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 فیزیک-ریاضی: رشته-دهم : پایه  دقیقه 111: مدت آزمون   - :تاریخ

 ردیف .برگه سواالت تحویل داده شود. جواب سواالت در پاسخبرگ نوشته شود .استفاده از ماشین حساب، مجاز است بارم

5/1  .هریک از مفاهیم زیر را تعریف کنید 

 متغیرهای ترمو دینامیکی (پتابش گرمایی                               ( ب                               فشار پیمانه ای (الف
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55/1  

5/0  

 

  .مفهومی زیر را کامل کنیدنقشه ( الف

 .انجام دهید به روش زنجیری را زیر تبدیل یکای( ب
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5/1  3 را بنویسید بویلقانون ( پ                         اصل برنولی را بیان کنید (ب قضیه کار انرژی را بنویسید (الف 

 

5/0  

55/0  

55/0  

55/0  

5/0  

55/0  

 .کنیدعبارت مناسب از داخل پرانتز، پر جاهای خالی را باهر یک از 

 .یک دماسنج معیار است( تابشی -نوری)، کمیت دماسنجی، ولتاژ است و تف سنج (تف سنج -ترموکوپل)دماسنج در ( الف

 .در یک گاز، فقط تابع دمای مطلق گاز است( انرژی درونی -گرمای مبادله شده) (ب

 .فرآیند هم حجم و دو فرآیند بی دررو تشکیل شده است از دو( کارنو -اتو)چرخه ( پ

 .می دهد( افزایش -کاهش)وجود برفک روی بدنه داخلی محفظه یخساز یخچال، ضریب عملکرد یخچال را ( ت

 .می یابد( کاهش -افزایش)و چگالی ( کاهش –افزایش ) حجم درجه سلسیوس، صفردرجه به  5دمای آب از  کاهشبا ( ث

 .گرما خود به خود از جسم سر به جسم گرم، منتقل نمی شود( ماشین گرمایی -یخچال)دوم ترمودینامیک به بیان در قانون ( ج
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75/0  شخصی، جسمی را یکبار با طناب بلند و بار دیگر با                                              

   .طناب کوتاه تر روی سطح افقی بدون اصطکاکی می کشد

 اگر جابجایی و کاری که این شخص انجام می دهد در دوحالت یکسان باشد، 

                                                                                                   را وارد کرده است؟        کمتریتوضیح دهید در کدام حالت شخص نیروی 
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55/0  

5/0  

75/0  

5/0  

5/0  

 (مورد بنویسید یک)ار داریم چه چیزی مشاهده کنیم؟انتظ. قرار می دهیم آبلوله مویین را درون ظرف حاوی ( الف

 .رابطه محاسبه آهنگ رسانش گرما را بنویسید چرا رسانش گرما در فلزات بیشتر از نافلزات است؟( ب

 دلیل دیرتر پخته شدن تخم مرغ در ارتفاعات چیست؟( پ

 موثر بر تبخیر سطحی، دو مورد بنویسیداز عوامل ( ت
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55/1   .متربرثانیه به سمت صخره ای پرتاب می شود 54با تندی اولیه  توپی ، مطابق شکل 

  متربرثانیه باشد 54اگر تندی توپ هنگام برخورد به صخره  

 (g=04 N/Kg ).را بدست آورید hو از مقاومت هوا صرفنظر شود، ارتفاع  
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 .یک تفنگ آب پاش را نشان می دهد شکل روبرو 1

0 اگر   5 و   5  4 0  0 و  5  4 0    . ,04 Cm/s  باشد  

 .تندی خروج آب را حساب کنید
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2صفحه  –ادامه سواالت  بارم  ردیف 

55/1  .درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کرده و در پاسخبرگ بنویسید 

 .که اگر گرما بگیرد دمایش افزایش می یابدمنبع گرما جسمی است ( الف

 .وقتی دستگاه یک چرخه ترمودینامیکی را طی می کند انرژی درونی آن کاهش می یابد( ب

 .در یک فرایند تراکم هم فشار، گاز گرما از دست می دهد( پ

 .است P-Tهمواره قدر مطلق کار محیط روی دستگاه برابر مساحت سطح زیر نمودار ( ت

 .فرایند خیلی سریع رخ دهد از نوع هم دما استاگر ( ث
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5/0  

 

. دریافت خود را از شکلهای روبرو بنویسید( الف  
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اگر این گرمکن در مدت یک دقیقه، دمای آب و . گرم آب درون یک گرماسنج قرار دارد 044واتی بطور کامل در  44یک گرمکن  1/55

 .درجه سلسیوس برساند، ظرفیت گرمایی گرماسنج را حساب کنید 54درجه سلسیوس به  54گرماسنج را از 

اب )  5544          

11 

دمای گاز را به چند درجه سلسیوس برسانیم تا در . سانتیمترمکعب است 544درجه سلسیوس دارای حجم  54گازی در دمای  1

 .سانتیمتر مکعب اضافه شود 44فشار ثابت، به حجم آن 
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اتالف . )دمای تعادل چقدر خواهد شد. درجه سلسیوس مخلوط می کنیم 54گرم آب  044درجه سلسیوس را با  04گرم آب  544 1

 .(گرما وجود ندارد
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75/0 ولیه باشد، ضریب انبساط ابرابر مساحت  440/4اگر تغییر مساحت صفحه، . دادیمدرجه افزایش  044فلزی را  دمای یک صفحه 

 .را حساب کنید طولی این فلز
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 04اگر بیشترین بازده این ماشین . درجه سلسیوس است 055اختالف دمای بین منبع گرم و منبع سرد در یک ماشین گرمایی  1

 درصد باشد دمای منبع سرد، چند کلوین است؟
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5/1 کار انجام شده . یک مول گاز کامل تک اتمی سه فرایند بی دررو، هم حجم و هم دما را در چرخه ای مطابق شکل طی می کند 

  چند ژول است؟ CAروی گاز در فرایند 
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