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 7931تم مرکز استعدادهای درخشان شهید دکتر بهشتی لنگرود نوبت پایانی خرداد فپاسخ پیشنهادی درس  فیزیک پایه ه

 

 

 

 

 

 نمره

 25/7 ص 5/7            ص     4/7           ص     9/7             ص   2/7              غ   7/7 7

 15/0 الف 9/2د    2/2ج     7/2 2

 7 کیلوژول یا کیلوکالری 4/9تفاله های نیشکر          9/9جریان باد       2/9در راستای نیرو        7/9 9

 7 ( نیرو وجود داشته باشد، جا به جایی صورت نگیرد2( نیرو و جا به جایی بر هم عمود باشند        7 4

 5/0 به صورت همرفت و تابش 5

 5/0 انرژی موج های دریا 6

 7 ( آهنگ رسانش گرما در ماده ها متفاوت است.2( آب رسانای خوبی برای گرما نیست           شکل)7شکل) 1

 درجه فارنهایت است. 8/7هر درجه ی سانتی گراد معادل  8

                              96=8/7 × 20 

 درجه افزایش می یابد. 96بر حسب فارنهایت، 

15/0 

 7 دما         4/3    چگالی آنها برابر است)چگالی به مقدار ماده بستگی ندارد(    9/3یکسان است          Cو  A  ،Bدمای جسم های  2/3تابش     7/3 3

 15/0 شود.به بر این نیرو، باید انرژی شیمیایی بیش تری مصرف لزیرا با هر بار ترمز زدن نیروی اصطکاک افزایش می یابد که برای غ 70

 15/0 ( حضور دارد.    -   در چرخه ی )     هوا نیاز دارند و       چون گیاهان در عمل فتوسنتز به   77

  گرما 72

 گاز متصاعد شده ناشی از پسماند یا باقیمانده ی محصوالت کشاورزی در شرایط بی هوازی )نبود هوا( 

   چگالی

15/0 

 است. Aبرابر انرژی جنبشی گلوله ی  B  ،9انرژی جنبشی گلوله ی  79

 بوده و سرعت آن ها هم برابر است. Aبرابر جرم گلوله ی  B  ،9چون جرم گلوله ی 

15/0 

 چون بین دو جداره ی فالسک، هوا نیست، گرما از طریق رسانش و همرفت به بیرون انتقال پیدا نمی کند. 74

شیشه ی داخل باعث می شود که انرژی گرمایی به داخل فالسک بازتاب شود و از انتقال گرما به روش تابش  اندودسطح نقره 

 جلوگیری کند.

15/0 

را در شب، آب دریا گرمتر از شن های ساحل است و هوای گرم از سطح آب باال رفته و هوای سردتر از سمت به طرف دریا. زی 75

 ساحل به طرف دریا حرکت می کند.

15/0 

تابشی خورشید را به انرژی گرمایی تبدیل می کنند امّا صفحه های  ژیکوره ی آفتابی و آبگرمکن خورشیدی هر دو انر 76

 خورشیدی، انرژی تابشی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند.

7 



مقدار آن کمتر می  انرژی خورشید، ثابت نیست. تنها در ساعات روشنایی، در دسترس است. در فصل های سرد سال 71

 شود.

انرژی باد، شدت ثابتی ندارد. مدام در حال تغییر است.  توربین های بادی آلودگی صوتی دارند و تغییرات زیست 

 محیطی به همراه دارند.

7 

 دماسنج تشعشعی می تواند دمای اجسام را با توجه به میزان تابش حرارتی، بصورت تصویری نشان دهد. -الف 78

 به تماس با جسم ندارند.نیازی  -ب

15/0 

 75 کیومرث احمدنژاد

 


