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                                            . هر يک را تعريف کنيد  -1

 )نمره2(  

 گرمای نهان ويژه تبخير) ب  کميت فرعی) الف 

 تغييرات چگالی آب نسبت به دما) د  اصل پاسکال) ج 

 )نمره1.5(                                    . برآيند بردارهای زير را بدست آوريد ) الف  -2

 
 ) توضيح مختصر . ( نيوتن است ام قانون استفاده از کمربند ايمنی بيانگر کد) ب 

 )نمره1.5(                        . نمودار سرعت ـ زمان متحرکی روی خط راست به صورت مقابل است  -3

 .نوع حرکت در هر قسمت را تعيين کنيد ) الف 

 .  باشد حداکثر سرعت متحرک را به دست آوريد 200mاگر کل جابجايي ) ب 

 .رسيم نماييد نمودار شتاب زمان آن را ت) ج 

 )نمره1.5(        ) اصطکاک ناچيز . (  جسم بر جسم ديگر وارد می کند چند نيوتن است ردر شکل مقابل نيرويي که ه) الف  -4

 
را زياد کنيم ، نيروی  Fاگر نيروی . جسم در آستانه لغزش است با توجه به شکل ) ب 

  )توضيح مختصر ( نيروی اصطکاک چه تغييری می کند و  سطح عکس العمل عمودی

  

آسانسوری با شتاب ثابت ) ج 
2

2
s
m 5جسمی به جرم .  باال می رودkgبه فنری با ضريب سختی 

m
N

تغيير طول .  آويزان است 200

  . است سانتی مترفنر چند 

 توان کمتر و راندمان بيشتری دارد Bن کمتر و اتومبيل  توان بيشتر و راندماAاتومبيل . مفروض است   Bو   Aدو اتومبيل ) الف  -5

                                . يک مقدار سوخت چه می توان پيش بينی کرد با مصرف 

 )نمره1.5(

  . باال می بريم کار نيروی وزن را محاسبه نماييد h را تا ارتفاع mجسمی به جرم ) ب 

  .است ..................  انرژی گرمايي از ماده ای به ماده ديگر شارشعامل ) ج 
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با سرعت .  متر سقوط می کند 1000 از ابری به ارتفاع 2gيک قطره باران به جرم  -6
s
m

        . به زمين می رسد 10

 )نمره1.5(

 . کار برآيند نيروهای وارد بر قطره را به دست آوريد ) الف 

 .کار نيروی وزن را محاسبه کنيد ) ب 

 .وی مقاومت هوا و متوسط نيروی مقاومت هوا را محاسبه نماييد کار نير) ج 

 )نمره1.5(                                    . پايستگی انرژی مکانيکی را بيان کنيد ) الف  -7

  .) رها شده استAگلوله از نقطة (. را بيابيد D وC وBدرشکل مقابل بافرض پايستگی انرژی مکانيکی سرعت گلوله در نقاط) ب

 
 )نمره1.5(                                              :  چرا توضيح دهيد که -8

 .حشرات روی آب می مانند ) الف 

 .جيوه در دماسنج باال می رود، با افزايش دما ) ب 

 . باال می رود نييموآب در لوله ) ج 

 )دو دليل . ( ل مناسب تراز دماسنج جيوه ای است پترموکو) د 

 )نمره1.5(                ) شرح شکل ( آزمايشی طراحی کنيد که بوسيله آن بتوان فشار هوا را محاسبه کرد ) الف  -9

  آزمايشی  طراحی کنيد که بتوان جريان همرفتی را در آب ديد ) ب 

 )فرمول ( با گرم شدن هوا فشار هوا درون تاير اتومبيل چه تغييری می کند چرا ) ج 

3351متری مايعی به چگالی  20فشار در عمق ) الف  -10
cm

g/ نمره1.5(                .  چند سانتی متر جيوه است( 

 )
Hg
cmP 750  هوا و =

3
613

cm
g/=ρ جيوه (  

310(. است  ) aP510فشار هوا . (  چند پاسکال و چند اتمسفر است Aدر شکل مقابل فشار مخزن ) ب 
cm

g
=ρ مايع (  

  

52010مکعب مستطيلی به ابعاد ) الف  -11  سانتی متر روی سطح زمين قرار دارد اگر از ماده ای به چگالی ××
3

20
cm

g ساخته شده 

                    . ن فشار بر کمترين فشاری که به زمين وارد می کند را به دست آوريد يباشد نسبت بيشتر

 )نمره1.5(
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مکعبی از ماده ای به چگالی ) ب 
3

20
cm

g 10 به ضلعcm 2 ساخته ايم جرمشkg حجم حفره درون آن چند سانتی متر .  است

  مکعب است ؟

 )نمره1.5(              . ن می شود يلوم دمای تعادل چند درجه کيزيمی ر Co100 گرم مسCo10  ،2m گرم آب m در -12

)
Ckg

jC
o

 آب و =4200
Ckg

jC
o

 تبديل کنيم يک Co100 را به بخار آب −Co10 يخ g20برای آنکه ) ب  ،  ) مس =420

(.  کار کند  چند ثانيه بايدW420بخاری 
Cg

CalC
o

 يخ و =/50
Cg

CalC
o

 آب و =1
g

CalLF  و =80
g

CalLV 540=(  

 و Co100ای تهران تا اصفهان اگر اختالف دما لهيحداقل مجموع فواصل بين ر.  است 600kmفاصله تهران تا اصفهان ) الف  -13

در حالی که فشار .  مقداری هوا را توسط جيوه درون لوله محبوس می کنيم Aدر شکل ) ب  . باشد −310ساط طولی آهنضريب انب

  )نمره1.5  (  .  را به دست آوريد ’x و x در می آوريم C و يکبار به شکل Bلوله را يکبار به شکل .  است CmHg75هوا 
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