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جاّای خالی را تا ولواذ هٌاسة خز وٌیذ :
الف) در اسثاب تاسی ّای وَوی اًزصی السم تزای حزور اس  .......................زاهیي هی ضَد.
ب ) سَخر ّای فسیلی اس هٌاتغ اًزصی  ٍ .......................اًزصی سهیي گزهایی اس هٌاتغ اًزصی ّ .......................سسٌذ.
ج) سَخر ّای گیاّی هایغ هی زَاًٌذ جاًطیي  .......................ضًَذ.
1

ذ) اًذاسُ گیزی دها زَسط دهاسٌج ّای جیَُ ای ٍ الىلی تزای دهاّایی اهىاى خذیز اسر وِ تاالزز اس ًمطِ ی  ٍ .......................خاییي زز
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اس ًمطِ ی  .......................هایغ درٍى دهاسٌج تاضذ.
ش) الىسزٍى ّایی وِ تِ آساًی هی زَاًٌذ در جسن جاتِ جا ضًَذ ً .......................اهیذُ هی ضًَذ .
ج) ػاهل ضارش تار الىسزیىی اس یه جسن تِ جسن دیگز  ....................... ،اسر.
چ) تزای حفاظر ساخسواى ّا در تزاتز  .......................اس ٍسیلِ ای تِ ًام  .......................اسسفادُ هی وٌٌذ.
هفاّین سیز را زؼزیف وٌیذ:
الف) لاًَى خایسسگی اًزصی :
ب) آٌّگ هصزف اًزصی:
2

ج) رساًص گزهایی:

3

ذ) دهاسٌجی :
ش) ًیزٍ هحزوِ ی هَلذ:
ج) جزیاى الىسزیىی :
تِ سَاالذ سیز خاسخ وَزاُ دّیذ :
الف) زَخی را اس ارزفاػی تِ طزف خاییي رّا هی وٌین ،چِ ًَع زثذیل اًزصی در آى صَرذ هی گیزد؟
3

(از اتالف انرژی صرف نظر شده

است).
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ب) چزا در ساخسواى ّا تْسز اسر اس سفال ّای زَخالی اسسفادُ ضَد؟
ج) چزا تادوٌه هالص دادُ ضذُ تِ هَی سز تِ دیَار هی چسثذ؟
دٍ وزُ ی رساًای هطاتِ وِ رٍی خایِ ّای ػایك لزار گزفسِ اًذ را در ًظز تگیزیذ وِ زَسط سین رساًایی تِ یه دیگز هسصل ضذُ اًذ:
4

الف) چزا تار الىسزیىی ضارش هی وٌذ؟

0/75

ب) اس وذام وزُ تار الىسزیىی ضارش هی وٌذ؟ چزا؟
ادامه ی سواالت

5

0/75

آسهایطی را طزاحی وٌیذ وِ ًطاى دّذ َّا رساًای ضؼیف گزها اسر؟
ضخصی تا خَردى  200gضیز ٍ 100 gضىالذ چٌذ دلیمِ هی زَاًذ تِ آراهی راُ تزٍد؟ (اًزصی ضیویایی ضیز

 ٍ 2/7اًزصی

6

7

1

ضیویایی ضىالذ

 ٍ 22/2آٌّگ هصزف اًزصی راُ رفسي

زَخی را تا سزػر

 20تِ طزف تاال خززاب هی وٌین .در ّز یه اس دٍحالر سیز زَج زا چِ ارزفاػی تاال هی رٍد ؟

الف) اس اصطىان تا َّا صزف ًظز ضَد؟

 16اسر ٍ تاسدُ ی تذى  100درصذ فزض ضَد).

g = 10
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ب)  20درصذ اس اًزصی اٍلیِ ی زَج در اثز اصطىان تا َّا زلف ضَد.
جسوی تِ جزم  200گزم هطاتك ضىل اس ًمطِ ی  Aرّا هی ضَد ٍ در تزخَرد تِ فٌز افمی هسصل تِ دیَار آى را فطزدُ هی ساسد ،تا
8

صزف ًظز اس اصطىان ّا ) g =10 (:
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در لحظِ ای وِ اًزصی خساًسیل وطساًی فٌز  1/4صٍل اسر ،سزػر جسن را تِ دسر آٍریذ.

9

تا چٌذ صٍل اًزصی هی زَاى دهای  250گزم هس را اس  5°تِ  25°رساًیذ.
(

1

 C = 400هس )

اس یه دیَار آجزی زه الیِ تِ اتؼاد  5 m ٍ 2 mوِ اخسالف دهای آى  10درجِ ی سلسیَس اسر ،در هذذ  20دلیمِ چِ همذار
10

1

گزها تِ ّذر هی رٍد؟ (

 = 3/6آٌّگ ػثَر گزها اس آجز زه الیِ )

گلَلِ ای تِ جزم  100گزم وِ تا سزػر
11

 200تِ طَر افمی در حال حزور اسر در هسیز خَد تِ هاًؼی تزخَرد وزدُ ٍ هسَلف هی

ضَد  .اگز  60درصذ اًزصی جٌثطی گلَلِ تِ گزها زثذیل ٍ صزف گزم ضذى گلَلِ ضَد ،دهای آى چٌذ درجِ ی سلسیَس تاال هی
رٍد؟

(
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 C = 500گلَلِ )

هماٍهر الهدی  400اّن اسر ٍ جزیاى  2آهدز اس آى هی گذرد.
12

الف) تار الىسزیىی وِ در هذذ  0/5دلیمِ اس الهح هی گذرد چٌذ وَلي اسر؟

1

ب) اخسالف خساًسیل دٍ سز الهح چٌذ ٍلر اسر؟
ضىل هماتلً ،وَدار زغییزاذ ضذذ جزیاى تز حسة اخسالف خساًسیل را در یه الهح ًطاى هی دّذ.
13

الف) ایي ًوَدار تیاًگز وذام لاًَى فیشیىی اسر؟
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ب) هماٍهر الهح را خیذا وٌیذ.
ج) در حال هزتَط تِ ًمطِ ی  Aزَاى هصزفی چٌذ ٍاذ اسر؟
14

تا رسن یه هذار سادُ ًطاى دّیذ وِ ٍلر سٌج ٍ آهدز سٌج در هذار چگًَِ تسسِ هی ضًَذ؟
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رٍی یه الهح ػذدّایًَ 220V ٍ 220Wضسِ ضذُ اسر.
15

الف) اگز اخسالف خساًسیل ٍ 220لر تِ دٍ سز ایي الهح اػوال ضَد ،ضذذ جزیاى ػثَری اس آى چٌذ آهدز هی ضَد؟

1

ب)اگز ایي الهح در ّز ضثاًِ رٍس  4ساػر (تا اخسالف خساًسیل ٍ 220لر) رٍضي تاضذ ،تْای تزق هصزفی آى در یه هاُ چمذر هی
ضَد؟ تْای ّز ویلَ ٍاذ ساػر اًزصی هصزفی را 100ریال فزض وٌیذ.

دلت را هب خدا بسپار هک ردیایی از امید است ،دلت رپ امید ...
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