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د انش آموز عزیز شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را دو ساعت پس از پایان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.
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 -1در جای خالي ولوِ هٌاسة لرار دّیذ)2( :
الف – یه وَلیس دیجیتال ،ضخاهت جسوي را  22/68هیلي هتر ًطاى دادُ است .خطای اًذازُ گیری ایي وَلیس
 ....................هي تاضذ.
ب – تر اساس اصل  .....................سرػت یه ضارُ تا فطار آى راتطِ ػىس دارد.
ج – جاهذ  .....................هاًٌذ  ........................از سرد وردى سریغ هایغ تِ دست هي آیذ.
د – افسایص فطار رٍی یخ هَجة ً ...................مطِ رٍب آى هي ضَد.
ّ  -در حجن ثاتت ،فطار یه گاز تا دهای آىً ،سثت  .....................دارد.
ٍ -ػالهت وار در یخاال ٍ وَلر گازی  ....................است.
ز -در فرایٌذ  ...................گرها هثادلِ ًوي ضَد.
 -2ػثارت صحیح را در پاسخ ًاهِ ٍارد ًواییذ)3( .
الف -اتَهثیلي در جادُ ای افمي در حال حروت است .وار ًیرٍی ٍزى اتَهثیل (هثثت -هٌفي -صفر) است.
بً -یرٍ یه وویت (اصلي -فرػي) است.
ج -اگر سطح تواس یه جسن تا سطح زهیي (واّص – افسایص) یاتذ ،فطار آى تر زهیي واّص هي یاتذ.
دً -یرٍی ضٌاٍری تا (حجن جسن -چگالي جسن) راتطِ هستمین دارد.
ُ -در فرایٌذ ّن فطار ،اًذازُ وار هثادلِ ضذُ از گرهای هثادلِ ضذُ (تیطتر -ون تر) است.
ٍ -در هرحلِ ضرتِ لذرت یه هَتَر تٌسیٌي ،دها (افسایص -واّص) هي یاتذ.
 -3لَاًیي فیسیىي هماتل را تؼریف وٌیذ :الف -لاًَى ضارل

ب -لاًَى دٍلي ٍ پتي

ج -لاًَى دٍم ترهَدیٌاهیه تِ تیاى یخاالي ()1/5
 -4پاسخ وَتاُ دّیذ)1/5( :
الف -هذل سازی در فیسیه تِ چِ هؼٌاست؟
ب -چرا ػرق وردى تاػث خٌه ضذى تذى هي ضَد؟
ج -چرا سطح جیَُ در لَلِ هَییي تِ صَرت ترآهذُ است؟
 -5چگالي ورُ  Aدٍ ترایر چگالي ورُ ی  ٍ Bضؼاع آى یه سَم ضؼاع  Bاست .اگر تٌذی  Aچْار تراتر تٌذی
 Bتاضذ اًرشی جٌثطي  Aچٌذ تراتر اًرشی جٌثطي  Bاست؟ ()1

 -6اتَهثیلي تِ جرم  2تي تا سرػت  72 km/hدر یه جادُ افمي در حال حروت است .اگر اتَهثیل خاهَش
ضَد ،در اثر اصطىان پس از طي هسافت  100هتر هتَلف هي ضَد .همذار ًیرٍی اصطىان چٌذ ًیَتي
است؟ ()1
 -7دهای گازی را از  27درجِ سلسیَس تِ  127درجِ سلسیَس رساًذُ ٍ حجن گاز را تِ

همذار اٍلیِ

هي

رساًین .در ایي فرآیٌذ فطار گاز  18آتوسفر افسایص هي یاتذ فطار اٍلیِ ی گاز چٌذ آتوسفر تَدُ است؟
()1/5
 -8هخسى گازی وِ فطار گاز درٍى آى  6/8ویلَ پاسىال است هطاتك ضىل تِ لَلِ ی  Uضىلي وِ حاٍی هایؼي
تا چگالي  3/4گرم تر ساًتي هتر هىؼة است هتصل هي تاضذٍ .لتي ضیر گاز را تاز هي وٌین ،اختالف ارتفاع
هایغ در دٍ طرف لَلِ  60ساًتي هتر هي ضَد .فطار َّا در هحل اًجام آزهایص چٌذ ساًتي هتر جیَُ است؟
(فطار َّا  ٍ 105paچگالي جیَُ )1/5( )g = 10ٍ13600kg/m3

 -9آزهایطي را ضرح دّیذ وِ ًطاى دٌّذُ درستي اصل ارضویذس تاضذ)1( .
 -10تَاى گرهىٌي ٍ 500ات است .چِ هذت ٍلت الزم است تا گرهىي  2ویلَگرم یخ  -20درجِ سلسیَس را
تِ تخار آب  100درجِ سلسیَس تثذیل ًوایذ؟

ٍ

ٍ

ٍ

()1/5
 -11دهای یه هیلِ فلسی را چٌذ درجِ سلسیَس افسایص دّین تا افسایص طَل آى  0/002طَل اٍلیِ اش ضَد؟
() α=2×10-5 1/k

()1

 200 -12گرم آب  20درجِ سلسیَس را تا  400گرم آب  80درجِ هخلَط هي وٌین .دهای تؼادل را هحاسثِ
وٌیذ)1( .
ٌّ -13گام تاز وردى سریغ یه ًَضاتِ سرد ،هِ غلیظي در دّاًِ آى تطىیل هي ضَد .ػلت آى را تر اساس یىي
از فرایٌذّای ترهَدیٌاهیىي تَضیح دّیذ)0/5( .
 -14در یه فرایٌذ ّن فطار ،حجن یه گاز واهل از  3/7لیتر تِ  2/5لیتر هي رسذ .اگر اًذازُ وار اًجام ضذُ
رٍی گاز  180شٍل تاضذ ،فطار گاز در ایي فرایٌذ چٌذ پاسىال است؟ ()1
 -15هخترػي ادػا هي وٌذ هاضیٌي ساختِ وِ تیي دٍ دهای هٌثغ سرد ٍ گرم  400 K ٍ 300 Kتا تازدُ  40%وار
هي وٌذ .درستي یا ًادرستي ادػای اٍ را تررسي وٌیذ)1( .

