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  جمهوري اسالمي ايران
  اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

  
  
  
  
  

  بارم  متن سوال  
  جاهاي خالي زير را با كلمات مناسب پر كنيد؟   1

  . شوند ناميده مي........................ كنند هايي كه براساس ميزان تابش گرمايي كار مي دماسنج) الف
  . دارد................... ه انحناي كمتري دارد ضريب انسباط طولي پايي را سرد كنيم فلزي كچنانچه دما) ب
  . پردازد مي.................... و....................است كه به مطالعه رابطه بين  ترموديناميك علمي) ج
  .است..................... ..و عالمت گرماي مبادله شده ................... فشار عالمت كار برروي دستگاه  در انبساط هم) د

3  

  درست    نادرست                                                                                 عبارات زير را مشخص كنيد؟  ييا نادرست يدرست  2
  . انرژي دروني گاز كامل فقط تابع دماي مطلق گاز است) الف
  . كنند ز دماهاي باال تابش گرمايي مياجسام فقط در برخي ا) ب
  . كنيم هاي فروسرخ از دما نگار استفاده مي براي آشكارسازي تابش) ج
  .تر است فشار، اندازه كار مبادله شده از گرماي مبادله شده بيش در فرآيند هم) د

1  

  عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب كنيد؟   3

  . يابد مي )افزايش-كاهش(يابد چگالي آب رجه سلسيوس افزايش ميد 4وقتي دماي آب از صفر تا ) الف

  . است )منفي -مثبت(كار محيط برروي دستگاه  ،در انبساط يك گاز) ب

  . مبادله كار صفر است )هم فشار -حجم هم(در فرآيند) ج

  . است )كمتر-تر بيش(ضريب انبساط حجمي مايعات نسبت به جامدات ) د

1  

  فيزيكي زير توضيح دهيد؟ مفاهيم و اصطالحات   4
  ظرفيت گرمايي) ب    دماي تعادل) الف
  دررو فرآيند بي) د    قانون اول ترموديناميك ) ج

2  

  1  مورد را توضيح دهيد؟  2از مزاياي دماسنج ترموكوپل   5
  75/0  . عامل مؤثر برآهنگ رسانش گرمايي را فقط نام ببريد 3  6
  .نمودار مفهومي مقابل را كامل كنيد  7

  

75/0  

اين دما را . گراد گزارش شده است درجه سانتي 70اي در كوير لوت است كه دماي آن تا حدود  ترين نقطه روي زمين ناحيه گرم  8
  برحسب كلوين و فارنهايت بدست آوريد؟ 

1  

  . متر است 0064/2برابر  C0200و در دماي  متر 0016/2برابر  C050مسي در دماي   طول يك ميله  9
  . ضريب انبساط طولي مس را محاسبه كنيد) الف
  . طول اين ميله در دماي صفر درجه سلسيوس را محاسبه كنيد) ب
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 ميان ترم دوم  :نوبت امتحاني        نخبگان عالمه طباطبايي :نام واحد آموزشي    ):ش داوطلب(ش صندلي
  متوسطه دوره دوم:  مقطع  دهم رياضي  :پايه   :نام و نام خانوادگي

  1395 - 1396  :  سال تحصيلي  آقاي طرزعلي :دبيران/نام دبير  فيزيك   : ال امتحان درسسؤ
 

  صبح  7:30  :ساعت امتحان
  دقيقه  90  :تحانوقت ام

  صفحه  2  :تعداد برگ سئوال

  محل مهر يا امضاء مدير
  
  



 2صفحه 

 

  مايي چه خواهيم داشت؟ كنيم بعد از برقراري تعادل گر مخلوط مي C030گرم آب  400گراد را با  گرم يخ صفر درجه سانتي 200  10

f
j j

L , C
kg kg C

آب 0336000 4200   
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  :مطلوب است. موجود است atm6و فشار گاز  C027مول اكسيژن در دماي  3 در يك مخزن  11
  حجم گاز اكسيژن درون مخزن ) الف
  جرم گاز اكسيژن موجود در مخزن ) ب

O
j g

(R , M )
mol.k mol28 32   

1  

به يك  Aدر جدول زير هر عبارت از ستون . كند ميطي دررو را مطابق شكل  گاز كاملي چهار فرآيند هم حجم، هم فشار، هم دما و بي  12
  . ها را مشخص كنيد آن. مرتبط است Bعبارت از ستون 

  

 Bستون   Aستون 

Qدر اين فرآيند ) آ 0 است .  
Tدر اين فرآيند  )ب 0  است .  
Wدر اين فرآيند ) پ 0 است .  
در اين فرآيند قدرمطلق كار انجام ) ت

  .ترين مقدار را دارد شده روي گاز، بيش

  )1(فرآيند 
  )2(فرآيند 
  )3(فرآيند 
  )4(فرآيند 

1  

P)شكل روبرو نمودار   13 T)  يك مول گاز كامل را طي دو فرآيند هم حجمab  وcd دهد نشان مي .  
  تر است؟  حجم گاز در كدام فرآيند بيش) الف
  تغيير انرژي دروني گاز را در دو فرآيند مقايسه كنيد؟ ) ب
  
  

1  

  . كند را طي مي BCو  ABتك اتمي فرآيندهاي  كامل مول گاز 2مطابق شكل،   14
  دهد چند ژول است؟  انجام مي ABري كه محيط روي گاز در فرآيند كا) الف

Vچند ژول است؟  BCگرماي مبادله شده در فرآيند ) ب
J

(C R , R )
mol.k

3 8
2

    

  
  

2  

Tبه دماي  T1از دماي  bو  aدر شكل روبرو يك مول گاز كامل تك اتمي را از طريق دو فرآيند   15 k2 600 ايم رسانده .

V
J

(C R , R )
mol.k

3 8
2

    

  چند كلوين است؟  Aدماي گاز در حالت ) الف
  . را برحسب ژول بدست آوريد bتغيير انرژي دروني گاز در فرآيند ) ب
  . را باهم مقايسه كنيد bو  aتغيير انرژي دروني گاز در فرآيندهاي ) پ
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  20  جمع نمرات      
 .دانش آموز گرامي جهت مشاهده پاسخ تشريحي آزمون امروز ، به كانال بانك سواالت نخبگان مراجعه كنيد

  
Nokhbegan_Complex  https://telegram.me/banksoalnokhbegan   
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