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ند. اگر چگالي آنها  ادل قرار داردر شكل زير دو مايع به حالت تع  ١
𝜌 = 𝜌و   1.2 = اي گاز چند باشد. فشار پيمانه 1

 ١٤٠٠سراسري رياضي پاسكال است؟ 

٢ 

٢  ٢

است.چنانچه بنزين با    cm٢و قطر قسمت نازل    ٤  cmدر يك پمپ بنزين قطر سطح مقطع شيلنگ به نازل    ٣
 ؟ دوارد شيلنگ شود به سرعت چند متر بر ثانيه از نازل خارج مي شو   ٦ سرعت 

٢ 

زه گيري آن چند است؟ رد و خطاي اندادا  اين وسيله چه نامگيري است. ابزار زير يك وسيله اندازه    ٤
 ١٤٠٠سراسري رياضي 

٢ 

با  فوالد از  استوانه نسجارد. اي وجود دسانتي متر حفره ١٠سانتي متر و ارتفاع   ٢اي به شعاع هن استواندرو  ٥
𝜌چگالي  = دسي  باشد، حجم حفره چند  گرم   ٥٠٠و جرم آن  8

مكعب است؟متر 

٢ 
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 م بار رديف

ميشود. مقاومت  راستاي قايم رو به باال پرتاب ه در متر بر ثاني ٣٠گرم با سرعت اوليه    ٢٠٠م گلوله اي به جر  ٦
طه اوج تلف شود. اگر مقاومت هوا وجود نداشت، گلوله  ه تا رسيدن به نقژول از انرژي گلول  ١٠ يشود هوا باعث م

  چند متر باالتر ميرفت؟ 
٢٠)٤                  ١٥)٣               ١٠)  ٢             ٥ ) ١ 

٢ 

٧ 

و اگر از روغن پر   گرم ميشود ٦٠٠ود، جرم آن  اين بطري با آب پرش  ر است. اگگرم  ١٥٠بطري خالي يك جرم   ٨
 ٩٦اسري رياضي ر؟ س  است  روغن چند   گرم ميشود. چگالي   ٥١٠كنيم جرم آن  

٢ 

شد، توان  درصد با  ٨٠گر بازده پمپ  متر باال ميكشد. ا  ١٢تن آب را تا ارتفاع  ٢٥٢ب در هر ساعت يك پمپ آ  ٩
 ٩٨ي  است؟ سراسري رياضپمپ چند كيلو وات 

٢ 

را بر حسب تغيير دما نشان   Bو A  شكل زير نمودل  تغييرات طول دوميله  ١٠
چقدر است؟ BبهAمي دهد.نسبت ضريب انبساط خطي 

٢ 




