -دس حجن ثاتت ،فطاس یک گاص تا دهای آىً ،سثت  .....................داسد.
ٍ -تا فشٍ سفتي یک جسن دس آبّ ،ش چِ حجن آب جاتجا ضذُ تیطتش تاضذً ،یشٍی ضٌاٍسی  ....................است.
ص -یک تَس هعادل  ..............هیلی هتش جیَُ است.
-2عثارت صحيح را در پاسخ نامه وارد نماييذ)2( .

الف -اتَهثیلی دس جادُ ای افقی دس حال حشکت است .کاس ًیشٍی ٍصى اتَهثیل (هثثت -هٌفی -صفش) است.
ب -فطاس ،یک کویت ( ًشدُ ای – تشداسی ) است .
ج -اگش سطح تواس یک جسن تا سطح صهیي (کاّص – افضایص) یاتذ ،فطاس آى تش صهیي کاّص هی یاتذ.
د -حطشات سثک تِ دلیل (دگشچسثی -کطص سطحی) هَلکَل ّای سطح آب ،دس آى فشٍ ًوی سًٍذ.
 -3چگًَِ هی تَاى تِ کوک یک استَاًِ هذسج ،حجن یک قطشُ آب سا اًذاصُ گشفت؟ ()1
 -4الفً -وَداسّای ساتطِ حجن ٍ چگالی آب تا دها سا سسن کٌیذ)1/5( .

بٍ -یژگی خاظ آب دس ایي ًوَداسّا چِ تأثیشی تش صًذگی هَجَدات دسیایی داسد؟ تَضیح دّیذ.
 -5آساًسَسی ضخصی تِ جشم  50کیلَگشم سا تِ اًذاصُ  20هتش تاال هی تشد:
الف -کاس ًیشٍی ٍصى سا دس ایي جاتجایی هحاسثِ کٌیذ.
ب -اگش آساًسَس تا ضتاب  2هتش تش هجزٍس ثاًیِ تاال سفتِ تاضذ ،کاس ًیشٍی عوَدی تکیِ گاُ سا ًیض هحاسثِ کٌیذ)1/5( .

 -6اتَهثیلی تِ جشم  800کیلَگشم تا تٌذی  20 m/sدس یک جادُ افقی دس حال حشکت است .اگش اتَهثیل خاهَش ضَد،
دس اثش اصطکاک پس اص طی هسافت  100هتش هتَقف هی ضَد .هقذاس ًیشٍی اصطکاک چٌذ ًیَتي است؟ ()1/5

 -7تادکٌکی هحتَی  4لیتش َّای  20دسجِ سلسیَس است .اگش تادکٌک سا اص سطح دسیاچِ تِ عوق  15هتشی تثشین،
حجوص  1/6لیتش هی ضَد .دهای آب دس ایي عوق چٌذ دسجِ است؟ ()1/5

 -8اگش دس ضکل صیش اختالف سطح جیَُ دس دٍ طشف لَلِ  20ساًتی هتش تاضذ:

الف) فشار پیوانه ای گاز داخل هحفظه چند پاسکال است؟ ب -فشار کل گاز داخل هحفظه چند سانتي هتر جیوه
3
5
است؟ ( فشار هوا  01 paو چگالي جیوه 00611kg/mو)1/5( )g = 01

 -9الف) آزهایش توریچلي (اندازه گیری فشار هوا) را شرح دهید.
ب) اگر ته جای جیوه از آب در آزهایش توریچلي استفاده شود ،ارتفاع آب در لوله در سطح دریا چقدر هي شود؟
()1/5

(چگالي جیوه  00611 kg/m3و چگالي آب  0111 kg/m3و ارتفاع جیوه در لوله در سطح دریا  76سانتي هتر هي تاشد)
 -10جسن جاهدی ته شکل هکعة هستطیل تا اتعاد  2و4و 5سانتي هتر روی سطح زهین قرار دارد .اگر چگالي جسن
3
 8111kg/mتاشد)1/5( .
الف) جرم جسن را هحاسثه کنید.
ب) در چه شرایطي جسن تیشترین فشار را تر سطح زهین وارد هي کند؟ این فشار را هحاسثه کنید.
 -11دهای یک هیلِ فلضی سا چٌذ دسجِ سلسیَس افضایص دّین تا افضایص طَل آى  0/002طَل اٍلیِ اش ضَد؟
))1/5( (α=2×10 -51/k

 200 -12گشم آب  20دسجِ سلسیَس سا تا  400گشم آب  80دسجِ هخلَط هی کٌین .دهای تعادل سا هحاسثِ

کٌیذ)1/5( .

-13فطاس کل دس کف دسیاچِ ای  125ساًتی هتش جیَُ است .اگش فطاس َّا دس سطح آب 75 ،ساًتی هتش جیَُ تاضذ ،عوق
دسیاچِ چٌذ هتش است؟ (چگالی آب  ٍ 1000چگالی جیَُ  13600کیلَگشم تش هتش هکعة است) ()1/5

