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 بسمه تعالي

 شاه چراغيحجت اله طراح:(  گرمادماو)4فصل  دهم درس فيزيك امتحاني نمونه سواالت

ky.comsshahreza.blog -www.ph 

 برابر آن بر حسب درجه سلسيوس است دمای اين جسم چند کلوين است؟ 4دمای جسمي بر حسب کلوين الف((.1

 نهايت نشان مي دهد يکي است؟اسنج سلسيوس نشان مي دهد باعددی که دماسنج فارب(درچه دمايي عددی که دم

 عدددمای سلسيوس است؟عددمقياس فارنهايت نصف ، دمايي برحسب فارنهايت (درچهپ

يابد در صورتيکه دمای متر افزايش ميميلي 1درجه برسانيم طول آن  30درجه به  15.اگر دمای يك ميله فلزی را از 2

 يابد؟متر افزايش ميدرجه برسد طولش چند ميلي 90درجه به  15ميله از 

يابد؟متر افزايش ميميلي 2باشد در چه دمايي طول آن متر مي 1درجه برابر  10طول يك ميله آهني در دمای الف(. 3

   طول اوليه افزوده شود؟ 002/را چند درجه افزايش دهيم تا بر طول آن  به اندازه  مسي دمای يك ميله.ب( 

                      ؟برابر مساحت اوليه شود  002/0آن  دمای يك قطعه فلز را چقدر افزايش دهيم تا افزايش سطح .4
1

°C
  6- 10 × 5  =α 

مي رسد حساب  سلسيوس درجه 18به  12ليتر که از جيوه پر شده است از  1حجم . دمای يك ظرف آلومينيومي به 5

 کنيد چند ليتر جيوه بيرون خواهد ريخت؟

درجه  80درجه قرار دارد و جيوه ظرف را پر کرده است اگر دمای مجموعه به  0در ظرفي يك ليتر جيوه به دمای  (.6

    دط طولي ظرف را بدست آوريا نبسمکعب جيوه از ظرف بيرون مي ريزد ضريب امترساتي 12برسد 

4- 10×8/1β=جيوه  

 درجه از روغني به ضريب انبساط حجمي  0مکعب در دمای مترسانتي 60مخزني از جنس شيشه به حجم    (7  

 5×10−4𝑘−1 مترمربع متصل است اگر دمای مخرنانتيس 2/ ای به سطح مقطعاست مخزن به لوله پرشده 

     يش مي يابد؟امتر افزروغن در لوله چند سانتي درجه برسانيم ارتفاع 50را به 

مي دهيم در حاالت زير دقيقه قرار  7گرم آب به مدت کيلو 4وات را درون  800.يك گرمکن الکتريکي به توان (8

 يابد.دمای آب چند درجه سلسيوس افزايش مي

 انرژی گرمايي به گرمکن داده شود %80شود    ب(الف(همه انرژی گرمايي گرمکن به آب وارد مي
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باشد يك گلوله آهني داغ به درجه سلسيوس مي 20گرم آب  500گرم که محتوی کيلو 3در ظرف مسي به جرم (9

 سلسيوس مي شود دمای اوليه گلوله آهني را حساب کنيد.درجه 50رم  مي اندازيم دمای تعادل گکيلو 0.5جرم 

 150گرم که محتوی  100را در يك ظرف آلومينيومي به جرم  c 100و دمای  mيك قطعه آهن به جرم . (10

  باشد. جرم قطعه آهن را محاسبه کنيد.  c 20مي اندازيم. اگر دمای تعادل  c 8گرم مايع به دمای 

 آهن( j/kgc 390 =cمايع و  j/kgc 2500 =cآلومينيوم و  j/kgc 900  =c)گرم   180جواب:

 

 10گرم آب وات در چه مدت زمان دمای ا کيلوکيلو 1توسط يك گرمکن الکتريکي به توان گرمايي .(11

 درجه رسانيد. 60کلوين ريخته شده را به برژول 800سلسيوس را که درون گرماسنجي به ظرفيت گرمايي درجه

اندازيم درجه مي 70گرمي به دمای  80درجه است يك قطعه مس  30.در ظرف عايقي که حاوی مقداری آب (12

 شود.حساب کنيد چه مقدار آب درون گرماسنج بوده است؟درجه مي 37دمای تعادل 

است به  2نصف گرمای ويژه جسم  1و گرمای ويژه جسم  2برابر جسم  3  ،1که جرم جسم  2و  1به دو جسم (.13

 است؟ 2چند برابر  1صورت مساوی گرما مي دهيم تغيير دمای 

گرم آب صفر درجه مي کنيم. اگر گرمای  850درجه سانتي گراد در داخل  100گرم بخار آب  50مقدار .(14

 c37باشد، دمای تعادل را به دست آوريدجواب:  j/kg610× 2/3نهان تبخير آب 

 

گرم آب درون يك گرماسنج قرار داده شده است  100ور در آب به طور کامل در واتي غوطه 50.يك گرمگن (15

درجه مي راسند ظرفيت گرمايي گرماسنج را  25درجه به  20دقيقه دمای آب و گرماسنج را از  1اين وسيله در مدت 

 حساب کنيد.

 را حساب کنيد.درجه  20درجه به آب  -10يخ  گرمکيلو 2(گرمای الزم برای تبديل .الف(16

 وات استفاده شود چه زماني نياز است؟کيلو 1ب(اگر برای گرما دادن از گرمکني به توان 
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درجه گرفته شود تا  40گرم آب با دمای  500محاسبه کنيد چه مقدار انرژی گرمايي بايد توسط يك يخچال از  (.17

 درجه تبديل گردد. 0به يخ 

ماند گرم يخ ذوب نشده باقي مي 25درجه مي اندازيم پس از ايجاد تعادل  20درجه را درون آب  0يك قطعه يخ (. 18

 جرم يخ اوليه چند گرم است؟

مي شوووود.اگر  C 20مي کنيم ، دمای تعادل  C 18گرم آب   115را وارد  C  95و دمای  mعه فلزی به جرم قط(91

  ckg/ Jو  kgK  /J460چند گرم اسوووت ؟ گرمای ويژه فلز و آب به ترتيب       mگرمای ويژه ی ظرف ناچيز باشووود     

 گرم(28مي باشد؟)جواب: 4200

کنيم تا تمام يخ ذوب درجه وارد ظرف مي 100گرم بخار آب  10درجه موجود است  0در ظرفي مقداری يخ (.20

 شود جرم يخ موجود در ظرف را بدست آوريد.

درجه  20درجه مخلوط کنيم تا پس از تعادل گرمايي دمای تعادل  50گرم آب  200درجه را با  -10چند گرم يخ (.21

 شود.

دهيم پس درجه قرار مي 0روی يك قطعه بزرگ يخ درجه را  42گرم و در دمای  800به جرم يك گلوله فلزی  (.22

 شده چند گرم است؟از برقراری تعادل جرم يخ ذوب

ماند جرم قطعه گرم يخ باقي مي 20اندازيم پس از تعادل درجه مي 15گرم آب  680درجه را در  0يك قطعه يخ (.23

 يخ اوليه چند گرم است؟

دقيقه چه مقدار  20درجه مي گذاريم.در مدت  0يك قطعه يخ  وات را در 400يك گرمگن الکتريکي به توان (.24

 درجه توليد شده است؟ 0آب 

يخ  g 50يخ صفر درجه سانتي گراد مخلوط کنيم تا پس از ايجاد تعادل  چندگرمرا با  c20گرم آب   200(25

 ؟باقي بماندصفردرجه 
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 صفردرج است . چند قطعه يخ c0 20آب  g  200گرم حاوی  15يك ليوان شيشه ای بزرگ به جرم  .(62

گرم به درون ليوان مي اندازيم ، دمای پاياني آب را حساب کنيد . گرمای ويژه شيشه  40، به جرم   هسلسيوس

 بگيريد  j/kg K 360را 

 

 ن چگونه تغييرميکند؟آبرسانيم حجم  2به 8رااز  بآاگردمای (27

 درجه سانتي گرادی مخلوط کنيم تا دمای50کيلو گرم آب 2در شرايط استاندارد چند گرم يخ صفر درجه را با (28

 درجه سانتي گراد شود؟25تعادل 

داخل  کيلووات است .اگر اختالف دمای3متر برابر5/1و2اد به ابع  پنجره اتاقيآهنگ رسانش گرما ازشيشه (29

 mm:5شيشه( جواب K=1W/m.k؟)کلوين باشد ضخامت شيشه چندميليمتراست5وخارج

درجه سانتي گراد مي رسانيم و  100درجه سانتي گراد داريم. دمای گاز را به  25اتمسفر و دمای  2گازی با فشار (30

 /atm5جواب جم گاز را دو برابر مي کنيم. فشار گاز را در اين حالت به دست آوريد.ح

 

درجه سانتيگراد است.دمای آن را به چند درجه برسانيم تا در فشار ثابت حجم آن  27دمای گازی (31
2
حجم اوليه 1

 ؟شود

 است حجم همين مقدار گاز در دمای lit5/1برابر  CmHg80و فشار   127 ℃حجم گاز در دمای (32

  3𝑚3=2V−10×1/5چند متر مکعب است ؟جواب: CmHg 60و فشار   27 ℃

ليتر افزايش 4درجه سانتي گراد مي رسانيم.در نتيجه حجم آن 47به 27فشار ثابت از دمای مقداری گاز کامل را در . 33

 مي يابد حجم اوليه گاز چند ليتر بوده است؟

 اتمسفر ودما صفردرجه سلسيوس( 1درشرايط متعارفي رابدست آوريد)فشار ليتر رابرحسب حجم يك مول گاز-34

 اطالعات مسائل 

𝑗

𝑘𝑔℃
2100C=  يخ    و𝑗

𝑘𝑔℃
  4200C=   آب    و𝑘𝑗

𝑘𝑔
7/333=fL       وj/kgc 

𝑘𝑗

𝑘𝑔
2256=vL 900  =c  آلومينيوم و

j/kgc 400 =c آهنj/kgc , 390 =c 1مس
°C

  6- 10 × 17  =α1و  مس
°C

  6- 10 × 12  =αآهن 
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