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١ــ پس از خواندن متن زير، ارکان علم فيزيک را نام ببريد. 
است.  تجربی  علمی  ديگر  هرچيز  از  بيش  آن،  پيچيده ی  نظريه های  از  برخی  رياضياتی  زيبايی  به رغم  فيزيک 
بنابراين، مهم است افرادی که اندازه گيری های دقيق انجام می دهند بتوانند درباره ی استانداردهايی به توافق برسند که 

نتيجه ی اين اندازه گيری ها را برحسب آن ها بيان کنند. 
٢ــ گاليله در برخی از کارهايش از ضربان نبض خود به عنوان زمان سنج استفاده کرد. شما نيز چند پديده ی 

تکراری در طبيعت را نام ببريد که می توانند به عنوان استانداردهای منطقی زمان به کار روند. 
٣ــ چرا برای مساحت و حجم يکای اصلی وجود ندارد؟ 

زير  صورت  به  متر  شد،  برگزار   ١٩٨٣ سال  در  که  مقادير  و  اوزان  عمومی  جهانی  کنفرانس  هفدهمين  در  ٤ــ 
تعريف شد: 

1 ثانيه طی می کند. 

299792458
متر طول مسيری است که نور در خالٔ در بازه ی زمانی 

با توجه به اين تعريف، سرعت نور در خالٔ چه قدر است؟ 
٥ــ يک سال نوری معياری از طول (و نه زمان) و برابر با فاصله ای است که نور در يک سال می پيمايد. 

الف) هر سال نوری چند متر است؟ 
ب) فاصله ی نزديک ترين ستاره به خورشيد، يعنی آلفا قنطورس (m ١٠١٦ * ٤) را برحسب سال نوری پيدا کنيد. 

سرعت نور را در خالٔ m/s ١٠٨ * ٣ فرض کنيد. 
٦ــ تعداد ثانيه ها در هر سال را برای سادگی می توان πبرابر ١٠٧ درنظر گرفت. اين مقدار با چه درصد خطايی 

صحيح است؟ هر سال را ٣٦٥ روز و ٦ ساعت درنظر بگيريد. 

آزمون تشريحی منونه از فصل های كتاب آزمون تشريحی منونه از فصل های كتاب 

آزمون تشريحی فصل اول
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٧ــ با توجه به شکل ١ بين هريک از بردارهای زير، يک رابطه ی برداری  صحيح بنويسيد. 

 h
→  ، d

→  ، c
→  ، b

→ الف) 

e
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→  ، d
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→ ب) 

 d
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٨   ــ اندازه ی برايند دو بردار عمود برهم ١٠ واحد است. اگر زاويه ی بين بردار برايند و يکی از بردارها ٦٠ 
درجه باشد، طول بردار بزرگ تر چند واحد است؟ 

٩ــ آيا هرگز اندازه ی تفاضل دو بردار می تواند از اندازه ی هريک از آن ها بزرگ تر باشد؟ آيا می تواند از اندازه ی 
مجموع آن ها بزرگ تر باشد؟ مثال بزنيد. 

١٠ــ دو جابه جايی، يکی به اندازه ی m ٣ و ديگری به اندازه ی m ٤ را درنظر بگيريد. نشان دهيد چطور اين 
بردارها را ترکيب کنيم تا اندازه ی جابه جايی برايند به ترتيب m ٧، m ١ و m ٥ شود. 

B به اندازه ی ٥/٣ واحد به طرف شمال غرب 
→ A به اندازه ی ٦/٢ واحد به طرف شرق است و بردار 

→ ١١ــ بردار 
A را بيابيد.  B

→ →
− A و  B

→ →
+ قرار دارد. با رسم نمودار برداری اندازه و جهت بردارهای 

شکل ١
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شکل ٢
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آزمون تشريحی فصل دوم

١ــ شکل ١ نمودار مکان ــ زمان متحرکی را نشان می دهد. با توجه به اين نمودار جاهای خالی را در جدول 
زير کامل کنيد. 

نقطه (ها)ی ………………سرعت متحرک کمينه (غير صفر) است. 
نقطه (ها)ی ………………سرعت متحرک بيشينه است. 

نقطه (ها)ی ………………جسم ساکن است. 
نقطه (ها)ی ………………با سرعت ثابت غير صفر حرکت می کند. 

نقطه (ها)ی ………………جسم به طرف چپ حرکت می کند. 

باشد؟  جنوب  طرف  به  آن  شتاب  جهت  گاهی  است  ممکن  آيا  است.  حرکت  در  شمال  طرف  به  اتومبيلی  ٢ــ 
توضيح دهيد. 

از  اتومبيل  دو  هر  می دهد.  نشان  متفاوت  مکان   ٩ در  را   B و  A اتومبيل دو  حرکت  چگونگی   ٢ شکل  ٣ــ 
موقعيت ٤ شتاب ثابتی می گيرند. 

شکل ١

الف) کدام اتومبيل بيش ترين سرعت اوليه را دارد؟ 
ب) کدام اتومبيل بيش ترين سرعت نهايی را دارد؟ 

پ) کدام اتومبيل بيش ترين شتاب را در نقطه ی ٤ دارد؟ توضيح دهيد. 
ت) نمودارهای مکان، سرعت و شتاب ــ زمان را برای هر کدام از اتومبيل ها در يک دستگاه مختصات رسم 

کنيد. (نمودارها را با A و B مشخص کنيد.) 
ث) آيا در هيچ نقطه ای دو اتومبيل موقعيت يکسانی دارند؟ کدام نقطه؟ 
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ـ زمان متحرکی را نشان می دهد که در امتداد خط مستقيم در حرکت است. سرعت  ٤ــ شکل ٣ نمودار سرعتـ 
متوسط اين متحرک را در ٨ ثانيه ی اول حرکت به دست آوريد. 

0

−5

2
t(s )

V(m /s)

٥ــ اتومبيلی با شتاب ثابت از سرعت خود می کاهد و پس از ٤ ثانيه و طی مسافت m ٥٠ می ايستد. 
الف) سرعت آن درست در لحظه ای که از سرعت خود می کاهد چه قدر است؟ 

ب) نمودارهای مکان، سرعت و شتاب ــ زمان اتومبيل را در ٤ ثانيه ی آخر حرکت آن رسم کنيد. فرض کنيد 
درست در لحظه ای که اتومبيل از سرعت خود می کاهد، از مبدأ مکان می گذرد. 

٦ــ معادله ی سرعت ــ زمان متحرکی در SI به صورت ٠ t + v ٤ = v و سرعت متوسط آن در ٥ ثانيه ی اول 
بوده است.  m s20 حرکت

الف) مقدار ٠ v چقدر است؟ 
ب) در صورتی که در ٠ = t متحرک در m ٢ - = ٠ x باشد، نمودار مکان ــ زمان آن را رسم کنيد. 

٧ــ نمودار سرعت ــ زمان موتورسواری که در امتداد محور x حرکت می کند مطابق شکل ٤ است. 
الف) نوع حرکت و شتاب موتورسوار رادر هر بازه ی زمانی تعيين کنيد. 

ب) سرعت موتورسوار در لحظه ی s ٢٠ = t چه قدر است؟ 
پ) مسافت طی شده در کل مسير چه قدر است؟ 

شکل ٣

شکل ٤

15

8

100 30 50 70
t(s )

V(m /s)

٨    ــ سنگی از بام ساختمانی بدون سرعت اوليه و در شرايط خالٔ به طرف زمين رها می شود. 
الف) اگر سنگ در ٢ ثانيه ی آخر حرکت خود ٦٠ متر را طی کند، ارتفاع ساختمان چند متر است؟ 

(g m s )= 210 ب) سرعت سنگ درست پيش از برخورد به زمين چه قدر است؟ 
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آزمون تشريحی فصل سوم

١ــ بادکنکی را با موی سر خود مالش داده و مطابق شکل ١ 
قسمت هايی  از  هريک  در  بچسبد.  تا  کرده ايم  نزديک  اتاقی  سقف  به 
که با عددهای ١ تا ٤ مشخص شده است نام يکی از نيروهای زير را 

بنويسيد. 

نيروی وزن، كشش نخ، نيروی مغناطيسی، نيروی الكتريكی 

و  داريد  نگه  خود  دست  دو  بين   ٢ شکل  مطابق  را  کتابی  ٢ــ 
بين  از  کتاب  که  اين  دهيد.  فشار  هم  طرف  بـه  را  خـود  دست هـای 
کدام  موضوع   اين  چيست؟  نشانه ی  نمی شود  رها  شما  دست های 
است  ممکن  صورت  چه  در  می دهد؟  نشان  خوبی  به  را  نيرو  ويژگی 

کتاب به طرف راست شتاب بگيرد؟ 

٣ــ آزمايشی مطابق شکل ٣ ترتيب دهيد. در صورتی که خيلی 
سريع در راستای افق به مقوا ضربه بزنيد سکه روی انگشت نشانه ی 
شما باقی خواهد ماند. اين آزمايش را انجام دهيد و نتيجه ی آن را با به 

کار بردن قانون اول نيوتون و هم چنين مفهوم لختی توضيح دهيد. 
حال  در  که  جسمی  شتاب  خالٔ،  شرايط  در  دهيد  نشان  ٤ــ 

سقوط آزاد است به جرم آن بستگی ندارد. 

 ١٥ cm و طول آزاد kN m1 ٥ــ فنری با جرم ناچيز، با ثابت 
را مطابق شکل ٤ درون جعبه ای به طول cm ٣٠ از طرف AB آويزان 

کرده و به انتهای آن وزنه ای به جرم kg ١ متصل کرده ايم. 
 CD قـاعده ی تـا  وزنـه  بــه  فنر  اتصال  محل  فـاصله ی  الف) 

چه قدر است؟ 
دهيم،  قــرار  زمين  روی   AB طرف  از  را  جعبه  اگــر  ب) 

فـاصله ی محل اتصال فنر به وزنه تا AB چه قدر می شود؟ 

1

2

3 4
شکل ١

شکل ٢

شکل ٣

گيره های کاغذ

نخ

بادکنک

سقف

سکه

مقوا

A B

C D
شکل ٤
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٦ــ يک ماهواره ی مخابراتی به جرم kg ٤٥٠ در مداری به شعاع km ٣٦٦٠٠ دور زمين می چرخد. 
الف) نيروی گرانشی زمين بر ماهواره چه قدر است؟ 

ب) اين نيرو، چه کسری از وزن ماهواره در سطح زمين است؟ 
( G / N.m kg−= × 11 2 26 67 10 (شعاع زمين km ٦٤٠٠، جرم زمين kg ١٠٢٤ * ٦ و 

٧ــ شکـل ٥ مـوشک ساترن ٥ بـه جرم کـل ٣٠٠٠ تن را نشان می دهد که در مرحله ی پرتاب است.شتاب اين 
موشک در لحظه ی پرتاب چه قدر است؟ 

نزديکی سطح زمين در حال سقوط است. اگر شتاب  / در  m s29 4 ٨ ــ گلوله ای به جرم g ٢٠٠ با شتاب
/ باشد، نيروی مقاومت هوا که بر گلوله وارد می شود چه قدر است؟  m s29 8 جاذبه ی زمين 

٩ــ جسمی به جرم kg ٢٥ مطابق شکل ٦ با نيروی ثابت F در امتداد افق کشيده می شود. جسم با شتاب ثابت 
m می رسد.  s6 شروع به حرکت می کند و پس از ٢ ثانيه سرعت آن به 

الف) ديگر نيروهای وارد بر جسم را رسم کنيد. 
ب) شتاب حرکت جسم را پيدا کنيد. 

پ) ضريب اصطکاک جنبشی سطح تماس جسم با مسير حرکت چه قدر است؟ 

 F = ٢٠ N متصل شده است. نيروهای m = ١٠ g و M = ١٠ kg مطابق شکل ٧ به جرم های D ١٠ــ نيروسنج
F در امتداد افق به دو جسم اعمال می شوند.  N′ =10 و 

الف) چه اتفاقی برای جسم ها رخ می دهد و نيروسنج D چه عددی را نشان می دهد؟ 
′F جابه جا شود، چه اتفاقی برای جسم ها رخ می دهد و نيروسنج D چه  ب) در صورتی که جای دو نيروی F و 

عددی را نشان می دهد؟ 
پ) اگر  جرم جسم های M و m هريک برابر kg ٥ باشد، نيروسنج چه نيرويی را نشان خواهد داد؟ 

F =125N

شکل ٦

شکل ٥
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نير
 ٣٣
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نده
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 با
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٣٠ و

 MN

m M

D
F′F

شکل ٧
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١ــ عالمت کار، مثبت (+)، منفی (-)، يا صفر (٠) را در هريک از حالت های مختلف شکل ١ تعيين کنيد. 

آزمون تشريحی فصل چهارم

m
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d
→θ
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شکل ١

(ت)(پ)(ب)(الف)

٢ــ به شکل ٢ به دقت توجه کنيد. برداشت خود را به کمک مفاهيمی که در اين فصل ياد گرفته ايد بيان کنيد. 
در کدام حالت انرژی بيش تری برای انتقال جسم مصرف می شود؟ مزيت هر روش را بيان کنيد. 

شکل ٢

٣ــ شکل ٣ چهار وضعيت را نشان می دهد که در آن ها بر جعبه ای که روی کف بدون اصطکاکی به طرف راست 
به اندازه ی مسافت d می لغزد، نيرويی وارد می شود. بزرگی نيروها يکسان و جهت آن ها در شکل نشان داده شده است. 
اين چهار وضعيت را بنابر کار انجام شده روی جعبه در حين جابه جايی، از مثبت ترين تا منفی ترين مقدار مرتب کنيد. 

F
→ F

→

F
→

F
→

شکل ٣
(ت)(پ)(ب)(الف)

٢ F
٢ d

 F

 d
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٤ــ شکل ٤ الف دو نيروی افقی را نشان می دهد 
کـه بر قطعه ای کــه روی سطح افقی بـدون اصطکاکـی 
مـی لـغـزد وارد شده اند. شکل٤ــ ب سه نمودار انـرژی 
جنبشی K قطعه را بر حسب زمان t نشان می دهد. هريک 
بهتر  زير  وضعيت  سه  از  کدام يک  با  نمودار  سه  اين  از 

سازگار است؟ 
      F ١ = F الف) ٢

     F ١ > F ب) ٢
   F ١ < F پ) ٢

با  تفنگی  دهانه ی  از   ١٠ g جرم  به  گلوله ای  ٥ــ 
/ به  km s0 4 خارج می شود و با سرعت  km s1 سرعت
زمين برخورد می کند. در مدت حرکت گلوله چه قدر کار 

صرف غلبه بر مقاومت هوا شده است؟ 
٦ــ در شکل ٥، قطعه ای از A تا C روی شيب 
 CD بدون اصطکاکی می لغزد، و سپس از ناحيه ی افقی
که در آن جا بر آن نيروی اصطکاک وارد می شود، عبور 

می کند. 
از  هريک  در  قـطعـه  جنبشی  انـرژی  آيا  الف) 

F
→

F
→
1

K

t

1

2

3

(الف)

(ب)
شکل ٤

A

B

C D

شکل ٥

ناحيه های BC ، AB و CD افزايش می يابد يا کاهش يا بدون تغيير می ماند؟ 
ب) آيا انرژی مکانيکی قطعه در آن ناحيه ها افزايش می يابد يا کاهش يا بدون تغيير می ماند؟ 

 ٣٠٠ m ٤٨٠ و ارتفاع m ٥٤٠ از حال سکون از شيبی به طول kg ٧ــ در يک ريزش کوه، صخره ای به جرم
m است. صخره در اين لغزش چه مقدار از انرژی خود  s64 پايين می لغزد. سرعت صخره در هنگام رسيدن به تپه 

را به دليل اصطکاک از دست داده است؟ 
m از جای خود می جهد. اين جهش در مدت  s3 ٨ــ پاهای عقبی ملخ بسيار قدرتمندند. اين حشره با سرعت 

ms ٢٥ انجام می شود. جرم ملخ حدود g ٢/٥ انجام می شود. 
الف) شتاب متوسط ملخ هنگام جهيدن چه قدر است؟ 

ب) نيروی ميانگينی را که پاهای ملخ به زمين وارد می کند، پيدا کنيد. 
پ) پاهای ملخ در هنگام جهيدن cm ٥ جابه جا می شود. کار انجام شده توسط پاهای ملخ را به دست آوريد. 

ت) توان عضله های پاهای ملخ چه قدر است؟ 
٩ــ الف) فرض کنيد برای انتقال هر تن نفت به فاصله ی km ١ حدود ٥ وات ساعت انرژی الزم باشد. چه مقدار 

انرژی برای انتقال ١٠٠٠ تن نفت در طول km ١٠٠٠ لوله الزم است؟ 
ب) از سوختن هر تن نفت J ١٠١٠ * ٤/٢ انرژی به دست می آيد. چه درصدی از کل انرژی ١٠٠٠ تن نفت، 

برای انتقال آن در طول لوله مصرف می شود؟ 
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آزمون تشريحی فصل پنجم

١ــ جدول زير را با توجه به شکل ١ کامل کنيد. 

پبالف وضعيت ماده و ذره های تشکيل دهنده ی آن  
………………………جامد 
………………………مايع 
………………………گاز 

………………………بيش ترين چگالی 
………………………کم ترين چگالی 

………………………بيش ترين تراکم پذيری 
………………………نوسان در مکان های ثابت 

………………………کم ترين ربايش 

شکل ١

(پ)(ب)(الف)

شکل ٢

٢ــ در شکل ٢ ذره ی دود A در ظرفی دربسته و محتوی هوا نشان داده شده است. مسير حرکت اين ذره را 
روی شکل رسم کنيد. اين حرکت چه ناميده مـی شود؟ افزايش دمای هـوای درون ظرف، چه تأثيری بر حرکت ذره ی 

دود A می گذارد؟ 



a

b

c

e

d
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٣ــ ابعاد يک قطعه ی بتونی m ٠/٠٥ * m ٠/٥ * m ٠/٦ است. 
الف) حجم آن چه اندازه است؟ 

/ باشد، جرم و وزن قطعه ی بتون را پيدا کنيد.  g cm32 4 ب) اگر چگالی بتون
پ) وقتی قطعه به طور قائم قرار گيرد، فشار آن بر سطح زمين چه قدر است؟ 

٤ــ شکل ٣ چهار وضعيت را نشان می دهد که در آن دو نوع مايع با چگالی های متفاوت در يک لوله ی U شکل 
قرار دارند. 

الف) در کدام وضعيت دو مايع در حالت تعادل نيستند؟ 
ب) در سه وضعيت ديگر فرض کنيد تعادل برقرار است. در هر مورد، چگالی دو مايع را با هم مقايسه کنيد. 

شکل ٣

٥ــ شکل ٤ استوانه ای محتوی آب را نشان می دهد که همزمان 
با خروج آب از لوله های A و B، از لوله ی C آب به طور مداوم و به 

همان ميزانی که خارج می شود درون استوانه ريخته می شود. 
الف) مسير خروجی آب از لوله های A و B را رسم کنيد. 

بيان  مايع ها  فشار  مورد  در  را  موضوعی  چه  آزمايش  اين  ب) 
می کند؟ 

سدها  ديــواره ی  طراحـی  بـر  تأثيری  چــه  آزمــايش  اين  پ) 
می گذارد؟ 

٦ــ شکل ٥ مخزن پر از آبی را نشان می دهد. پنج کف و سقف 
افقی اين مخزن که همه ی آن ها مساحت يکسانی دارند مشخص شده اند 
و فاصله ی آن ها از باالی مخزن L، L ٢ يا L ٣ است. کف ها و سقف ها 

را به ترتيب بزرگی نيروی وارد از طرف آب بر آن ها، بنويسيد. 

A

B

ورودی آب

شکل ٤

شکل ٥

(ت)(پ)(ب)(الف)
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خالی  حفره ی  حجم  دارد.  وجود  حفره ای   ٣٢٠ g جرم  و   ٢٠ cm ٢ ظاهری  حجم  به  طال  قطعه ای  درون  ٧ــ 
چه قدر است؟ چگالی طال ٣ g/cm ١٩ است. 

٨    ــ ابعاد پنجره ی آشپزخانه ای  m ٣/٤ * m ٢/١ است. بـر اثر عـبـور تـوفــان شديدی، فشار هــوای بيرون به 
atm ٠/٩٦ کاهش می يابد ولی فشار داخل همان atm ١/٠ باقی می ماند. چه نيروی خالصی پنجره را به بيرون می فشارد؟ 
بين يک تير عمودی و پيستون بزرگ يک اهرم هيدروليکی قرار  kN m30 ٩ــ در شکل ٦ فنری با ثابت فنر
دارد. يک ظرف خالی با جرم اندک، روی پيستون کوچک اهرم قرار داده شده است. اين پيستون دارای مساحت 
A و پيستون ديگر دارای مساحت A ١٨ است. فنر در ابتدا درحال تعادل است. چند کيلوگرم شن بايد (به آرامی) به 

داخل ظرف ريخته شود تا فنر را به مقدار cm ٥ فشرده کند؟ 

شکل ٦

١٠ــ ارتفاع شهر زيبا و کوهستانی بروجن در استان چهارمحال بختياری از سطح دريا به حدود ٢٣٠٠ متر 
می رسد. فشار هوا را در اين شهر، که به «بام ايران» نيز معروف است، برحسب پاسکال و سانتی متر جيوه پيدا کنيد. 

/ بگيريد.  kg m31 3 چگالی ميانگين هوا را

فنر
ظرف
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آزمون تشريحی فصل ششم

می ريزيم  ظرفی  درون  را  مذاب  پارافين  مقداری  ١ــ 
دمای  تغييرات  نمودار   ١ شکل  شود.  سرد  تا  می کنيم  صبر  و 

پارافين را برحسب زمان نشان می دهد. 
الف) نقطه  ی ذوب پارافين تقريبًا چه قدر است؟ 

ب) توضيح دهيد چرا برای مدتی حدود ١٥ دقيقه دما 
ثابت باقی می ماند. 

شديدتری  سوختگی   ١٠٠° C آب  بخار   ١ g چرا  ٢ــ 
نسبت به g ١ آب C °١٠٠ ايجاد می کند؟ 

است  سرد  وقتی  چسبيده  هم  به  دوفلزه  تيغه ی  يک  ٣ــ 
راست ولی وقتی گرم است خم می شود (شکل ٢). 

نام  دوفلزه  تيغه ی  يک  برای  را  مناسب  فلز  دو  الف) 
ببريد. 

ب) از فلزهايی که انتخاب کرده ايد کدام يک بر اثر گرم 
شدن بيش تر منبسط می شود؟ 

پ) دو کاربرد برای تيغه ی دوفلزه نام ببريد. 

θ ( C)

t(min)

70

60

50

40

30

20

10

0
5      10     15      20     25

شکل ١

(الف)

(ب)

شکل ٢

در  و  شده  ريخته  آب  مساوی  اندازه ی  به  است،  سفيد  ديگری  و  سياه  يکی  که  مشابه  قوطی  دو  داخل  در  ٤ــ 
فاصله های مساوی از يک منبع توليد گرما قرار گرفته اند، دمای آب هر قوطی در زمان های مختلف يادداشت شده و 

نتايج زير به دست آمده است: 

زمان برحسب دقيقه ٣٠٣٠١٠٠
٢٩٢٦٢٣٢٠ (° C) دمای قوطی سياه
٢٣٢٢٢١٢٠(° C) دمای قوطی سفيد

الف) منحنی های مربوط به اين نتايج را روی يک نمودار که محور افقی آن زمان و محور قائم آن دما را نشان 
می دهد رسم کنيد. 

ب) توضيح دهيد که چرا در پايان آزمايش دمای آب موجود در قوطی ها متفاوت است. 
پ) اختالف دمای آب موجود در قوطی ها بعد از ٢٣ دقيقه چه اندازه خواهد بود؟ 

A فلز

B فلز
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٥ــ الف) در نواحی کوهستانی و سردسير با شروع فصل بهار ريزش کوه بيش تر است. علت اين موضوع را با 
ذکر دليل قانع کننده توضيح دهيد. 

ب) رفتار غيرعادی آب چه کمکی به زنده ماندن ماهی ها در روزهايی که دمای هوا به صفر درجه ی سلسيوس 
يا کم تر می رسد، می کند؟ 

٦ــ چه قدر يخ C °٠ را بايد به ٠/٨ ليتر آب C ° ٢٥ اضافه کنيم تا پس از تعادل دما C ° ٣ باشد؟ (گرمای ويژه ی يخ 
نصف گرمای ويژه ی آب است.) 

٧ــ طول يک خط کش آلومينيومی در دمای C ° ٢٠ درست cm ١٠٠/٠٠ است. به کمک اين خط کش طول 
گرم   ١٤٠ ° C تا را  مجموعه  اين  اگر  است.  شده  اندازه گيری   ٨٣/٠٠ cm برابر  ٢٠ ° C دمای در  پالستيکی  نـوار  يک 
کنيم طول نــوار پــالستيکی cm ٨٣/١٤ خـواهــد شد. ضريب انبساط خــطـــی نـــوار پــالستيکی چـه قـدر است؟ 

(αAl = ٦- ١٠ * ٢٤ K -١)
می شود.  تبخير  دقيقه  بر  ليتر   ٠/٠٥ آهنگ  با  و  است  جوشيدن  حال  در  آب  آلومينيومی  قابلمه ای  درون  ــ   ٨
ضخامت کف قابلمه mm ٤ و قطر آن mm ١٦ است. دمای کف قابلمه را که با شعله ی اجاق در تماس است، به دست 
 ٢٣٨ و   ٢/٢٥٦  *  ١٠٦ برابر  ترتيب  به    SI در  آلومينيوم  گرمايی  رسانندگی  و  آب  تبخير  ويژه ی  نهان  (گرمای  آوريد. 

است.) 
٩ــ حجم بادکنکی محتوی هوا در سطح درياچه ای ٣ ليتر است. اگر بادکنک را به عمق ١٠ متری زير سطح 
درياچه ای ببريم حجمش چند درصد تغيير می کند؟ دمای آب درياچه را در عمق های متفاوت يکسان فرض کنيد (فشار 

kg است.)  m31000 در سطح درياچه Pa ١٠٥ و چگالی آب 
١٠ــ لوله ی باريکی به طول cm ٤٠ را از طرف باز آن و تا نصف طولش در ظرفی محتوی جيوه فرومی بريم و 
سپس انتهای آن را با انگشت می بنديم و از ظرف جيوه خارج می کنيم. اگر فشار هوای پيرامون cm - Hg ٧٥ باشد، 

الف) ارتفاع جيوه باقی مانده در لوله چه قدر است؟ 
چه قدر  جيوه  زير  هوای  ارتفاع  باشد،  باال  طرف  به  آن  باز  دهانه ی  که  به طوری  کنيم  وارونه  را  لوله  اگر  ب) 

می شود؟ 
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