


تعالی  بسوِ

بخش فیسیک ریاضی6-5سَاالت دّن فیسیک

غلط-1 یا اًذطحیح شذُ بیاى ترهَدیٌاهیکی چرخِ یک درهَرد راکِ زیر ّای گسیٌِ هشخضبَدى )غ( (یا )ص عالهت با

دارد.(25/0کٌیذ.)ّرهَرد ًورُ

a) ِطفح در ساعتگرد ّای پادساعتگردهٌفی P-Vدرچرخِ چرخِ ٍدر هثبت دستگاُ رٍی بر شذُ ست.اکاراًجام

b) .است طفر برابر درًٍی اًرشی تغییر است یکساى ابتذایی حالت با ًْایی حالت چَى ترهَدیٌاهیکی چرخِ در

c)ِطفح در چرخِ داخل سطح هساحت با است برابر چرخِ در شذُ اًجام کار .P-Vاًذازُ

d) گاز بیي شذُ هبادلِ چرخِ.گرهای ّواى در گاز رٍی شذُ اًجام کار با است برابر چرخِ یک در ٍهحیط

بیٌیذ.P-Vچرخِ-2 هی هقابل شکل رادر کاهل گاز یک بِ هربَط

دستگاُ رٍی شذُ اًجام کار هطلق قذر بیاٍریذ.الف( دلیل است؟ بیشتر آیٌذ فر کذام (75/)در

اًجام کار کل هٌفیب( یا است هثبت دستگاُ رٍی (5/0دلیل؟)?شذُ

شکل-3 در شذُ دادُ ًشاى فرضی ترهَدیٌاهیکی چرخِ پیوایذ.رازیرگازی هی

چرخِ ایي طی دستگاُ رٍی شذُ اًجام است؟الف(کار (25/1)چقذر

؟ است چقذر چرخِ در ٍهحیط گاز بیي شذُ هبادلِ (75/0)ب(گرهای

P    

V 

B C 

D A 

P(pa)       

V(lit) 

1*105 

2 4 

2*105 
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ّا پاسخ

:1سَال

a) )غ(

b) )ص(

c))ص(

d) )غ(

:2سَال

است.  CBفرآیٌذ بیشتر دّذ هی ًشاى را کار کِ ًوَدار زیر سطح زیرا است بیشتر

است. هثبت دستگاُ رٍی شذُ اًجام کار کل است ساعتگرد پاد چرخِ چَى

الف(:3سَال

W=-S=(AB*BC)/2=(4-2)*10-3*(2-1)*105/2=-100j

گرفتِ گرها هحیط از ٍگاز هثبت گرها بٌابایي است ساعتگرد  Q=-W=100j.استب(چرخِ

خاًَادگی ًٍام ًَرٍزیاىطراحًام شْرکرد2ًاحیِ:فیرٍزُ

.ٍالسالم
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خدا نام به
محمدي:طراح ملک یک–قربانعلی ناحیه الدین–شهرکرد جمال سید دبیرستان

دهم3-4مبحث:موضوع فیزیک
کنید-1 انتخاب را صحیح :عبارت

فلزات اکثر مورد ویژه(در گرمائی مولی-ظرفیت گرمائی گرمائی-ظرفیت است)ظرفیت فلز جنس از .مستقل
مولی:جواب گرمائی ظرفیت

کنید-2 تعیین را غلط یا صحیح جمالت شده داده هاي عبارت :در
ویژه- داردگرماي بستگی آن جرم و جنس به جسم )ص(.یک
دارد- بستگی جسم جرم و جسم جنس به جسم یک گرمائی )غ(.ظرفیت
جسم- میکروسکوپی اجزاي سایر و ها مولکول و ها اتم اي کاتوره حرکت به مربوط پتانسیل و جنبشی هاي انرژي کاهش

شود می جسم شدن سرد )ص(.سبب

دارد؟"پتیودوئل"قاعده-3 اشاره زیر مورد کدام به
.نداردبستگیآنهاجنسوبهداردکسانییمقدارفلزاتاکثرمولیویژهگرماي)الف
شود)ب می سرد جسم به گرم جسم از گرما انتقال موجب کالریک نام به .چیزي
است)پ متناسب جسم دماي تغییر با جسم دو بین شده مبادله .گرماي

الف:جواب گزینه

آزمایش-3 کدام به مربوط است آمده درسی کتاب در که مقابل شکل
؟ باشد می تاریخی

ژول:جواب آزمایش
چه به آزمایش این بنویسیددر و داده شرح را آزمایش انجام چگونگی

رسید؟ توان می اي نتیجه
آمدن:جواب در حرکت به و وزنه سقوط آببا دماي ، آب درون چرخ هاي پره

رود می باال محسوسی طور ازال.به استفاده و آزمایش باره چندین تکرا با بته
دماي باالتر،افزایش دقت با بوددماسنج خواهد تر محسوس .آب

گرماسنج درون آب جرم نیز و وزنه سقوط ارتفاع داشتن ،با محاسبات از پس گرانشیو پتانسیل انرژي کاهش دید خواهیم
مساويوزنه گرماسنج آبدرون به شده منتقل گرماي بودبا ماند.خواهد می پایسته دیگرهاانرژي.انرژي نوع به نوعی از

شو می سرانجامِنتبدیل و استد درونی انرژي ها انرژي همه

وزنه-4 ژول آزمایش در میزان3اگر به گرمی ،1کیلو کند سقوط متر
ویژه500دماي ؟گرماي کند می تغییر چقدر گرماسنج درون مایع گرم

گرماسنج درون باشدj/kg.oc40مایع )= m/s210g.(می

دماي-5 با جرمش60فلزي که را سلسیوس اندازیم2درجه می است گرماسنج درون آب درون.برابر آب دماي اگر
گرماسنج

                    Q = U   
           

o

m.c. m .g.h
30/ 5 40 3 10 1 C
2
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ش20 خواهد چقدر مجموعه تعادل دماي گرمائی تعادل برقراري از پس ، باشد بوده سلسیوس نصفدرجه فلز ویژه د؟گرماي
ویژه شودآبگرماي گرفته نظر .در

:جواب

کرد-6 تحقیق زیر وسایل با را انرژي بقاي قانون بتوان آن با که کنید طراحی آرمانی.آزمایشی ذکرشرایط را انتظار مورد
(کنید حساس–نخ–قرقره-گرماسنج–وزنه:وسایل. دار–دماسنج پره )چرخ
است:جواب معروف ژول آزمایش دستگاه به که شکل مطابق دستگاهی

کنیم می و.تهیه ترازو با را وزنه گیریمجرم می اندازه نواري متر با را وزنه سقوط .ارتفاع
مایع یک از معینی بهتر(جرم باشد داشته کمی ویژه گرماي دهداگر می را)جواب

ریزیم می گرماسنج است.درون آزمایشگاه دماي همان مایع اولیه .دماي
دهیم می سقوط معین ارتفاع از را کنید(وزنه تکرار را عمل این سریع بار چند نیاز درصورت

تغی گیريتا اندازه قابل و محسوس دما نیست.باشدیر نیاز کار این دارید حساس دماسنج )اگر
تساويدر شاهد ، وزنه پتانسیل انرژي تغییرات و آب به شده منتقل گرماي ي محاسبه با انتها

بود خواهیم مقدار دو دهد.این می نشان را انرژي پایستگی قانون مطلب .این

ناخالص-7 آب و زمینی سیب و گوشت شامل که قیمه خورشت نام به ایرانی سنتی غذاي یک و(در رب و نمک با مخلوط
س)ادویه از پس ، باشد شوندمی نمی سرد آهنگ یک با مواد همه ، شدن ویژهچرا؟.رو گرماي بودن مختلفمتفاوت مواد

جنس به شان(که جرم شارش)و بیرون به را شده کسب گرماي متفاوتی هاي آهنگ با مواد شود می سبب دارد بستگی
.دهند

محمدي:طراح ملک یک–قربانعلی ناحیه الدین–شهرکرد جمال سید دبیرستان

   1 1 1 2 2 2
e

1 1 2 2

1 1 1 1
o

e e

1 1 1 1

m .c . m .c .
m .c m .c

1m c 60 2m c 20
2 40C1m c 2m c
2

  
  



    
    

  

       Q = U     
           m.c. m .g.h 
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مفهومی سواالت بخش–نمونه وازمایشگاهی 6-1کاربردي
یمه جواداال دبیرستان الران ي دبیرمنطقه امانی کبري خانم کننده  تهیه

کنیم؟ - 1/5 می استفاده بزرگی ي مرتبه تخمین از مواردي درجه مورد(معموال )سه 1 

ي - 1 کلمه دو از رابایکی زیر هاي سوال کنید"نادرست"یا"درست"پاسخ .مشخص 2 

باال)الف دقت بزرگی ي مرتبه تخمین هاي مساله ندرحل چندانی اهمیت ها محاسبه .دارددر . 

. است)ب  کمیت مقداران کردن براورد یا زدن داردحدس زیادي کاربرد فیزیک در که تخمین از نوعی . 
 

گیرددرتخمین)پ می قرار موردنیازدردسترس هاي ازداده زیادي یابخش همه بزرگی ي .مرتبه

هاي)ت توان از یکی به آن زدن تقریب عدد یک بزرگی ي باشد10منظورازمرتبه .می

متوسط-3 بطور دقیقه هر در را15انسان انسان یک متوسط عمر اگر کشد می نفس بگیریم75بار نظر در ي.سال بزرگیمرتبه
؟ شود می چقدر عمرش طول در شخص یک هاي نفس 1                                                      تعداد

موافقید جمله این با :آیا -4 
بیاورید دلیل خود پاسخ براي است کمیت یک ي نتیجه زدن حدس همان زدن 1                                   تخمین

مفهومی سواالت ي نامه بخش-پاسخ وازمایشگاهی 6-1کاربردي

سوال باشد)1پاسخ نداشته چندانی اهمیت ها درمحاسبه باال .دقت
باشیم* نداشته دقیق هاي محاسبه براي کافی .زمان
نباشد* دردسترس موردنیاز هاي ازداده یابخشی .همه

سوال ب)الف)2پاسخ ت)پنادرست)درست درست)نادرست

سوال )                                                                           3پاسخ  

شهر یک عمر هاي دقیقه ساله75تعداد

75x365x24x3600 

7/5≈101x101                                   3/65x102 
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24=2/4x101≈101                              3/6x103≈100x103≈103 

دقیقه هر در نفسها 102x102x101x103/101=107=تعداد نفس15 بار  1/5x101₌101 

کشد می نفس  بار

سوال ) 4پاسخ  
حدس تخمینخیر برد کار به زدن تخمین براي منطقی روند باید عدد یک بزرگی برآورد در است متفاوت زدن تخمین با زدن

هاي توان به ارجاع براي عدد یک بزرگی ي شود10مرتبه می بیان ده از توانی صورت به برآورد نتیجه یعنی رود می کار .به
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تعالی بسمه
دهم فیزیک الران6-5سوال منطقه دهقان لیال

بارمردیف
کنید1 انتخاب پرانتز داخل از را درست .عبارت

گاز)الف روي شده انجام کار پادساعتگرد چرخه .است)مثبت،منفی،صفر(در
گرمادر)ب گاز پادساعتگرد نمیکند(چرخه میدهد،مبادله ازدست گیرد، )می
گاز)پ درونی انرژي چرخه هر ماند(در می یابد،ثابت می کاهش یابد، می )افزایش

75/0

2.آوریدبدستراچرخهاینمساحت .کندمیطیرازیريچرخهاتمیتکگازکاملمعینیمقدار2

نمودار3 به توجه خانهP-Tبا است، کامل گاز یک به مربوط که مقابل شکل بادر را زیر جدول خالی هاي
صفر«هايکلمه یا ، منفی یا ، پاسخ»مثبت به را شده کامل جدول و کنید دهید؟پر انتقال نامه

75/1
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سواالت جواب
ب)الف1 پ)مثبت میدهد دست ماند)از می ثابت
است2 کار دهنده نشان چرخه داخل مساحت دانیم کار.می کافیست پس است پادساعتگرد چرخه چون

کنیم حساب چرخه در w=+sرا
WAB=0حجم هم فرآیند

WBC=-P∆V=-8×105×0/5×10-3=-400J

WCA=∆UCA=ncv(PAVA/nR –PCVC/nR)=3/2(PAVA-PCVC)
WCA=3/2(12×105×2×10-3-8×105×2.5×10-3)=3/2(2400-2000)=600J
S=W=-400+600=+200J

T>0∆وQ>0وW=Oداریم BتاAزا3
T=0∆وW<0داریمCتا Bاز
T<0∆وW>0داریمAتا Cاز
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دارد؟ -1 فراوانی اهمیت فیزیک یادگیري و مطالعه علت چه )نمره 75/0(به
می -2 استفاده ابزارهایی چه از بررسی، مورد هاي پدیده توضیح و توصیف براي فیزیک دانشمندان

)نمره 75/0(کنند؟

است؟ فیزیک دانش قوت نقطه فیزیکی هاي نظریه هاي ویژگی از )نمره 25/0(کدامیک

پذیري)الف فیزیکی)بآزمون هاي نظریه   اصالح

ها) ج نظریه ناپذیري ب) دتغییر و الف   گزینه

است؟ -3 شده بیان صحیح گزینه کدام در زمان طول در اتمی مدل تغییر روند )نمره 5/0(ترتیب

بیلیارد)الف توپ اي -مدل سیاره اي -مدل هسته کشمشی –مدل کیک الکترونیمدل -مدل   ابر

اي)ب سیاره اي –مدل هسته الکترونی -مدل ابر کشمشی –مدل کیک بیلیارد -مدل توپ   مدل

کشمشی)ج کیک اي –مدل هسته اي -مدل سیاره الکترونی–مدل ابر بیلیارد–مدل توپ   مدل

بیلیارد)د توپ کشمشی –مدل کیک اي-مدل هسته اي-مدل سیاره الکترونی–مدل ابر   مدل

باشد؟مدل -4 می دانشمندان از کدامیک به مربوط الکترونی )نمره 25/0(ابر

ب)الف ج)بور د)شرودینگر   تامسون)دالتون

  

طراح خانوادگی نام و سلیمی:نام لیال   سیده

آموزشی اردل: منطقه
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تعالی بسمه

 ردیف سؤاالت بارم

25/
25/

25/
25/.  

بکشید خط آن ودور کرده انتخاب پرانتز داخل از را درست .عبارت
نانو)الف مقیاس در طال ذوب یابد)افزایش–کاهش(دماي .می
مانند)ب اش هندسی وشکل ابعاد دلیل به نانو مقیاس در آلومینیوم عمل)رسانا-عایق(اکسید

.میکند
معادل)پ متر نانو است)10-6-10-9(هر .متر
بزرگ)ت قطعات در آلومینیوم اکسید الکتریکی .است)کم-زیاد(رسانندگی

1 

5./  

5./  

بنویسید)الف را الیه ونانو ذره نانو تفاوت .یک

را)ب طال ذوب ي ،نقطه مرجع هاي کتاب در ؟C0427نهC01064چرا

2 

75./ ابعاد  به مربع شکل به الیه نانو یک کربن0/1در اتم قطر گیرد؟ می جاي اتم تعداد مترچه سانتی
m10-10×0/1کنید .فرض

3 

کیار:طراح ي منطقه مصطفوي لیال

تصحیح ردیف راهنماي
/.)25(کم)ت/.)25(10-9)پ/.)25(رسانا)ب/.)25(کاهش)الف 1
ذره)الف ابع:نانو که استاجسمی نانومتر حدود در بعد سه هر در آن الیه/.)25(د ابعاد:نانو که جسمی

باشد نانومتر حدود در بعد یک در /.)25(آن

دماي)ب استC0427چون طال هاي ذره نانو با/.)25(مخصوص طال بزرگ قطعات عادي حالت ودر
ذوب شوندC01064نقطه می /.)25.(ذوب

2 

)25(./mC1=اتمقطر×N
)25(./8 ضلع هر N=0/1×10-0/1⁄2×10-10=10در

)25 (./1610=2 )8 10=(2 N

3 
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است؟ -1  درست زیر مطلب کدام ، گرما همرفتی جریان به توجه مفهومی(با اردل -سوال ، فروزنده )مائده

میشود)الف منتقل همرفتی روش به مایعات در فقط .گرما

آید)ب می بیرون آن باالي از سرد هواي کنیم می باز را یخچال در که .هنگامی

و)ج روز در ساحل به دریا از باد استوزش همرفتی جریان یک شب در آن .وارون

هاي)د الیه در هوا همرفتی جریان علت به هوا میدهدوارونگی رخ زمین سطح مجاور .هواي

ج:پاسخ )نمره 5/0(گزینه

داراي -2  و 2اتاقی جنس یک از هايپنجره مساحت ترتیب.استA2=2A1و A1با به آنها ضخامت اگر
 d1=2d2وd2و تلف Qباشد باشدگرماي روز شبانه یک مدت در زمستان در ها پنجره از بهQ1نسبت.شده

Q2 آورید بدست کاربردي. (را اردل -سوال ، فروزنده   ) مائده

،: پاسخ یکسان سطوح استجنس مساوي وزمان   )25/0. (برابر

= 


 (0/5)= × = × = (0/25)

شمش -3  یک اختالفاگر آنکه شرط به بگذاریم هم کنار پهلو از را وآنها کنیم تقسیم مساوي نیمه دو به را طال
در گرما شارش آهنگ نکند تغییري شمش سر دو در شد؟دما خواهد اول حالت برابر چند دوم سوال(حالت

اردل -آزمایشگاهی ، فروزنده   )مائده

  : پاسخ

  

اول   حالت

دوم                     حالت

= ∆ (0/5)= × = 2 × 2 = کنید (0/25)4 طرح   آزمایشی
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تعالی  بسمه

طراح موضوع:نام رحمتی بخش:خانم شماره 20/9/95 2ناحیه         8-5:ترمودینامیک

هاي-1 این W=100JوQH= 100J،QC=0کمیت شوند می مبادله کرمائی ماشین چرخه یک در
  : مورد
یخچالی)الف بیان به ترمودینامیک دوم کندقانون می نقض   .را
کند)ب می نقض را گرمائی ماشین بیان به ترمودینامیک   .قانون
کند)ج می نقض را ترمودینامیک اول   .قانون
کند)د می نقض را ترمودینامیک اول   نمره/. 5.                                                       قانون

طبق)ب(مورد:جواب است |QH = lW|+ |QCرابطهدرست

افزایش -2 اندازه یک به کند می کار کارنو چرخه با که را گرمائی ماشین سرد گرمو چشمه دماي اگر
ماشین بازده   : دهیم

یابد)الف می   افزایش
یابد)ب می   کاهش
ماند)ج می   ثابت
یابد) د کاهش یا افزایش است ممکن دارد بستگی دما افزایش اندازه   نمره/.5به

رابطه: جواب    ƞ=1-TL/THطبق
دماهاي -3 با چشمه دو میان کارنو گرمائی ماشین 300یک K500و Kهر در ماشین کند می کار

گرم چشمه از میکند 8000Jچرخه دریافت   : انرژي
؟)الف دهد می سرد چشمه به گرما مقدار چه چرخه هر در   ماشین
؟)ب میدهد انجام کار مقدار چه چرخه هر در   ماشین
؟) ج است درصد چند ماشین   نمره 2                                                               بازده

TL=300) الف:جواب K TH=500 K QH=8000J   QL=?                                             

QL/QH=TL/TH          QL/8000=300/500       QC=4800J

    QH=W+QL       W=8000-4800=3200J) ب

ƞ=1-TL/TH        ƞ=1-300/500        ƞ=/4           ƞ=%40) ج

www.konkur.in

forum.konkur.in



خدا نام به

فیزیک سوال 7بخش5فصل1نمونه

سوال قاسمی:طراح علی محمد

بارمردیف

چرخه1 مقابل استشکل سوز درون گرمایی ماشین به مربوط .ترمودینامیکی

، کلمات با زیر جدول در را خالی جاهای مقابل شکل چرخه یه توجه با

فشار–صفر–منفی-مثبت) حجم–هم دررو–هم کنید(بی .پر

W  Q  U   Δفرآیندنوعفرآیند

.................مثبت..............................2–3

دررو3–4 .........................................بی

5/1

سبب2 گرمایی ماشین در تراکم نسبت .افزایش

شود(الف می ماشین بازده شود(بکاهش می ماشین توان کاهش

شود(پ می ماشین بازده ندارد(تافزایش ماشین بازده روی ثیری تاُ

1

؟3 کنند می استفاده بخار ماشین از پیماها فضا و ها دریایی زیر در چرا که کنید بیان دلیل سه

1-

2-

3-

5/1

آرمانی4 گرمایی ماشین یک چرخه25%بازده هر در ماشین این ، گرمjk33است منبع از کندگرما می .دریافت

؟(الف دهد می انجام کار ژول چند چرخه هر در ماشین این

؟(ب دهد می خارج محیط به گرما مقدار چه چرخه هر در ماشین این

5/1
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خدا نام به

فیزیکپاسخنامه 7بخش5فصل1سوال

سوال قاسمی:طراح علی محمد

بارمردیف

چرخه1 مقابل استشکل سوز درون گرمایی ماشین به مربوط .ترمودینامیکی

، کلمات با زیر جدول در را خالی جاهای مقابل شکل چرخه یه توجه با

فشار–صفر–منفی-مثبت) حجم–هم دررو–هم کنید(بی .پر

W  Q  U   Δفرآیندنوعفرآیند

حجم2–3 مثبتمثبتصفرهم

دررو3–4 منفیصفرمنفیبی

5/1

سبب2 گرمایی ماشین در تراکم نسبت .افزایش

شود(الف می ماشین بازده شود(بکاهش می ماشین توان کاهش

شود(پ می ماشین بازده ندارد(ت■افزایش ماشین بازده روی ثیری تاُ

1

؟3 کنند می استفاده بخار ماشین از پیماها فضا و ها دریایی زیر در چرا که کنید بیان دلیل سه

و-1 است ای هسته آنها کنندسوخت استفاده بخار ماشین از باید .الزاما

است-2 سوز درون های ماشین از بیشتر ها ماشین این .بازده

ندارند-3 چگالنده به نیازی و هستند تماس در سرد منبع با جو)مستقیما باالی های الیه سرد هوای و دریا (آب

5/1

آرمانی4 گرمایی ماشین یک چرخه25%بازده هر در ماشین این ، گرمjk33است منبع از کندگرما می .دریافت

؟(الف دهد می انجام کار ژول چند چرخه هر در ماشین این

0 / 25 30000 0 / 25 7500
30000H

w w
w j

Q
       

؟(ب دهد می خارج محیط به گرما مقدار چه چرخه هر در ماشین این

30000 7500 22500c H cQ Q w Q j     

5/1

www.konkur.in

forum.konkur.in



مظلوم اردل2-7–مرضیه و

در نماییدسپاسخ انتخاب را مفهومی(ت )سوال

مولد-الف مولدAتوان از مولدBکمتر که است معنی بدان این مولدAاست با مساوي درBکاري را
میدهد)بیشتر-کمتر(زمان )25/0(.انجام

مولد-ب مولدAبازده از مولدBبیشتر مساوي سوخت با یعنی مولد)کمتر-بیشتر(کارAاست راBاز
میدهد مظلوم()25/0(.انجام )اردل–مرضیه

بیشتر-الف:پاسخ
بیشتر-ب

دقیقه-1 هر در شهرکرد انقالب میدان آبنماي فواره ارتفاع120از تا آب شود4کیلوگرم می پمپاژ متري
است؟ وات چند آبنما این پمپ آزمایشگاهی()75/0(توان مظلوم-سوال )اردل–مرضیه

W=mgh)25/0(

80w=P=120×10×4
60)25/0()25/0(P=௪

௧

سا-2 کارگر پريیک سطل طناب و قرقره کمک به جرمختمانی را10به ارتفاعکیلوگرم باال3تا متري
کارگر این بدن بازده اگر برد بردن50می باال براي باشد به20درصد نیاز کارگر این مصالح سطل

دارد؟ چلوکباب پرس چند چلوکباب(خوردن پرس کرهزعفرانیهر سماقبا انرژي6000و ژول
کاربردي()5/1()دارد مظلوم-سوال )اردل–مرضیه

U=mgh=6000)5/0(

١٢٠٠٠=٢٠*٦٠٠٠ )25/0(  

Ut=
١٠٠×١٢٠٠٠

٥٠
= ܬ٢٤٠٠٠ )5/0(  

N=٢٤٠٠٠
٦٠٠٠

= ٤ )25/0(  
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خدا نام به

کنید انتخاب خالی جاهاي براي را مناسب   :عبارت

فیزیکی......... -1  پدیده یک آن طی که است فرایندي فیزیک کرد................در تحلیل را آن بتوان تا شود   )نمره 5/0.(می

سازي( سازي -مدل   )ساده –پیچیده( –) فرضیه

  )نمره 25/0(         )                        نمره 25/0(

یک ناحیه شهرکرد اسالم فجر دبیرستان احمدي   مریم

  

کنیم؟-2 رعایت باید را نکاتی چه فیزیکی پدیده یک سازي مدل   )نمره1(درهنگام

شود-1 گرفته نادیده تر جزئی   )نمره 5/0.(اثرهاي

 

 

باشیم-2  داشته نظر مد را کننده وتعیین مهم   )نمره 5/0(.اثرهاي

احمدي یکمریم ناحیه شهرکرد اسالم فجر دبیرستان

کنید-3  مشخص را جعبه بر وارد سازي،نیروهاي مدل از استفاده با دهد می هل جلو سمت به را بزرگ اي جعبه   )نمره1.(شخصی

  

جلو به دادن   هل

  

جلو به دست   )نمره25/0(نیروي

جسم حرکت جهت خالف اصطکاك   )نمره25/0(نیروي

  

دست اصطکاك (             )       نمره 25/0(نیروي   )نمره25/0(نیروي

ذره                              صورت به یکجسم ناحیه شهرکرد اسالم فجر دبیرستان احمدي   مریم
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تعالی بسمه

دهم فیزیک سوال دھکردی -نمونه عسگریپور  مریم

کاربردي  سوال

اقیانوسها -1 در قسمت ترین آریانا"عمیق گودال فیلیپین "دراز کشور نزدیکی در آرام اقیانوس در که دارد نام
است عمق.واقع به چلنجر گودال آن، در نقطه ترین است10971عمیق عمق.متر این در آب برابرفشار چند

است؟ اقیانوس سطح در هوا فشار

را( آب را 1چگالی سطح در هوا فشار و مکعب متر سانتی بر کنید105گرم فرض )پاسکال

عسگریپور( مریم سوال )طراح

مفهومی  سوال

نقاط -2 در فشار مقابل شکل برابر )2(و)1(در مایع درون قرار.استp2وp1بادر آزاد پیستون روي را اي وزنه
دهیم نقاط.می آن در فشار افزایش وزنه اثر در است؟Δp2وΔp1اگر درست رابطه کدام مریم(باشد، طراح
  )عسگریپور

Δp2˃Δp1وp2˂p1)  ج                      Δp1˃Δp2وp1=p2) الف

  
  Δp1=Δp2وp2˃p1)  دΔp1=Δp2وp2˂p1) ب

  
  

آزمایشگاهی   سوال

هوا -3 فشار روبرو، شکل آزمایش محل در جیوهcmHg75اگر ستون ارتفاع بااليcm70و گاز فشار باشد،
؟ است جیوه متر سانتی چند لوله در جیوه عسگریپور(ستون مریم   )طراح
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ها پاسخ

1-   

ρ = 1 g/cm3 = 1000 Kg/m3

P = ρgh + P0 = 1000 × 10 × 10971 + 105 = 1/0981 ×108

P / P0 ≈ 1000

2-   

نقطه)د(گزینه است) 1(از)2(عمق رويP2˃P1بنابراین. بیشتر وزنه دادن قرار با پاسکال اصل طبق طرفی از
یابد می افزایش اندازه یک به مایع نقاط تمام در فشار ΔP1=ΔP2پس.پیستون،

3-   

نقطه فشارند NوM دو هم بنابراین و تراز  :هم
  

PM = PN → P0 = ρgh + Ṕ → 75 cmHg = 70 cmHg + Ṕ

→ Ṕ = 75 cmHg – 70 cmHg = 5 cmHg
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A C

B

مصطفوي:طراح مریم

آموزشی شهرکرد1ناحیه:منطقه

هایی)1سوال هستندمیله جنس هم اند، داده تشکیل را روبرو مثلث این.که دماي اگر

کرد؟ خواهد تغییر مثلث هاي زاویه آیا دهیم، افزایش یکنواخت طور به را )75/0(مثلث

سوال )1جواب

صورترابطه به جامدها طولی انبساط 퐿∆ي = 퐿1훼∆휃است) برابر)25/0. میله طول نسبی تغییرات مقدار یعنی

∆با

1
= 훼∆휃بود می훼∆휃چون.خواهد است، یکسان مثلث اضالع از کدام هر کهبراي گفت ضلعهمهتوان یکي به ها

می تغییر (کنندنسبت زاویه)25/0. میبنابراین تغییر بدون مثلث )25/0(.مانندهاي

درجهبالنی)2سوال صفر دماي در لیتر یک حجم استبه مایع از پر سلسیوس به.ي را آن درون مایع و بالن ℃50دماي
باشد،.رسانیممی گرفته صورت تبخیري که آن می2푐푚3بدون بیرون بالن از ظرفضراگر.ریزدمایع خطی انبساط 5یب ×

10 6 1
℃

است؟ چقدر مایع مطلق حجمی انبساط )1(باشد،ضریب

سوال )2جواب

∆푉واقعی = ∆푉ظرف + ∆푉(0/25)     ظاهري           푉1훽∆휃 = 푉1(3훼)∆휃 + 2                                            (0/5)

    103훽 × 50 = 103 × 3 × 5 × 10 6 × 50 + 2 훽 = 2/75
5×104 = 0/55 × 10 4 1

℃
                 (0/25) 

                                            .

شیشه)3سوال جیوهياگر معمولی دماسنج بیشتریک گرما اثر بر جیوهاي دما، کاهش با دهید توضیح شود، منبسط جیوه از
می باال شیشه میدر پایین یا )5/0(آید؟رود

سوال )3جواب

می کاهش دما میوقتی کاهش جیوه از بیشتر شیشه مسأله فرض با مییابد، باال دماسنج در جیوه بنابراین (رودیابد .5/0(
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ناحیه پرورش و آموزش اداره

شهرکرد یک

1فیزیک:امتحان

تجربی:رشته علوم

مربوطه دبیر رسول:نام آل خانم

تعالی باسمه

ننویسید چیزي کادر این در لطفا

حروف با :نمره

دبیر خانوادگی نام و :نام

دبیر :امضاي

شهرکرد نیایش دخترانه دبیرستان

:نام

خانوادگی آموزي:نام دانش :شماره

امتحان امتحان:تاریخ :وقت

سوال صفحات:تعداد :تعداد

سعی" ما اال لالنسان لیس نیست""وان اند کرده خود جزآنچه پاداشی مردم آیه("براي نجم )39سوره

بارمسواالتردیف

1

2

3

متحرکی سرعت به آنm/s 5اگر جنبشی انرژي شود اي36افزوده اولیه سرعت ، شود می چندبرابر متحرك

؟ است ثانیه بر متر

1(12(113(214(

تغیی جسمنمودار دو جنبشی انرژي است BوAرات شکل مطابق ها آن تندي حسب نمودار.بر این به توجه با

کنید مقایسه هم با را جسم ؟.جرمدو

نقاط در را انرژي تبدیالت روبرو آزمایش به توجه بنویسید؟)3(و)2(و)1(با

امروز" دنیاي و دیروز دنیا "انرژي،

25/1

1

75/0
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ها جواب

1-

k=ퟏ
ퟐ
mv2풎ퟐ 풎ퟏ

⎯⎯⎯⎯ 풌ퟐ
풌ퟏ

=(풗ퟐ
풗ퟏ

)2=ퟑퟔ풌ퟏ
풌ퟏ

=(풗ퟏ ퟓ
풗ퟏ

)2 

25/0 25/0 25/0  

풗ퟏ ퟓ
풗ퟏ

= 6→v1+5=6v1→v1=1 풎풔  

25/0 25/0

2-ퟐퟓ
ퟑퟔ

=)2(ퟏퟎ
ퟏퟐ

=)2(풗푩
풗푨

=퐦퐀
풎푩

→2vBmB
ퟏ
ퟐ

=vA
2mA

ퟏ
ퟐ
→kA= kB

25/025/05/0

پا)1(-3 جنبشی توپ)2(انرژي جنبشی پا)3(انرژي و توپ درونی انرژي

25/025/025/0

ناحیه نیایش دبیرستان رسول آل )1(مژگان
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تعالی سمه با
فصل از سوال ریاضی) 4بخش( 5نمونه رشته دهم ي پایه فیزیک کتاب

تحصیلی   95-96سال

کننده ناحیه:   تهیه دبیر قاسمی شهرکرد 1ملوك شهرستان

ب-1 را خالی جاهاي مناسب کلمات انتخاب کنیدپدرستیهبا  .ر
درونی/ دما: ............(الف انر)  انرژي مجموع با ماده دهندهژیک تشکیل اجزاي هاي برايي ماده استآن  .بر

تابع: ب فقط آن درونی انرژي که داد نشان توان می آرمانی گاز مورد مطلق............... ( در )حجم/ فشار/ دماي
است  .گاز

درونی: .................. ( ج انرژي درونی/ تغییر محیط)  انرژي و دستگاه بین شده مبادله کار و گرما به ، دستگاه
دارد  .بستگی

،: د ترمودینامیک اول قانون ي رابطه دستگاه.......... (   Wدر روي محیط محیط/ کار روي دستگاه است) کار

بارم

1 

معینی  -2 ایستاازمقدار فرآیند یک طی کامل گاز حالتیک از رودBحالتبهAوار  .می
حالت: الف سه در را گاز درونی کنی  A،B،Cانرژي  .دمقایسه

؟: ب است چقدر فرآیند این در گاز درونی انرژي تغییر

5/1 

درآزمایشگاهییک -3 مودماسنج لوله در رقیق گاز مقداري و دارد استیقرار شده محبوس آن دماسنج.ین
را30دماي گراد سانتی دهددرجه می دماي.نشان به جسمی با تماس در را دماسنج گراد60اگر سانتی قراردرجه

روي بر شده انجام کار عالمت بگیریم نظر در دستگاه یک عنوان به را آن داخل گاز و تغییردستگاهدهیم و
آنانرژي رسیدندرونی گرماییدماسنجتا تعادل کنیدباجسمبه تعیین  .را

1 

دستگاه -4 ایستاوار ترمودینامیکی فرآیند یک طی در وJ 700اگر بگیرد محیط از محیطJ 500گرما روي کار
؟ کند می تغییر چگونه و اندازه چه آن درونی انرژي ، دهد  25/1انجام

مسیر -5 از یکبار را اتمی تک کامل گاز یک از معینی مسیر) 1(مقدار از دیگر بار حالت) 2(و حالت aاز یم bبه
درونی. رسانیم انرژي دوتغییر را کنیدمسیرگاز  .مقایسه

1 
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تعالی سمه با
سواالت ریاضی) 4بخش( 5فصلپاسخ رشته دهم ي پایه فیزیک کتاب

تحصیلی 95-96سال

کننده ناحیه:   تهیه دبیر قاسمی شهرکرد 1ملوك شهرستان

درونی: الف-1 مطلق:ب -انرژي درونی: ج –دماي انرژي دستگاه:د –تغییر روي  -کارمحیط
                

بارم

1 

است -2 گاز مطلق دماي تابع فقط درونی ضرب. انرژي حاصل با حالت معادله طبق گاز مطلق متناسبpvدماي
ضرب حاصل که اي نقطه هر بنابراین استpvاست بیشتر دمایش باشد تر بزرگ دماي. آن نمودار به توجه با

حالتBوAحالت دماي برابرو واCباهم بیشتراست دیگر دوحالت حالتاز در نیز درونی برابرBوAنرژي باهم
حالت درونی استCوانرژي بیشتر دیگر دوحالت ضرب.(از حاصل و شود اشاره حالت ي معادله هرpvبه براي

آید بدست  ) .نقطه

5/1 

د-3 دماسنج شودرچون می منتقل دستگاه به محیط از گرما گیرد می قرار تر باال دماي با رنتیجهد. محیطی
شده  یوهج منبسط لوله داخل رادر گاز کندمتراکمو دستگاه.می روي بر محیط توسط شده انجام کار پس

است است.مثبت مثبت نیز دستگاه درونی انرژي تغییر ترمودینامیک اول قانون  .مطابق
1 

4- 

U=Q+W =700-500=200j          Q=700j
W=-500j

درونی یاباj 200انرژي می  .بدافزایش
25/1 

به -5 فقط ندارد بستگی مسیرفرآیند به درونی انرژي تغییر زیرا است یکسان مسیر هردو در درونی انرژي تغییر
دارد بستگی ونهایی اولیه است .دماي برابر مسیر دو هر در ونهایی اولیه  1 .دماي
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خدا نام به

سواالتط ناحیه:راح فیزیک دبیر امیرخانی، شهرکرد2منیژه

بخش دهم فیزیک سواالت 1-1نمونه

دارد؟)الف-1 اهمیت فیزیک یادگیري و مطالعه نقطه)بچرا ویژگی است؟کدام فیزیک دانش قوت ي

بنیادي)الف از یکی فیزیک دانشزیرا شالودهترین و مهندسیها تمامی فناوريي و بطورها که است هایی

زندگی در مستقیم غیر یا دارندمستقیم نقش .ما

نظریه)ب اصالح و پذیري فیزیکیآزمون هاي

میقانون)الف-2 کار به مواردي چه در فیزیکی ببرید)بروند؟هاي نام فیزیکی قانون .چند

رابطهقانون)الف معموالً فیزیکی، کمیتهاي از برخی بین میي توصیف را فیزیکی دامنههاي در و يکنند

پدیده از گونوسیعی معتبرندهاي طبیعت .اگون

اهم)ب نیوتنقانون-قانون نورقانون-هاي شکست نورقانون-هاي بازتاب هاي

آب«-3 آرام و صاف سطح میبه مینگاه آن در را درختی تصویر و مدل»بینیمکنیم یک با را پدیده این

دهید توضیح (ساده می. صرفنظر جزیی موارد کدام )کنید؟از

به نور میپرتوهاي آب صاف و آرام میسطح صورت نور منظم بازتاب و آبتابند در درخت تصویر و گیرد

می پرتو.شوددیده واگراشدن از سازي، مدل این ناصدر و نوسانات از و جسم سطح از آبها سطح افی

می .کنیمصرفنظر

سواالتط ناحیه:راح فیزیک دبیر امیرخانی، شهرکرد2منیژه
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کنید )1 پر مناسب کلمات با را خالی )نمره 1. (جاهاي

است)........................الف دماسنج کار   .اساس

شود)ب می استفاده هواشناسی و صنعت در که رایجی   .است...................یکاي

بر)پ سنج تف کار است...................اساس   .مبتنی

دهد....................دماسنج)ت می نشان معین زمان مدت یک در دمارا کمینه و   .بیشینه

  :پاسخ

دماسنجی)الف کمیت گرمایی) پ)   0.25(فارنهایت)ب)0.25(تغییر   )0.25(فرینه)ت)0.25(تابش

مردانیان بن -نسرین   1-4بخش-شهرستان

شکل )2 به توجه )نمره1.25( :با

ی)الف چه حسب بر است؟دماسنج شده مدرج   کایی

دهد؟)ب می نشان را دمایی چه دماسنج   مایع

است؟30)پ کلوین چند فارنهایت   درجه

  

  :پاسخ

گراد)الف سانتی یا گراد 0)ب)                                         0.25(سلسیوس سانتی   )0.25(درجه

فر)ج                                        طبق شودبر می محاسبه   )0.75(مول

1-4بخش-شهرستانبن -نسرینمردانیان
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می )3 ولتاژ کمک به چگونه که کنید مشخص و کنید رسم را ترموکوپل دماسنج از وار طرح اي نمونه
کرد؟ گیري اندازه را جسم دماي )نمره 2(توان

  :پاسخ

صفحه است99و98در شده داده توضیح کامل طور به   .کتاب

  1-4بخش-شهرستانبن -نسرینمردانیان

است؟ )4 فارنهایت نصف آن عدد گراد سانتی دماسنج از دمایی چه )نمره 1(در

  :پاسخ

فرمول از استفاده f=1.8 휃با + 32  

  1-4بخش -بنشهرستان -مردانیاننسرین
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ناحیه فیزیک دبیر گودرزي پرسنلی2نورعلی کد شهرکرد 67424457:شهرستان

باشد می ذیل شرح به :سواالت

جرم-1 به اي سرعت20گلوله با سرعت100گرم با و کند می برخورد مانعی به ثانیه بر از40متر ثانیه بر متر
شود می خارج آن دیگر است.طرف ژول چند برخورد این در گلوله بر وارد نیروهاي برآیند (کار .25/1(

انجام-2 مثبت کار جسم یک روي بر باعثاگر آنران..............شود روي منفی کار اگر و آن جنبشی ژي
باعث شود شود...................انجام می جسم (سرعت .5/0(

را-3 جاده و ماشین الستیک جنبشی اصطکاك ضریب بتوان آن از استفاده با که کنید طراحی آزمایشی
کرد (حساب .1(

باشد می ذیل شرح به سواالت :پاسخ

mv1)(WF= ΔK = K2- K1m= /02 kg        0/25(0/25))0/25(-1سوالج
21
2mv2

2 -  12WF= 

× 0/2 × 10000 (  0/25)1
2/02  × 1600 - ×1

2WF=

WF= 16 – 100 = - 84 j                         (0/25)

)25/0(کاهش)25/0(افزایش-2سوالج

خودرو-3سوالج یک مشاهدهبا سنج سرعت روي که معین سرعت با خلوت کامال و افقی ي جاده یک در
شود می)U0(می مسافتی طی از پس اتومبیل و گذاریم می ترمز پدال روي پا لحظه یک در میکنیم حرکت

میگیریم.ایستد اندازه را قرمز خط طول متر وسیله به و شویم می پیاده خودرو کامل توقف از .d(پس (

WF=Mv0
21
2mv2 -  12

Fk d   cos 180=WF

kmgdµ=Mv0
21
2-0

0
2ௗ=4µ

ناحیه فیزیک دبیر گودرزي پرسنلی2نورعلی کد شهرکرد 67424457:شهرستان
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محبان محبوب یگانه نام   28/1/96:تاریخبه
خانوادگی ونام درخشان:                        نام استعدادهاي پرورش ملی گویی                   سازمان پاسخ دقیقه60:مدت

پدر شهرکرد :نام بهشتی شهید درخشان هاي استعداد آزمونمرکز  :نمره

فصل 6بخش   فتحی:طراحریاضی)1(فیزیکمستمر:آزمون 4از
دهیدآموزاندانش*   ردیف سخ پا زیر سوالهاي به طر خا وآرامش خدا بر توکل با   بارم *عزیز

  
  

1  
  
  
  

2  
  
  
  
  
  

  

مفهومی  :سوالهاي
فشار 8درظرفی در کامل گاز یک از دارد0C 27ودماي3atmمول از.وجود مخزن درون گاز فشار اگر
3atmشود می خارج اطمینان شیر یک از گاز ، شود به.بیشتر گاز دماي رساندن از0C 127با گاز مول چند

؟ شود می خارج مخزن اطمینان   شیر

ظرف 2بنابراین در گاز ومول مانده شود 6باقی می خارج   .مول

  
ثابت 6حجم درفشار ابتدا را گاز دمايatm 1لیتر دماي770Cبه270Cاز در وسپس دهیم می افزایش ،

را گاز حجم دهیم 4ثابت می کاهش ؟.لیتر شد خواهد چقدر نهایت در گاز   فشار

1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5/1  

نکنیم 1صفحه گناه خدا محضر در خداست محضر لم     عا
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محبان محبوب یگانه نام   28/1/96:تاریخبه
خانوادگی ونام درخشان:                        نام استعدادهاي پرورش ملی گویی                    سازمان دقیقه60:مدتپاسخ

پدر شهرکرد :نام بهشتی شهید درخشان هاي استعداد آزمونمرکز  :نمره

فصل 6بخش   فتحی:طراحریاضی)1(فیزیکمستمر:آزمون 4از
دهیدآموزاندانش*   ردیف سخ پا زیر سوالهاي به طر خا وآرامش خدا بر توکل با   بارم *عزیز

  
3  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آزمایشگاهی  :سوالهاي
کنید سوار دستگاهی زیر شکل آب، .مطابق شدن گرم با ودمايحال میحجمآن افزایش بالن داخل یابدهواي

می باال راست سمت شاخه در و رفته پایین لوله چپ سمت شاخه در آب ستون سطح در. آیدو اینکه براي حال
بایستیفشارمشخص،دمايیک آورید دست به را بماندگازحجمگاز .ثابت

ش راست سمت شاخه بردن باال با به(لنگیبنابراین صورتکه
Uاست حالتمی)شکل به را چپ سمت شاخه آب سطح توانید

می منظور این براي یا برگردانید راستاول سمت شاخه در توانید
حالتآنق به چپ سمت شاخه در آب سطح تا کنید اضافه آب در

برگردد لحظه.اول این آبدر همان(دماي خوبی تقریب با که
است بالن داخل هواي آب)دماي سطح اختالف وازروي بخوانید را

(h) شاخه دو استفاده Uدر و 푃رابطهازشکل = 휌푔ℎ + 푃0فشار
آوریدهواي دست به را بالن .داخل

نمودار و دهید انجام را کار این مختلف دماهاي بر (P)فشاردر را
کنید (T)دماحسب نتیجه. رسم میچه نمودار از گرفت؟اي توان

اگر باشید داشته بهحجمتوجه نسبت محبوس هوايحجمهواي
ش دقیقیداخل آزمایش جواب باشد زیاد استلنگ .تر

  :پاسخ
صورت :نتیجه به ثابت حجم درحالت دما با فشار تغییرات

است   .خطی

  
  

  
  
  
2  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باشید 2صفحه     پیروز
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محبان محبوب یگانه نام   28/1/96:تاریخبه
خانوادگی ونام درخشان:                         نام استعدادهاي پرورش ملی گویی                    سازمان پاسخ دقیقه60:مدت

پدر شهرکرد :نام بهشتی شهید درخشان هاي استعداد آزمونمرکز  :نمره

فصل 6بخش   فتحی:طراحریاضی)1(فیزیکمستمر:آزمون 4از
دهید*   ردیف سخ پا زیر سوالهاي به طر خا وآرامش خدا بر توکل با عزیز آموزان   بارم *دانش

4  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

5  

طول به شکلی اي استوانه ارتفاع40cmلوله تا است باز آن دوطرف هر که فرو30cmرا جیوه در قائم طور به
آوریم می بیرون جیوه از را ولوله داده قرار لوله درباالي را خود انگشت وسپس بریم جیوه23/5Cmاگر. می از

شود فرض ثابت تقریبا ودما مانده باقی لوله هوادر کنید؟فشار گیري اندازه شهرکرد در   را
푃1푉1 = 푃2푉2  

  

  

  
  

لوله دوطرف در زیرجیوه لولهUدرشکل مقطع وسطح دارد قرار سطح لوله.است1cm2شکلدریک باز ازطرف
42cm3به بسته درطرف هوا وارتفاع ریزیم می رسد12cmجیوه هواي.می سانتیشهرکردفشار چند

؟ است مترجیوه

5/1  
  
  
  
  
  
  
  

5/1  
  
  

باشید  3صفحه     موفق
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محبان محبوب یگانه نام   28/1/96:تاریخبه
خانوادگی ونام ملی:                        نام درخشانسازمان استعدادهاي گویی                    پرورش دقیقه60:مدتپاسخ

پدر شهرکرد :نام بهشتی شهید درخشان هاي استعداد آزمونمرکز  :نمره

فصل 6بخش   فتحی:طراحریاضی)1(فیزیکمستمر:آزمون 4از
سوالهاي*   ردیف به طر خا وآرامش خدا بر توکل با عزیز آموزان دهیددانش سخ پا   بارم *زیر

  
6  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

7  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کاربردي  :سوالهاي
اتومبیل الستیک 1/64یک × 10 2푚3دما وقتی و دارد را٠٠Cحجم اي پیمانه فشار که سنج فشار است

فشار کند می گیري دهد١٦٥KPaاندازه می نشان دما.را به270Cوقتی الستیک حجم و /1شده
67 × 10 2푚3دهد؟ می نشان را عددي چه فشارسنج یابد هوا푃افزایش = 1/01 × 105푃푎  

  
  

دارد وجود جیوه ستون باالي در هوا مقداري ، رو روبه شکل مطابق .درظرفی
؟ شود نصف هوا ستون ارتفاع تا ببریم پایین متر سانتی چند آرامی به را لوله

را( هوا است60cmHgفشار ثابت ودما   . )بگیرید

  :پاسخ
رابطه 푃1푉1طبق = 푃2푉2برابر دو آن فشار شود نصف گاز حجم میوقتی

از یعنی یابد٤٠cmHgبه٢٠cmHgشود می باید.افزایش فقط بنابراین
بماند20 لوله در جیوه متر هم10 ،سانتی متر ازارتفاعیسانتی درنتیجه کرده اشغال گاز که سانتی60است

باید لوله ببریم30متر پابیین جیوه در را آن متر   .سانتی

  

  
5/1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شما 4صفحه براي بهترینها 10  باآرزوي
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بخش کوهرنگ شهرستان احمدي غضنفر 4/8/95تاریخ2-2طراح

کنید-1 کامل را خالی ؟.جاي

کار)الف( نوع.......یکاي از ان وکمیت /.5است........است

بودن-2 غلط یا کنید؟درست مشخص را زیر جمالت

است)الف( برابر فیزیک در ان مفهوم با روزمره زندگی در کار /.25.مفهوم

استمفهوم)ب( متفاوت روزمره زندگی در ان مفهوم با فیریک در /25.کار

ثابت-3 نیروي با زیر شکل مانند را اي جعبه می2نیوتن200شخصی جا جابه کنیمکندمتر نظر صرف سطح اصطکاك از اگر

کنید)الف( مشخص را برجسم وارده نیروهاي /)75(همه

اورید)ب( بدست را نیروها توسط شده انجام )1(کار

است1جواب اي نرده زول

غلط2جواب درست)ب(الف

3جواب

عم جاي جابه بر چون سطح عمودي ونیروي وزن نیروي توسط شده انجام زیراوکار است صفر 푐표푠90دند = است0

= 200√2 푗 کار انجام W=200x√2شده
شده2 انجام کار

بخش کوھرنگ شھرستان احمدی غضنفر ٤/٨/٩٥تاریخ ٢-٢طراح

www.konkur.in

forum.konkur.in



بخش دهم3-1سواالت سامانفیزیک از پور افخمی   میدا

است؟-1  نادرست کمیت ي ره دربا گزینه کدام
اند)الف گیري اندازه قابل کمیتها ي   همه
دارند)ب یکا ها کمیت   همه
است)ج ارتباط در دیگزر کمیت با کمیت هر فیزیکی روابط   در
است)د اصلی دارد مستقل تعریف آن یکاي که   کمیتی
است؟-2 اي نرده کدامیک و برداري زیر کمیتهاي از   کدامیک

پتانسیل-------:چگالی------:دما-------:گرما------:نیرو-----:سرعت   ------:اختالف
 

نیروي-3  با را فنري سر دو شود fاگر می زیاد ي اندازه به فنر طول رابطهx∆و fبینxبکشیم
x∆ f=kیکاي است کنیدkبرقرار تعیین اصلی هاي یکا برحسب   .را

  الف-1:پاسخ
اي-برداري-برداري:2پاسخ اي-نرده اي-نرده اي-نرده ده   نر
        kg/s2:3پاسخ
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نباشید خسته وعرض سالم عباسی .با فصل 2بخش(آرزو   4از

است)1 شده پر کامال جیوه لیتر یک توسط اي شیشه ظرف حجم سلسیوس درجه صفر دماي به.در را مجموعه دماي 80وقتی
رسانیم می سلسیوس جیوه12درجه حجمی انبساط ضریب اگر شود می خارج ظرف از جیوه مکعب متر باشد 1κ4-10×8/1-سانتی

در شیشه خطی انبساط است؟SIضریب چقدر

 3×10-5) د                         10-5)ج                         2/1×10-4)ب                      10-4)الف

آوریم:3گزینه می دست به است ظاهري انبساط همان که را ظرف از شده خارج جیوه حجم   .ابتدا

∆V=V1á∆ὰ      a=1/5  × 10-4 

است ظرف حجمی انبساط ضریب و مایع انبساط ضریب تفاضل برابر جیوه ظاهري انبساط   .ضریب

β=3×10-5=a-βá  

=3α=10-5β  

خال)2 اي حفره ها آن از یکی درون ولی دارند مساوي هاي شعاع که بگیرید نظر در جنس هم فلزي دارددوکره وجود دو.ی به اگر
گرمایی انرژي کند؟کره می تغییر چگونه هم با مقایسه در ها آن شعاع ، بدهیم   مساوي

است)الف تر کم شعاع دارد،افزایش حفره که اي کره   .براي

است)ب برابر شعاع افزایش ، کره دو هر   .براي

است) ج تر بیش شعاع دارد،افزایش حفره که اي کره   .براي

شعاع)د افزایش است ممکن حفره شعاع و محل به باشدبستگی پر تو ي کره از تر کم یا تر بیش دار حفره   .کره

است:3گزینه بیشتر خالی تو کره جرم از پر تو کره که.جرم آن فرض با و است یکسان ها آن وجنس کره دو شعاع که جا آن از
توپر کره دماي افزایش است یکسان ها آن به شده داده گرمایی انرژي استو یکسان کره دو هر اولیه استدماي تر   .کم

  

دهیم)3 می افزایش تدریج به را آهنی ي لوله یک کنند؟.دماي می تغییر چگونه ترتیب به لوله چگالی و داخلی   قطر

  کاهش -افزایش)الف

افزایش)ب ـ   کاهش

کاهش)ج ـ   کاهش

افزایش)د ـ   افزایش

شود:1گزینه می منبسط لوله لوله دماي افزایش یابد.با می افزایش لوله خارجی قطر نیز و داخلی قطر نتیجه دما.در با چگالی اما
یابد می کاهش و دارد وارون عباسی.نسبت فصل 2بخش(آرزو   )4از
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خدا نام  به

سوال بارم  ردیف متن

5/1 کنید؟  تعریف را ترمودینامیکی میفرآیند ایستاوار را دینامیکی ترمو فرآیند یک صورت چه در

 گویند؟

1 

5./  

ترمودینامیکی های آیند فر تعادلی)برای رسم(ایستاوار–غیر ترمودینامیکی نمودار توان نمی

حالتکردزیرا هر ازبهدر یک گازهر ترمودینامیکی های توان)متغیر توان–می مقدار(نمی

داد نسبت ای .یگانه  

2 

5/1 کنید؟  طراحی ایستاوار ترمودینامیکی فرآیند انجام برای  3 آزمایشی

 

فرآیند یک گوییم می ، رود می دیگری تعادل حالت به تعادل حالت یک از دستگاه که هنگامی

شده انجام دینامیکی )استترمو دقیق. (نمره5/0تعریف

بوده تعادل حالت به نزدیک بسیار همواره فرآیند طول در دستگاه بهو(نمره5/0)اگر سریع

برسد نامند(نمره5/0)تعادل می ایستاوار را فرآیندی .چنین

جواب

1سوال  

تعادلی مورد-غیر هر توان نمره25/0نمی جواب

2سوال

دستگاه اولیهاگر تعادل حالت در گاز معینی مقدار را(0نمره/25)که آن بگیریم نظر در را باشد

تنظیم قابل دمای با گرمای منبع یک با تماس ابتدا(نمره25/0)در در که دهیم می گازقرار

دارندومنبع یکسانی افزایش.دمای اندکی را منبع دمای دهیم(نمره25/0)سپس گرمای.می

گا به تعادلکمی حالت به گاز کوتاهی مدت از پس شود می منتقل اگر(نمره25/0)ز رسد می

به بودهگرمادهی نزدیک بسیار تعادل حالت به همواره دستگاه یابد ادامه روش همین  

رسد(نمره25/0) می تعادل حالت به است(نمره25/0)وسریع ایستاوار فرآیند .پس

جواب

سوال

3 

خلجی:راحط پیربلوطیاسماعیل

شهرکرد یک ناحیه وپرورش آموزش  منطقه
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به نام خدا

)سال دهم رشته ي رياضي و فيزيك( سواالت پيشنهادي بخش هشتم از فصل پنجم كتاب فيزيك يك   

نمره 5/0كدام گزينه نتيجه يا بيان قانون دوم ترموديناميك به بيان ماشين گرمايي است؟- 1

Ο. هرگز امكان ندارد كه در يك فرايند ترموديناميكي كل گرماي دريافتي به كار خروجي تبديل شود) الف

درصد100طبق قانون دوم ترموديناميك به بيان ماشين هاي گرمايي مي توان ماشين گرمايي با بازده ي) ب
Ο .ساخت

Ο .ه كار خروجي تبديل شودهرگز امكان ندارد كه در يك چرخه ي كامل كل گرماي دريافتي ب) ج

اگر داخل كاسه آش بريزيم طبق قانون دوم ترموديناميك به بيان ماشين گرمايي امكان داغ تر شدن كاسه) د
Ο .نسبت به آش وجود دارد

نمره 25/0هر مورد.    عبارت صحيح را از داخل پرانتز انتخاب كنيد- 2

تغيير مي( ي مشخص كار مي كند با تغيير ماده ي كاريبازده ي ماشين گرمايي كارنو كه بين دو دما) الف
)تغيير نمي كند-كند  

در بين تمام ماشين هاي گرمايي مشابه كه بين دو دماي مشخص كار مي كنند ماشين گرمايي كارنو داراي) ب
.است) كمترين بازده –بيشترين بازده(   

 4ب درجه ي سلسيوس دماي منبع گرم آناگر بر حس.درصد است30بازده ي يك ماشين گرمايي كارنو- 3
نمره 25/1برابر دماي منبع سدر آن باشد دماي منبع سرد چند درجه ي سلسيوس است؟   

 ريز بارم

.گزينه ي ج صحيح است- 1  

)نمره 25/0(بيشترين بازده) ب)       نمره 25/0(تغيير نمي كند) الف- 2
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3 -

η=(TH‐TC)/TH .25

.3=(θH‐θC)/(θH+273) .25

.3=(4θC‐θC)/(4θC+273) .25

3 θC=.3(4θC+273) .25

θC=45.5 .25

اسماعيل كبيري ساماني منطقه ي سامان: طراح  

w w w . k o n k u r . i n

f o r u m . k o n k u r . i n



چزخِگاسی-1 اتوی هیتزهَدیٌاهیکیتک طی را شذُ دادُ ًشاى دستگاُکٌذ.فزضی رٍی شذُ اًجام کار

است؟ P(Pa)(75/2)چفذر

                                                                                                                                          300

 100                                                                                                                                           

    V(L)             20015050

چزخِ-2 تار یک اتوی تک چزخAِگاسی تار یک ٍBهی طی هحیطرا تا شذُ هثادلِ گزهای دٍکٌذ. ایي در را

کٌیذ. هقایسِ (75/0)چزخِ

A5P                      B           4P

PP                                                

  V(L)12 7   6  1  v(L)14   3      8    9  

آسهایش-3 یک هیطی را سزًگی کٌینتِ هی صثز هذتی دّین، هی قزار یخ ٍ آب ظزف در را آى ٍ ،تٌذین

آراهیسپس )تِ کشین هی عقة تِ اًذکی را شَددرپیستَى هی هٌثسط یخ ٍ آب آى.(هخلَط پیستَى سپس

ک . هیساسین خارج یخ آب هخلَط اس ّوشهاى ٍ هیکٌین ثاتت ٍرا کٌین هی صثز آسادوی را آى پیستَى آخز در

هی خَد حال تِ را آى ٍ کٌین گزدد.هی تاس اٍل حالت تِ تا (5/1)گذارین

کٌیذ. رسن آسهایش ایي در را گاس چزخِ الف(

چزا؟ هٌفی؟ یا است هثثت است، کزدُ هثادلِ هحیط تا کِ گزهایی ب(

قائذاهیٌی اردلهٌطقِ-اعظن
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درًوَدارداخلسطح-2 کِ شذُ اًجام کار تا تزاتز در Bچزخِ طزفی اس است. Q=-Wچزخِّزتشرگتز

در ایي است.Bتٌاتز تیشتز ًیش شذُ هثادلِ گزهای

ّوفشا-3 اٍل )فزآیٌذ فزآ25/0ر دها)( ّن اًثساط تعذی )25/0یٌذ حجن ّن سپس آخزی25/0( ٍ ّنت( زاکن

(25/0)دها

،چَى کار تا تزاتز چزخِ ًوَدار داخل داًینسطح +هی عالهت تا است هیQپسQ=-Wپادساعتگزد هٌفی

( (5/0شَد.
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کاوه ناحیه 1-2 –اکبر   شهرکرد 2و

باشد؟الف.1 می صحیح زیر جمالت از یک جزیی)کدام اثرهاي تا کنیم می حذف را کلی اثرهاي سازي مدل در
شود مشخص مشخص)ب.نیز نیز را جزیی عوامل نقش مهم اثرهاي نقش شدن مشخص از بعد سازي مدل در

کنیم گویند)ج.می سازي مدل را فیزیکی هاي کمیت بین رابطه                                                             .تعیین
را. 2 کاغذي ورق است یکسان سنگین و سبک اجسام براي زمین جاذبه شتاب دهد نشان اینکه براي معلمی

کند می رها زمین طرف به همزمان کن پاك تابلو با آنرا و کرده سازي.مچاله مدل چیزي چه آزمایش این در
است؟                                                                                                                            شده

اندازه. 3 را آب دماي ، داده قرار آب مقداري درون را آن ابتدا جامد جسم یک ویژه گرماي گیري اندازه براي
آ روي داغ آب مقداري سپس کرده کنیمگیري می گیري اندازه نیز را مخلوط دماي و ریزیم می اول این.ب در

که گرمایی از سازي مدل براي ایم........................................................آزمایش کرده نظر   .صرف
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خدا نام به

لردگان منطقه ، دهقانی اکرم

به5-5مبحثسواالت مربوط دهم خدمتدورهتکلیففیزیک ضمن

است-1 اضافی کلمه یک کنید، پر زیر مناسب کلمات با را خالی مفهومی(.جاهاي )سوال

ترمودینامیکی( چرخه دررو، بی فرایند فشار، فرایندهم حجم، هم فرایند دما، هم )فرایند

دستگاه.........در-الف نمیشود)گاز(بین مبادله گرما محیط )نمره/.25(.و

انرژي.........در-ب استتغییر صفر محیط و دستگاه )نمره/.25.(درونی

با........در-پ برابر گاز درونی انرژي تغییر و میکند گرما تبادل فقط محیط با گاز

کند می مبادله محیط با که است )نمره/.25(.گرمایی

نمودار...........در-ت زیر سطح قدر p-vمساحت با استبرابر شده انجام کار )نمره/.25(.مطلق

را-2 توصیه این علت کنید، خودداري آتش در آن انداختن از که است شده داده هشدار اسپري هاي قوطی روي
دهید توضیح حجم هم فرایند اساس (نمره1(.بر کاربردي) )سوال

آزمایشی-3 مقداريدر درون را آن میکنیم، مسدود کند حرکت آزادانه تواند می آن دسته که را سرنگ یک ته
میکنیم گرم تدریج به را آب و اندازیم می میکند؟.آب طی را فرایندي چه سرنگ درون سوال)(نمره1(هواي

)آزمایشگاهی

لردگان:طراح منطقه ، دهقانی اکرم

www.konkur.in

forum.konkur.in



مبحث سواالت خدمت5-5پاسخ ضمن دوره تکلیف به مربوط دهم فیزیک

دررو)لفا-1 /.)25(بی

/.)25(همدما)ب

حجم)ج /.)25(هم

فشار)د /.)25(هم

باعث-2 و میشود زیاد اسپري درون دما،فشار افزایش اثر در بیندازیم آتش درون آنرا اگر است ثابت اسپري حجم
شود می اسپري قوطی )نمره1(.انفجار

فشار-3 هم درون.فرایند گاز دما افزایش اثر در کنیم می گرم را آب و اندازیم می آب درون را سرنگ وقتی
یابد،افزایش می افزایش آن حجم و میشود کشیده عقب به است آزاد سرنگ دسته چون میشود منبسط سرنگ

بماند ثابت فشار میشود باعث دما افزایش اثر در )نمره1(.حجم
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خانوادگی نام و  :نام
پدر  :نام

آموزي دانش  :شماره
درس تجربی:نام دهم فیزیک
دبیر ا :نام سحاقیایرج

صفحه    1   :شماره
  

چهارمحال استان پرورش و آموزش کل داره
بختیاري و

شهرستان پرورش و آموزش اداره
...........................دبیرستان

........................تنوبامتحان
امتحان .......................  :تاریخ

شروع امتحان     :ساعت مدت
صفحه و سوال و.....3...:تعداد   سوال

1صفحه....1..

عدد با  :نمره
حروف با  :نمره
مصحح  :امضاي

االُنسعلیامام                                        ردیف فتاحبااوست        الذّکرُم بارم       یادخداکلیدانس

 1-  
  
  
  

مداد یک طول آموزي استدانش زیر بصورت گیري اندازه نتایج و کند می گیري اندازه بار چند   را

)7.8    cm5.1و  cm5.3   ,و cm      ,    3.4 cm  ,   5.2cm(

باشد؟ تواند می عددي چه گزارش براي قبول قابل   وچرا؟میانگین

بنویسید-2  پرتاپ دراین را فیزیکی سازي مدل کند می پرتاب سبد طرف رابه بسکتبال توپ  .بازیکنی

آموزشگاه مهر محل
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3

است شده گیري اندازه طول مدرج گیري اندازه دستگاه چهار با میله یک استطول زیر بصورت آن             وگزارش
                                                                                                                                        27.1mm+_.5mm      -ب                                   1.4cm+_.5cm-الف

84dm+_.05dm.    -د                  005m+_m 4.735.          -ج

؟چرا؟دقت است متفاوت بقیه با دستگاه کدام اندازگیري

تعالی                                                                                          بسمه
  

تجربی                       دهم فیزیک درس سواالت تشریحی ي نامه   پاسخ

1-

شده گزارش هاي عدد میان عدددر به7.8و3.4دو گیري میانگین در لذا دارند اعداد ي بقیه با زیادي اختالف
آیند نمی   حساب

  

                                                          =5.2cm/3  15.6=5.3+5.2+5.1     =گیري اندازه   نتیجه

 

 2-  
وتعین مهم اثرهاي نه بگیریم نظر در نادیده را جزیی اثرهاي بایست می فیزیکی پدیده یک سازي مدل هنگام

گیریم می درنظر ذره یا اي نقطه بصورت را توپ وشکل اندازه پرتاب دراین را چشم---کننده هوا مقاومت از
کنیم می زمین---پوشی از توپ گرفتن فاصله با میکنیم آن"فرض ماندوزن می   ثابت
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3-

اندازه دقت که این به توجه يبا کمینه برابر مدرج وسایل در نیزگیري گیري اندازه وخطاي است وسیله آن درجه
گفتکم1/2_+برابر توان می پس است وسیله آن مقیاس بندي تقسیم الف :ترین دستگاه گیري اندازه    cmدقت

بو 1 دستگاه اندازگیري جدقتو1cm.دقت دستگاه گیري دو1cm  اندازه دستگاه گیري اندازه        1cm-دقت

است متفاوت بقیه با ب دستگاه دقت   پس

  

  

  

  

  

  

  

پرسنلی کد اسحاقی ج     58596073ایر

1

5/6جمع  
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بختیاري محال چهار استان فیزیک آموزشی گروه همکاران به نباشید خسته و سالم عرض با

قسمت به مربوط دهم)7-5(سواالت فیزیک

شهرکرد یک ناحیه فیزیک دبیر نادري باقر

 ردیف سوال بارم

1

کنید کامل مناسب کلمات با را زیر .جمالت
از استفاده با گرمایی ماشین بهدر گرمایی انرژي ترمودینامیکی فرایندهاي برخی

شود.................. می .تبدیل
میکند طی را چرخه که دستگاهی بخار ماشین .است...............در

آن فرایندهاي که است اي چرخه آرمانی ي چرخه از و.................منظور اصطکاك بدون و
با می انرژي اتالف .شدهرگونه

گرمایی ماشینهاي استرلینگ ماشین و نیوکامن باشند.....................ماشین .می

1

.1 کنید معلوم را زیر جمالت از یک هر بودن غلط یا .صحیح
تراکم)الف نسبت باید آوریم بدست درونسوز ماشینهاي براي بیشتري ي بازده اینکه را)ɤ(براي

دهیم )ص.افزایش )(غ(
آوریم)ب بدست توانیم می بخواهیم که را تراکمی نسبت هر عمل )ص.در )غ( )
شوند)پ می متراکم رو در بی صورت به هوا و سوخت مخلوط دیزلی ماشینهاي .در

)ص )غ( )
حدود)ت بنزینی ماشینهاي تراکم حدود14تا10نسبت دیزلی ماشینهاي باشد23و .می

)ص )غ( )

2 

1/25
آن کار اساس و ساخت پوت پوت قایق یک میتوان چگونه دهید توضیح مختصر طور به

باشد می ماشینهایی نوع چه .مانند

3 

چرخه هر در درونسوز گرمایی ماشین می60یک دریافت سوخت سوزاندن از گرما ژول کیلو
و دهد20کند می تحویل کار ژول گرماي.کیلو گر سوختا از گرم8حاص بر ژول کیلو

ثانیه هر در ماشین و کنید50باشد محاسبه را زیر کمیتهاي از یک هر بپیماید را با«.چرخه
ماشین بودن آرمانی »فرض

ماشین)الف بازده
چرخه)ب هر در شده تلف گرماي
چرخه)پ هر در شده مصرف سوخت

3
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نامه پاسخ

/25برونسوز/25ایستاوار/25آب/25کار-1

/25ص)ت/25غ)پ/25غ)ب/25ص)الف-2

داخل-3 را باشد بلند نسبتا آن لوله که اي شیشه پایپ یک داریم برمی جاصابونی مانند ظرف یک
ته به را آن و گزاریم می فلزي تشتک چسبانیمیک می لولهظرف خارجتا ظرف انتهاي از آن

و/25.شود آب مقداري پایپ الکلداخل مقداري تشتک ریزیمداخل الکل/25می زدن آتش با
میشود تبدیل بخار به پایپ درون راند/25آـب می جلو به را ظرف نیوتن سوم قانون ./25.وطبق

باشد می برونسوز ماشینهاي مانند قایق این کار /25اساس

قسمت به مربوط دهم)7-5(سواالت فیزیک

شهرکرد یک ناحیه فیزیک دبیر نادري باقر
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شلمزارمنطقهکساییبهاره

کنیدپرمناسبهايعبارتباراخالیجاهاي

نمره5/0.است...ازمایش وتجربهاساس واست...فیزیکعلمهدف:الف

گیرياندازه-پیرامونجهاندرفیزیکیهايپدیدهبررسی:جواب

نمره5/0.کنیدمشخصرازیرهايجملهبودننادرستیادرست-1

 ...گویندمیاسکالرهايکمیتجهتهم ودارندمقدارهمکههاییکمیتبه:الف

 ...استبرداريکمیتیمتوسطسرعت:ب

درستب –نادرستالف:جواب

نمره1.بزنیدمثال ودهیدچیست؟توضیحفیزیکیکمیتازمنظور-2

 .جرم وطولمانندگویندفیزیکیکمیتباشدگیرياندازهقابلکهراچیزيهر:جواب

شلمزارمنطقهکساییبهاره
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خلفیان ٢منطقھ-٥فصل٣بخش-پروانھ

کامل-1 گاز مقداري محتوي سرنگ یک آموز دانش است(یک ناچیز اصطکاك با آن پیستون و درون)سیلندر را
دهد می قرار جوش آب حاوي می. ظرفی حرکت سمتی چه به سرنگ پیستون کنید بینی پیش دلیل باذکر

  /.)5(کند؟

  

  

  

و یابد می افزایش گازها جنبشی انرژي و کند می دریافت گرما است گرما منبع با تماس در سرنگ بهچون
کندو می وارد چپ سمت به نیرویی کندپیستون می حرکت چپ سمت به سرنگ   .پیستون

کرد؟چرا؟-2 استفاده گرما منبع عنوان به توان می یخ و آب مخلوط از   )75/0(آیا

وزیرا.)25/0(بله است تعادل حال در درجه صفر دماي در یخ و آب دمايمخلوط گرما دادن دست از یا گرفتن با
کند نمی تغییر یخ)25/0(آن تمام اینکه شود،مگر منجمد آب تمام یا و   .)25/0(ذوب

نمایید-3 تکمیل را زیر مورد(.جمالت   )25/0هر

روش- دو از دستگاه و محیط بین انرژي گرماو..........کار.......تبادل گیرد............؟؟؟؟؟ می   .صورت

دستگاه- روي بر محیط کار گاز یک انبساط   .است)منفی-مثبت(در

دا(- چاي فنجان اقیانوس-غیک باشد)آب گرما منبع مصداق تواند   .می
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تعالی  بسمه

 ردیف بارم
کنید 0.5 انتخاب را مناسب کلمه زیر جمله :در

شود بررسی بهتر تا شود می ساده فیزیکی پدیده یک آن طی که فیزیک در است مدل(فرایندي
)نظریه-سازي  

1-  

بسکتبال 0.5 توپ حرکت سازي مدل شوند؟در می حذف هایی اثر چه خالء در آن حرکت فرض با 2-  
است؟در 0.5 شده سازي مدل چیزي چه آینه سطح از نور بازتاب توجیه براي آزمایشگاه  3-  

ناحیه سقایی 2تورج  

پرسنلی 58596901:شماره  

سواالت  جواب

 ردیف بارم
سازي 0.5 -1 مدل  
باد 0.5 وزش اثر و هوا -2 مقاومت  
نظر 0.5 در موازي نور پرتو زیادي تعداد از متشکل را نور .میگیریمباریکه 3-  

 پایان
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پور قوامی شهرکرد–حسین یک ریاضی2بخش5فصل-ناحیه ي رشته دهم فیزیک فیزیک-از
ایستاوار-1 فرآیند از تعادل(منظور حال ؟)در چیست
دهد؟–2 می رخ اتومبیل یک سیلندر در ایستاوار فرآیند یک چگونه که دهید توضیح
حجم–3 به سرنگ یک ي تهیه کنید20یا10با آزمایش را ایستاوار فرآیند یک سی .سی

1پاسخ
تعادل حالت یک به دستگاه ، تحول از مرحله هر در که گیرند صورت آهستگی به چنان تحوالت آن طی که فرایندي

ترمودینامی متغیرهاي تغییرات دیگر عبارت به باشد نزدیک بسیار گویندترمودینامیکی ایستاوار فرآیند باشد، کوچک بسیار .کی
صادق دستگاه براي لحظه هر در حالت ي معادله و پذیر امکان ترمودینامیکی متغیرهاي تعیین و گیري اندازه تحولی چنین در

.است
2پاسخ

می صورت انفجار ، زند می جرقه شمع و شود می سیلندراتومبیل وارد بنزین و هوا مخلوط که گازهنگامی و مخلوط(گیرد
بنزین و دهد)هوا می پیستون به توجهی قابل جنبشی انرژي ایستاوار فرآیند یک و شود می منبسط دررو بی صورت به

3پاسخ
بشود آن وارد هوا کمی تا کشیده عقب به را بزرگ سرنگ یک را.پیستون سرنگ و داشته نگه بسته انگشت با را سرنگ نوك

و یخ و آب مخلوط کنیمدر می متراکم را سرنگ داخل هواي پیستون آرام حرکت با و کنیم می هواي.ارد روي صورت دراین
است گرفته صورت ایستاوار دماي هم تراکم یک سرنگ .داخل
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رقمی -1 هاي وسیله در را گیري اندازه خطاي تعیین  .بنویسید)دیجیتال(روش

  
کاهش -2 موجب زیر موارد از نیست؟کدامیک گیري اندازه دقت وافزایش خطا

وسیله )1 گیري)2حساسیت اندازه که شخصی مهارت
 .میکند

تکرار)3 دفعات گیريتعداد گیري)4اندازه اندازه مورد   کمیت
است؟-3 شده گیري اندازه متفاوتی دستگاه با زیر هاي طول از یک   کدام
1(4.2mm            2(76×10ି4m      3(    ×10ି5km0.22             4(201µm
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  به نام خدا

  مربوط به دوره ضمن خدمت  7- 1بخشدهمسواالت فيزيك

95-96سال تحصيلي

  .را اندازه گرفتدانه نخودآزمايشي طراحي كنيد كه بتوان چگالي يك  1
  
  
  

5/1  

چقدر آب سر ريزيك قطعه مسي مطابق شكل روبه رو داخل استوانه رها ميكنيم  2
  5/10g⁄cm3ميشود؟چگالي مس

    

    
  

1  

  مناسب پر كنيديي خالي را با كلمهجا  3
است.3برابر   .................   است كه    ....................       sIواحد چگالي در

  

5/0  

  جواب سواالت:

وحجمشان را با استوانه مدرجاندازه ميگيريمدانه نخود را با ترازو30جرم چند دانه مشخص مثال  1
  نمره 5/0هر قسمتوحاصل تقسيم آنها چگالي ميباشدگيريمياندازه م

  
  /.25/.    جواب5جايگذاري   25/0  چگاليفرمول  2

  
/.25يهر جاي خال                                     1000جاي خالي دوم  3   جاي خالي اول  3

    
منطقه ي الران58815044زهرا اصالني پرسنليطراح سواالت                                                   
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شماره
  سوال

خدا نام   بارم  به

واژه  1 میان واژهاز کنیدها، انتخاب را درست   .ي
روش)الف است،)تابش–همرفتی(در محیط خود از بخشی جابجایی با همراه گرما   .انتقال
سطوح)ب گرماییتیره،در   .است)کمتر –بیشتر(تابش
در)ج همرفت می)شب –روز(پدیده دریا سمت به ساحل سوي از نسیمی وزیدن   . شودموجب

25/  
25/  
25/  

روش  2 کدام کنید مشخص شده، ذکر موارد از یک هر رسانش(در و تابش انتقال)همرفت، باعث
است؟ شده   گرما

بخاري)الف از استفاده با زمستان در اتاق هواي شدن   (............................)گرم
میگل)ب آب را خود اطراف برف زمستان در   (.............................)کنداسکانک
می)ج شوفاژ روبروي را دستمان میوقتی گرم   (..............................)شودگیریم،

5/  
5/  
5/  

کرد؟  3 مشاهده را همرفتی روش به گرما انتقال بتوان که کنید طراحی   /75  آزمایشی

تختمساحت  4 کف با آن900استخري عمق و است 2مترمربع دماي.متر گرم روز یک در اگر
آب آب30سطح کف دماي و سانتیگراد گرمایی16درجه رسانش آهنگ باشد، سانتیگراد درجه

است؟ چقدر آن کف به استخر سطح آ(از برسانندگی
.

  )است6/0

75/  

شهرکی مالکی و -زهرا آموزش کوهرنگاداره   پرورش
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  نامهپاسخ

    /25شب)ج/           25بیشتر)ب/           25همرفتی)الف  1

    /25تابش) ج/            25تابش)ب/              25همرفت)الف  2

می  3 پر سرد آب از ابتدا را همرفتی آنلوله داخل به لوله دهانه از را پرمنگنات دانه چند و کنیم
می.ریزیممی قرار آتش شعله روي را قایم هاي شاخه از   / 25.دهیمیکی
گمی از بعد میبینیم گرم آب مدتی چگالیذشت و میآشود باال و شده کم سردن آب و رود

می آن می /25شودجایگزین پخش لوله تمام در بنفش رنگ   /25.شودو

  

4    
25/0      =3780W/25퐻 = 푘 ( ) /25 = / × ×  

  
  

  

  

شهرکی مالکی کوهرنگ -زهرا پرورش و آموزش   اداره
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75/ کنید زیرراتعیین عبارتهاي یانادرستی .درستی
کاهش)الف آب یابدسرعت میشودافزایش جاري آب درآن که اي لوله مقطع سطح هرچه پایاازآب جریان دریک

یابد .می
یابد)ب می افزایش شاره فشارداخل شاره تندي .باافزایش
جریان)پ سرعت زمین هواپیماازسطح بلندشدن هوادربااليدرهنگام جریان کمترازسرعت ها هوادرزیربال

.آنهاست

1

1 هاي درنقطه آب جریان روبرواگرتندي ترتیب2و1درشکل و10به لوله40متربرثانیه شعاع باشد متربرثانیه
درقسمت1درقسمت لوله است(است؟2چندبرابرشعاع دایره لوله مقطع )سطح

1 2

2

5/1
میریزددرشکل بیرون آیدوبه می باال قائم ي ازلوله آب افقی درلوله .زیربادمیدن

دهید)الف راتوضیح آب آمدن باال علت برنولی اصل به .باتوجه
آورید)ب رابدست آب واردبرسطح ساکن وفشارهواي لوله باالي متحرك ي فشارشاره .اختالف

آب برسانتیمترمکعب1چگالی )گرم )

10cm

3

7/8/95:تاریخ 6-3بخش:موضوع سوال پایدار:طراح زهره

2ناحیه
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خدا نام  به
درونی)2-6(بخش:موضوع انرژي و کار

18/8/95تاریخ بارم  سئوال 
کنید 1 تعیین را زیر عبارتهاي بودن غلط یا درست

است)الف آن دهنده تشکیل هاي ذره انرژي ،مجموع جسم یک درونی انرژي
ماند)ب می سامانه،پایسته مکانیکی انرژي اتالفی نیروهاي حضور با معموال
ن) پ که اي سامانه بهبه نه و گیرد می انرژي بیرون از سامانهه دهد می انرژي بیرون

میشود گفته منزوي
است)ج منفی همواره اصطکاك نیروي کار  

1-  

5/ کنید  :ازمایش  
دهید مالش بهم محکم را خود کنید.دستهاي متوقف را دستها حرکت .اکنون
؟ رفته کجا شما دستهاي جنبشی انرژي  

2-  

5/1 جرم  به ارتفاع 2جسمی از را گرم زمین 5کیلو به تندي با جسم و کنیم رها متري
.میرسد  

؟ است ژول چند هوا مقاومت نیروي  کار

3-  

نیا: طراح مختاري بن –زیبا منطقه
 

نامه :پاسخ  

/.)25(صحیح)ج/.)            25(غلط)ب/.)           25(صحیح)الف -1
میشود -2 ظاهر گرما بصورت و میشود درونی انرژي به تبدیل  
3-  

푤 = 퐸2 - 퐸1 )25 (./  
E1 = k1

0 + 푢1 = 푚푔ℎ1 = 2 ∗ 10 ∗ 5 = 100푗 )5(./  

퐸2 = 푘2 + 푢2
0 = 1

2푚푣2
2 = 1

2 ∗ 2 ∗ 82 = 64 ( 5./ ) 

푤 = 퐸2 − 퐸1 = 100 − 64 = 36푗 ( 25./ ) 
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کنید. 1 تحلیل را کند می حرکت زمین طرف به که جسمی جنبشی و پتانسیل   )نمره0.5. (انرژي

جسم:پاسخ گرانشی پتانسیل انرژي پس شود می کم زمین به نسبت آن ارتفاع زمین به جسم شدن تر نزدیک با
یابد می   )نمره0.25(کاهش

جنبشی انرژي پس یابد می افزایش جسم سرعت افزایشو یابدآن   )نمره0.25. (می

است. 2 بازي تاب مشغول اي بچه سطح.پسر تا او ي فاصله حرکتاگر مسیر از نقطه ترین پایین در  2زمین
نقطه باالترین در و پسر2.8متر سرعت بیشترین آویز نقاط اصطکاك و هوا مقاومت از پوشی چشم با باشد متر

کنید حساب را 푔(  .بچه = 10 푚
푠) (1.5رهنم(  

  :پاسخ

ℎ = 2 푚 ℎ = 2.8 푚 푉 = ? 푚 푠⁄ 푉 = 0 푚 푠⁄      )0.25نمره(  

퐸 = 퐸 ⟹ 퐾 + 푈 = 퐾 + 푈 ⟹ 푚푉 + 푚푔ℎ = 푚푉 + 푚푔ℎ)0.5نمره(  

푉 + 20 = 0 + 28 ⟹ 푉 =   )نمره0.5(                      16

푉 = 4 푚 푠⁄                  )0.25نمره(  

ي. 3 وزنه یک دهیم می قرار محلی در را آب از پر تشت ارتفاع500یک از بار یک را دیگر 1گرمی بار و متري
ارتفاع کنیم 2از می رها تشت باالي حالت.متري از بیشتر دوم حالت در میشود خارج تشت از که آبی میزان
است این. اول توان می کردچگونه توجیح را   )نمره0.5. (موضوع

و: پاسخ است بیشتر نیز اش گرانشی پتانسیل انرژي باشد بیشتر پرتابه شدن رها ارتفاع چه هر اینکه به توجه با
در جنبشی انرژي ، مسیر اول در گرانشی پتانسیل انرژي بودن بیشتر با مکانیکی انرژي پایستگی اصل به توجه با

د و است بیشتر مسیر درآخر تشت از شده خارج آب میزان نتیجه در و شده بیشتر برخورد سرعت نتیجه ر
ارتفاع 2ارتفاع از بیشتر است 1متري   )نمره0.5. (متري

  

طراح خانوادگی نام و اشرفی:نام   سجاد

آموزشی   لردگان:منطقه
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تعالی بسمه

اشکفتکی تاجی تاریخ4-4بخش–شهرکرد2ناحیه-سعید 12/8/1395:و

بارم ردیف )آزمایش–کاربردي–مفهومی(سواالت

1

زودتر ظرف کدام در مرغ تخم و آید می جوش به زودتر ظرف کدام بنویسید دلیل ذکر با
شود می .پخته

مشابه( ها غ مر تخم و ها ظرف و ها استشمع یکسان ظرف چهار هر آب مقدار ).و

1

5/0 پز آب زمینی سیب پختن زودتر در نمک دهید؟راکاربرد توضیح 2
75/0 قابلمه به نسبت غذا پختن سریعتر در را زودپز دهید؟راعاديهايکاربرد توضیح 3
1 چرا؟ یخ؟ یا است بیشتر برف ذوب نهان گرماي 4
75/0 در برف شود؟چرا می ذوب دیرتر زمین روي نقاط به نسبت ها قله باالي 5

2
گرمایی ظرفیت با گرماسنج دماي1݉وAمشخصیک با آب مقدار.داریم1ߠگرم اگر

دماي2݉ با برف باشیم2ߠگرم طراحیآ.دشته را ازنماییدزمایشی که دهید توضیح و
راطر برف ذوب نهان گرماي بتوان آن کرد؟یق گیري است(اندازه ضروري هم روابط ).ذکر

6
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تعالی بسمه

اشکفتکی تاجی تاریخ4-4بخش–شهرکرد2ناحیه-سعید 12/8/1395:و

بارم ردیف )آزمایش–کاربردي–مفهومی(جواب

1

گردد می آب جوش نقطه و دما افزایش باعث ناخالصی جوش).25/0.(وجود دماي فزایش با
پزدتخم می زودتر باالتر جوش دماي در )25/0.(مرغ

است پایین فشار کوه باالي (در دماي)25/0. در و آید می پایین آب جوش دماي بنابراین و
پزد می دیرتر مرغ تخم پایین )25/0.(جوش

نمک کردن اضافه با و کوه پایین پزد)2شماره(پس می زودتر مرغ .تخم  

1

5/0 گرددنمکناخالصیوجود می آب جوش نقطه و دما افزایش دماي).25/0.(باعث فزایش با
زمینیجوش پزدسیب می زودتر باالتر جوش دماي )25/0.(در

2

5/0 استدر بسته آن درب چون زودپز رودفشارون می جوش)25/0(.باال دماي بنابراین آبو
جوشیابدمیافزایش دماي در زودترباالو پزدغذا )25/0.(می

3

1 ذوب نهان استیخگرماي استبیشتر و)25/0(.بیشتر تر متراکم بصورت مولکولها زیرا
دارند قرار هم به نسبت تر است)25/0(فشرده بلورین جامد ذره)25/0(.و و مولکولها اما

یابد انتقال است الزم کمتر درونی انرژي و دارند فاصله هم با برف برف)25/0()گرما(هاي تا
کند ذوب  .را

4

75/0 است کم فشار ها قله باالي در می)25/0.(زیرا افزایش برف ذوب نقطه هم پایین فشار در و
دیرتر)25/0.(یابد برف باالتر ذوب دماي در شودذوبو )25/0.(می

5
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2
برف تمام که کنیم انتخاب اي گونه به را آب دماي و جرم مقدار باید ابتدا دردر شده ریخته

باشدآب سلسیوس درجه صفر باالي باقیمانده آب دماي و شود .ذوب
گیرد می گرما برف و دهند می دست از گرما آب و سنج گرما آزمایش، این .در

کنیم فرض درجه صفر را برف اولیه دماي اگر شدن(همچنین ذوب آستانه در دماي)یعنی و
را آنها نماییمƟنهایی بگیریمرا Aوفرض سنج گرما گرمایی می.ظرفیت را زیر رابطه

آن در که نوشت بودن Cتوان معلوم با و باشد می مجهول و است برف ذوب نهان گرماي
آید می دست به مقدار این مقدارها  .دیگر

6
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بخش دهم 1-2سواالت پایه فیزیک

دلیل -1 ذکر با کنید؟ مقایسه هم با را روبرو جسم دو جنبشی   )نمره 75/0(انرژي

است:جواب برابر هم با جسم دو جنبشی حرکتانرژي جهت به و دارد بستگی جسم تندي و جرم به تنها و
نیست وابسته   )نمره 25/0( .جسم

K1=1/2m(2v)2=2mv2)25/0نمره(

K2=1/2(4m)v2=2mv2)25/0نمره(

  

  

  

  

کند36سرعتبا gr2جرمبهتگرگیدانه -2 می برخورد زمین سطح دانهجنبشیانرژي   .به

  )نمره 1( ؟استچقدرزمینبرخوردبالحظهدرتگرگ
   :جواب

s/m10=36)25/0 نمره(        

2mv2/1=K           )25/0 نمره(  
  )نمره 25/0(                          =2/1×2×3-10×210

)j( 1-10=             )25/0 نمره(  
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است؟ -3 جنبشی انرژي از اي نمونه زیر موارد از )نمره5/0(چرا؟کدامیک
است)  الف کرده گیر درخت یک هاي شاخه میان که   .توپی
پرتاب)ب ورزشکار یک توسط که استدیسکی   .شده
است)ج شده پارك پارکینگ در که خودرو   .یک

است:جواب صحیح ب   )نمره25/0(گزینه
است جسم یک حرکت به وابسته انرژي جنبشی انرژي   )نمره25/0( .زیرا

توپ -4 یک کردن شوت با اي حرفه بازیکن معادل 5/0یک اي انرژي آن به میj 25/156کیلوگرمی،
چند.دهد بازیکن پاي از شدن جدا هنگام توپ این   )نمره 75/0( ؟استs/mسرعت

  :جواب

                                   V=                                )25/0نمره(

              )نمره25/0(                           =                     

   =25 (m/s) )25/0نمره(  

چرا؟ -5 دارد؟ بیشتري جنبشی انرژي زیر موارد از یک شما نظر )نمره 5/0(به
کند)الف می حرکت پایین سمت به تپه باالي از خودرو   یک
دود)ب می پایین سمت به تپه باالي از شخص   .یک
پایین)ج سمت به تپه باالي از توپ غلتدیک   .می
  

است:جواب صحیح   )نمره 25/0(الف
دلیل   نمره 25/0ارائه
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مورد-6 در توان می اي نتیجه چه آزمایش این از میدهد، انجام زیر شکل مطابق آزمایشی آموزي دانش
چرا؟ گرفت؟ گلوله دو جنبشی )نمره 5/0(انرژي

  
  

جنبشی:جواب انرژي از بیشتر تر سنگین گلوله جنبشی استانرژي تر   )نمره25/0(سبک
ریزد می بیرون ظرف درون از بیشتري آب دلیل همین به دارد بیشتري جرم   )نمره 25/0(زیرا

جسم( جرم با آن مستقیم نسبت و جنبشی انرژي رابطه به توجه   )با
  
  
  
  

طراح برجوئی:نام شجاعی   سمیه

فارسان:منطقه   شهرستان
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خدا نام  بھ

دهم فیزیک خطا( 5-1بخشسواالت و دقت گیري )اندازه

پرسنلی کد بن منطقه فیزیک دبیر شاهرخی دهم      58675179:سارا فیزیک خدمت ضمن دوره

را-1 خط پاره یک طول میتواند کشی حسب12.3خط بر کش خط این دقت بگیرد اندازه متر سانتی
؟ است  میلیمترچقدر

کش –جواب خط این میکنیم0.1دقت تبدیل متر میلی به را آن که است متر :سانتی

0.1cm 0.1*10-2m 0.1*10-2*10-3mm=10-1*10-2*103=100=1mm 

مقدارهاي -2 و کرده گیري اندازه بار چهار ترازو یک کمک به را جسمی 36.5 –37 –38 –26.9جرم
کرد؟ گزارش باید گرم کیلو چند اضافی تقریب با را جسم این جرم ایم آورده دست به  کیلوگرم

است26.5مقدار –جواب گیري اندازه در اشتباه احتماال و است دور شده گزارش مقدارهاي بقیه بنابراین.از
گز جسم جرم عنوان به را مقدارها بقیه میانگین و گذاشت کنار را آن کردباید :ارش

میانگین= (38+37+36.5)/3=37.16kg 

اضافی تقریب از:با بزرگتر میشود حذف که رقمی اضافه 5چون واحد یک آن چپ سمت رقم به پس است
. میکنیم  

اضافی= تقریب با 37.2میانگین kg 

می-3 شناور آب روي و دارد نامنظمی شکل که را جسمی حجم بتوان آن با که کنید طراحی راازمایشی ماند
آورد .بدست  

در –جواب که سنگین قبلجسمی از را آن حجم و رود می فرو راآب ایم گرفته مورداندازه جسم به نخ یک با
جسم حالت این در اندازیم می مشخص حجم با آب حاوي مدرج استوانه داخل در را دو هر وسپس میبندیم نظر

برود آب زیر به سبک جسم که میشود باعث حجمچگالتر اگر میکنیم یادداشت را آمده باال آب حجم سپس
آید می سبکبدست جسم حجم کنیم کم مقدار این از را چگالتر .جسم
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تعالی بسمه

ازمایشگاهی سوال مفهومی -کاربردي -سه

طراح طاهریان: نام نوراهللا سید

 1بخش3فصل

ارسال 18/08/1395: تاریخ

کیار: شهرستان
خراجی: دبیرستان فارابی

پرسنلی 58666216: شماره

09133851060: تلفن

بارم »سئواالت« رد
ان 1 کمک به که کنید طراحی کردآزمایشی مقایسه مایعات با را گازها پذیري تراکم  .بتوان

دهید شرح را ازمایش انجام چگونگی و ببرید نام را ازمایش  .وسایل
1 

میشوند 2 تقسیم دسته چند به ها بزنید؟. جامد مثالی هرمورد کنید،وبراي تعریف ببرید،  2  نام

3 
  
  

زیکزاکی -الف مسیر یک هوا در دود ذرات علت چه کنند؟به می طی
کنید؟ -ب بیان را مایعات در پخش ي پدیده از اي نمونه

   

1 
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خدا نام به
بخش از دهم5فصل4سوال فیزیک
سوال دهقان:طراح کیار                ٥٨٦٧٤١٨٤:کدپرسنلی       قھفرخیسیما منطقھ

کندردیف می آسان انسان براي هارا سختی خدا به علی.توکل بارم)ع(امام
کنید1 انتخاب پرانتز داخل از را درست .عبارت

تابع)الف فقط درونی انرژي کامل گاز معینی مقدار گاز(براي گاز-فشار مطلق .است)دماي
حتما)ب شود انجام کار ترمودینامیکی فرآیند یک در مطلق(اگر است)حجم-دماي کرده تغییر .گاز
(پ سلسیوس) درجه صفر تعادل-یخ حال در ویخ آب نظر)مخلوط در گرما منبع عنوان به توان می را

.تگرف
وابسته)ت فرآیند، مسیر به کامل گاز معینی مقدار درونی انرژي ).نیست-است(تغییر
گاز)ث چگالی دهیم، افزایش را گاز دماي ثابت، حجم در ماند(اگر می یابد-ثابت می )کاهش

25/1

است2 شده داشته نگه ثابت فرآیندي طی کاملی گاز بگیرد،.دماي گرما فرآیند این طی گاز حجماگر
است؟ کرده تغییر چگونه گاز

25/1

5/2.باتوجھبھنموداردادھشده،درستیونادرستیعبارتھایزیررامشخصکنید3

دستگاه4 انبساطی، فرآیند یک دستگاهJ200طی درونی انرژي و دهد می انجام محیط روي J50کار
یابد می است؟.افزایش کرده مبادله گرما چگونه و مقدار چه دستگاه

5/1

بررسی5 را ترمودینامیک اول قانون بتوان آن کمک به که کنید طراحی آزمایشی زیر وسایل کمک به
گازي،ی.(نمود فلزي،چراغ سردکقوطی آب )ظرف

1
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سواالت پاسخنامه
گاز)الف1 مطلق )25/0(دماي

)25/0(حجم)ب
تعادل)پ حال در یخ و آب )25/0(مخلوط
)25/0(نیست)ت
ماندثابت)ث )25/0(می

کند2 نمی تغییر گاز درونی انرژي بماند، ثابت گاز دماي ترمودینامیک)25/0(.اگر اول قانون از اگر
داریم کنیم U∆استفاده = Q + W → 푊 < 푈∆چون0 = 0,푄 > شده)5/0(0 انجام کار

است یافته افزایش گاز حجم و است انبساطی فرآیند بنابراین است )5/0.(منفی

پ)بدرست)الف3 ت)درست ث)نادرست نادرست)درست
چ)ج ح)درست خ)درست د)نادرست هرمورد)نادرست /)25(درست

است4 منفی کار عالمت انبساط فرآیند )25/0(.در
∆푈 = 푄 + 푊 → +50퐽 = 푄 + (−200퐽) → 푄 = +250퐽)1(

استگرماJ250دستگاه )25/0(.گرفته
سرد5 آب ظرف در سرعت به آنرا سپس نموده گرم گازي چراغ شعله بروي را فلزي قوطی ابتدا

شود می مچاله قوطی و.میاندازیم شده مبادله گرماي مجموع با برابراست درونی انرژي تغییرات پس
میباشد دما تغییرات تابع که فلزي قوطی روي بر شده انجام کار
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روید-1 می باال کم ثابت وباردیگرباتندی زیاد ثابت رایکبارباتندی ساختمان یک های پله از طبقه شده.پنج کارانجام

کنید مقایسه هم با خودرادرهردوحالت .وتوان

درهردقیقه-2 آبی عمقkg033پمپ به ازچاهی را وباتندیm5آب پمپاژمیm/s5/2باالکشیده بیرون به

پمپکنداگربازده کند؟%55این می مصرف انرژی ژول چند است روشن پمپ که (N/kg13=g)باشددرهرساعت

جرم-0 به درمدتkg033اتومبیلی کامیون ازیک گرفتن سبقت ازs4برای خودرا km/h03بهkm/h54سرعت

رساند بخارتوان.می اسب برحسب مقاوم نیروهای گرفتن رابانادیده موتوراتومبیل آوریدبهمتوسط .دست

پاسخنامه

پس-1 ندارد کاربستگی آن انجام تندی به شده شده5مقدارکارانجام کارانجام باالبرویم راباهرسرعتی ساختمان طبقه

است .یکسان

گیریم13عمق-2 می درنظر گرانشی پتانسیل مبدأ عنوان به را چاه جنبشی.متری وانرژی است ساکن نقطه دراین آب

گرانشی صفراستوپتانسیل داد.آن کارانجام آب مقصدبایدروی به آب رسیدن .برای

بازده×133  
خروجی انرژی

ورودی انرژی

  mgh+m   
 

 
    ×E:درهردقیقه مصرفی انرژی

×5×10= 937.5+15000=15937.5300+×            
 

 
    ×E

  
       

    
=21250

j21250×60=1.3×   :درهرساعت مصرفی انرژی

با-0 دهدبرابراست می انجام موتوراتومبیل که کاری جنبشی کاروانرژی وبنابرقضیه مقاوم نیروهای گرفتن :بانادیده

موتور        
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تعالی   بسمه
موحدي: طراح سنجشطاهره    4-3:فصل

ارسال 2ناحیه:منطقه   20/8/95:تاریخ
  

نقاط -1 در فشار است شناور آب روي چوبی قطعه شکل ترتیبBوAمطابق به چهPBوPAرا نامیم می

چرا؟ دارد؟ وجود نقطه دو این در فشار بین   ارتباطی

شک -2 محیطلدر هواي فشار باشدKpa90زیر است؟.می پاسکال چند لوله انتهاي در شده حبس گاز   فشار

Cm3g/2  =p مایع  

دهانهلیوانی -3 روي را خود دست دهیم نمی قرار آن ي دهانه روي را روغنی سبک کاغذ یک و کرده آب از پر يرا

گذاشته لیوان ي دهانه روي را خود دست دهیم می قرار دستآن آرامی به سپس برگردانیم سرعت به را لیوان و

دهید توضیح را پدیده این علت ریزد نمی بیرون لیوان از آب داریم می بر را   . خود
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سوال  :1جواب

یکPA=PBفشار به تراز هم نقاط تمام فشار و یابد می افزایش آب ارتفاع آب در چوب کردن وارد با زیرا است

نقاط و شود می زیاد فشارندBوAاندازه هم پس هستند افقی سطح هم و تراز   75/0.هم

  

سوال  :2جواب

نقطه گیریمBوA دو می نظر در تراز هم   .را

PA = PB  P شده(  حبس )گاز  = P )مایع(   + P بیرون(  )هواي  P ) گاز(   =Pgh+90000 

P گاز   = 2000 * 10 * 0.4 + 90000 = 98000 pa 

سوال  :3جواب

شود می آن افتادن مانع لیوان به چسبیده روغنی کاغذ بر وارد هواي   .فشار
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خدا نام  به
فیزیک درس سواالت مبینی-5فصل 3بخش– 1نمونه ژیال طراح

 ردیف

ظرف 2ظرف درون شکل است 1مطابق ایم. واقع ریخته آب مقداري ظرف دو هر باالي 2ظرف.درون
دارد 1ظرف منبع 1ظرف.قرار با مجاورت اثر در ظرف این آب ایم گذاشته حرارتی منبع یک روي را

آید می جوش به ظرف.گرما آب مجاورت 2آیا اثر ظرفدر آب بخار آید 1با می جوش ؟به

ظرفآ:پاسخ گرم2ب سلسیوس درجه صد تا تواند است.شودمی الزم گرما آب بخار به آب تبدیل . براي
شود می مبادله دما اختالف وجود صورت فقطدر دوجسم بین بخا.گرما حالتیکه ظرفدر آب دماي 1ر و

ظرف گرمهمدما 2آب انتقال امکان ، ظرفباشند به میرود 2ا بین .از
:بنابراین  
ظرف سلسیوتا 2آب درجه صد آیددماي نمی جوش به و شود می گرم .س

1 

شود می منبسط فشار هم فرآیند یک در اتمی تک گاز :مقداري
میگردد)الف گاز داخلی انرژي ازدیاد صرف گاز به شده داده گرماي از درصد ؟چند
شود؟)ب می محیط روي کار انجام صرف گاز به شده داده گرماي از درصد چند

:پاسخ  
푄 = 푛퐶푚푝훥푇
훥푈 = 푛퐶푚푣훥푇

باال روابط به توجه با گرما به درونی انرژي تغییرات  نسبت

훥푈
푄

=
퐶푚푣
퐶푚푝

=
3
5 

صر صد در شصت این شودبنابر می کار انجام صرف صد در چهل و درونی انرژي بردن باال .ف

2 

اصطکاكا بدون پیستون یک با اي شن –ستوانه کیسه سنج –یک برقی –دماسنج –فشار کن  -گرم
دارید اختیار در یخ مقداري و آب ظرف و.یک کنید انتخاب را خود نیاز مورد ابزار وسایل این بین از

دهد رخ همدما فرآیند یک آن طی که کنید طراحی .آزمایشی
دهیم:پاسخ می قرار ظرف درون را استوانه کنیم می ایجاد یخ و آب مخلوط ظرف یک طوریکهدر به

باشد باال طرف به آن کنیم.دهانه می محبوس پیستون زیر در و داده قرار استوانه درون گاز . مقداري
پیستون روي شن ریزیممقداري دماي.می است ممکن گاز تراکم خاطر به رود می پایین کمی پیستون

3 
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شود می دما ماندن ثابت باعث یخ و آب وجود ولی رود باال حج.آن و میفشار اندازه لحظه هر در را م
دهیم.گیریم می ادامه شن بیشتر ریختن با را عمل یافته.این کاهش دما تغییر بدون گاز حجم نهایت در

شود می زیاد آن فشار .و
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خدا نام   به
قربانی یک –عباس شماره فنی   هنرستان

دهم 5-5 بخش   فیزیک
کرد-1 مشاهده را آب جوش نقطه از غیر دمایی در آب جوشیدن بتوان آن در که دهید شرح را   .آزمایشی

کنیم:پاسخ می آب سدنگی است. (درون ثابت آب حجمسپس).حجم در کار این با و فشاریم می را سرنگ وارددسته فشار ثابت
بریم می باال سرنگ درون آب سطح دارد.بر آب جوشیدن آغاز از نشان این که کرد خواهیم مشاهده آب درون را هایی   .حباب

  
  
  
باشد؟-2 می چه به مربوط کنیم می باز سرعت به را آن که اي نوشابه شیشه دهانه اطراف بخار   مشاهده

شیشه)الف از نوشابه هاي حباب   خروج
لوله)ب دهانه اطراف محیط دماي کاهش و دررو بی انبساط فرآیند   وقوع
میعا)پ عمل و آید می پایین محیط دماي و دهد می رخ فشار هم دهدفرایند می رخ   ن
شود)د می شیشه دهانه اطراف محیط شدن سرد موجب و یابد می کاهش دمایش و افزایش کمی نوشابه   حجم

  ب:پاسخ
  
،گ-3 همدما فرایند یک شوددر می آن درونی انرژي افزایش سبب دستگاه، به شده داده   )غلط –صحیح(رماي

است:پاسخ محیط. غلط روي شود می کار انجام   .صرف
  
  
دهیمشکلدر -4 می حرارت سیلندر درون گاز به مانع.مقابل وزنه   وجود

است شده پیستون حرکت نوع.از چه سیلندر داخل گاز صورت این   در
کند؟ می طی را ترمودینامیکی   فرآیند

حجم:پاسخ هم انرژي.فرآیند افزایش صرف شده داده گرماي فرآیند این   در
برد می باال را گاز فشار و شود می سیلندر داخل گاز   .درونی
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شاهرخ الران 2-2 -عبدالرحمن   و
  
نیروهاي -1 بزرگی اگر زیر شکل 2Fdو1Fدر اندازه به افقی سطح روي جسم وهردو باشد دادهبرابر نشان جهت   در

؟چرا؟ است بیشتر نیرو کدام توسط شده انجام کار شوند بجا جا   شده
  
  

  
  

  
  
  
  
2- k جرم به سطل یک g15mکارگري طنابی وسیله به کل4را کار ،اگر کشد می باال طرف به قائم راستاي در

J برابر جابجایی این در سطل بر وارد ؟+100نیروهاي است نیوتن چند کند می وارد سطل به طناب که ،نیرویی   باشد
  

210
s
m

g =  

جابجایی جابجایی جھت  جھت

2F  1F  
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خدا نام به
بخش از شده طراحی دهم5-3سواالت فیزیک کتاب

سواالت عسکري:طراح یک–علمدار ناحیه شهرکرد آبادي اسد الدین جمال سید دبیرستان
با-1 مرتبط فیزیکی مطلب چه به مقابل شکل

دارد؟ اشاره ها دهیدشاره شرح را .آن
اصل:پاسخ و شناوري نیروي مطلب به دارداشاره وزن.ارشمیدس به مکعب مایع10وقتی وارد نیوتن

شود می سرریز ظرف از است برابر مکعب حجم با که مایع حجم از مقداري شود مایع.می وزن توان می
بخوانیم سنج نیرو روي از را شده برابر.سرریز مکعب این بر وارد شناوري نیروي طرفی جابجااز مایع وزن

یعنی باشد2شده می .نیوتن

آهن-2 چگالی دانیم است8/7می آب چگالی آهنی.برابر پیکر غول هاي کشتی چرا و چگونه دهید توضیح موضوع این به علم با
بمانند؟ شناور اب روي راحتی به توانند کنیدمی بیان فیزیکی قوانین و اصول با مرتبط را خود .توضیح

طور:پاسخ را ها نیزکشتی آب ، ارشمیدس اصل وطبق بدینوسیله و کند جابجا را کشتی زیر آب از وسیعی حجم که سازند می ي
وزنبه حجماندازه هم آبکشتیآب روي را آن و کند می وارد کشتی بر باال به رو شناوري نیروي شده جابجا کشتی زیر از که

دارد می نگه .شناور

را-3 شناوري نیروي بتوان آن با که دهید شرح را کردآزمایشی .حس

عمق:پاسخ به دست با را پونگی پینگ توپ است ببریمآکافی فرو آبی ظرف داخل نیرویی.ب رویم می آب عمق به چه هر
را ما راندبیشتردست می باال باشد.به می شناوري نیروي همان نیرو .این

سواالت عسکري:طراح یک–علمدار ناحیه شهرکرد آبادي اسد الدین جمال سید دبیرستان
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خانوادگی  ردیف و مالکی:نام   بارم  6-4:بخش                         فارسان: منطقهفاطمه

میکند؟  1 بیان را گازها تجربی قوانین از یک کدام زیر   شکل
PP

شارل، قانون به توجه گازبا دماي افزایش با ثابت فشار   در
یابد می افزایش آن    .حجم

  
  

푇1 = 300 k               푇2 = 400k  
  

گاز این اولیه حجم دماي5퐿푖푡اگر در را آن حجم کنید؟400kباشد   محاسبه
  

1

1
= 2

2
0/25               

5
300 = 2

400 0/25        푉2 = 20
3 퐿푖푡 0/25 

75/  
  
  
  
  
  
  
  

75/  

نشود  2 آن وارد بیرون از هوایی هیچ که اي گونه به دهیم می قرار پالستیکی بطري یک سر بر را . بادکنکی
دهیم می قرار جوش آب مقداري در را آن چرا؟.سپس افتد؟ می اتفاقی   چه

  
د هواي دما، افزایش افزابا آن حجم و شده منبسط بطري شودیشرون باد بادکنک میشود باعث و   .میابد

  
75/  

حجم3 به پالستیکی 4بادکنکی 퐿푖푡دماي با هوایی از 37را 푐عمق به را آن و کنیم می زیر15پر متري
حجم به آنجا در و بریم می اي دریاچه 2سطح 퐿푖푡است؟.میرسد چقدر عمق این در آب   دماي

  
1 1

1
= 2 2

2
.25  

105×4
310 = 2.5 ×105×2

2
.75  

푇2 = 387.5 퐾 .25

  

1/25  
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الرحیم الرحمن اهللا   بسمه

الران بخش از بهاءلو   20/8/95 4بخش-3فصلفرزاد

هاي - 1 عبارت صحیح شکل یا بودن نادرست دلیل کنید، مشخص را زیر هاي عبارت نادرستی یا درستی
بنویسید را   .نادرست

یابد)آ می کاهش هوا چگالی برویم باالتر زمین سطح از   .هرچه

مایع) ب نیستآب توریچلی آزمایش براي   .مناسبی

است)ج برابر تراز هم نقاط در فشار ، مایع نوع یک   .داخل

دارد)د بستگی ظرف شکل به ها شاره   .فشاردر

پایین – 2 سمت به خودکار جوهر که کرد مشاهده مدتی از بعد و بست را خود خودکار انتهاي آموزي دانش
علت کند نمی توحرکت چگونه را کنید؟آن می   جیه

عمق -3 در است؟1زیردریایی پاسکال چند عمق این در آب از ناشی فشار است حرکت حال در آب زیر متري
مساحت به پنجره یک داراي دریایی زیر وارد100اگراین پنجره به که نیروي بزرگی شود فرض مترمربع سانتی

آب آزاد سطح در هوا فشار اگر ؟ است نیوتن چند شود عمق10000می در کل فشار باشد متري10پاسکال

؟ است پاسکال ߩKg/m 31000(چند =،g=10N/Kg(  

بنویسیدنام -4 را مقابل دستگاهاي   .وکاربرد

  

  )ب)                                                                                       (آ(
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کاربردي مفهومی آزمایشگاهی -سواالت شاھوردی - فرشتھ  

استخدامی -1 آزمون یک اند10000در کرده شرکت کننده.نفر شرکت نفر هر از دریافت150000اگر هزینه ریال
بزنیدکنند تخمین را آزمون این از شده آوري جمع هزینه کل )نمره75/0. (،

توان20اگر -2 ما کشور در نفر بارمیلیون باشند،خوندو داشته را سال در بزنیددادن سالتخمین یک طول چنددر
شود؟ ذخیره تواند می خون بانک در خون   )نمره 1(لیتر

گیرد؟ -3 می جا لیوانی بستنی چند شما اتاق فضاي )نمره 25/1(در
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سواالت پاسخ

  

1-   10000=1×104=104(0/25) 

 150000=1/5×105=105(0/25) 104 × 105 =109(0/25) 

دادن -2 خون بار هر در شخص کنیم فرض دهد400اگر می خون سی  :داریم, سی

2×400cc=800 cc=8×102cc=103cc(0/25)  

20000000=2×107=107(0/25) 107×103=1010cc =107 lit  (0/5) 

 

3-    V 36=3×3×4=اتاقm3=3/6×101m3=10m3(0/5) 

V بستنی=퐴ℎ = 휋푟2ℎ = 3 × (5)2×5=375cm3=3/75×102×10-6m3=10-4m3(0/5)  

اتاق
بستنی = 10

10 4=105(0/25) 

شاهوردي یک-فرشته ناحیه دبیر

بخش از سوال اول 6-1طرح فصل
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بخش به مربوط سواالت ي فیزیک 6-2پاسخنامه دهم 1کتاب ي پایه
طاهري فروغ سوال  طراح

است -1 افقی ي جاده یک روي بر حرکت حال در میکند.اتومبیلی ترمز و میبیند را مانعی مدتی از پس راننده
ایستد می .و  

است؟)الف نوعی چه از حرکت زمان طول در اتومبیل جنبشی(انژري )انرژي

است؟)ب انرژیی نوع چه اتومبیل انرژي کردن ترمز از ي(پس همه که درونی انرژي از صرفنظر ندارد، انرژي
هستند دارا ) اجسام

را)ج شده ایجاد انرژي تغییر انرژياین پایستگی قانون اساس میکنید؟بر توجیه وجود(چگونه دلیل به واقع در
هنگام در جسم جنبشی انرژي اصطکاك، ونیروي میشود تبدیل الستیکها و سطح درونی انرژي به کردن ترمز

و الستیکها دماي شدن افزوده باعث و شده تبدیل درونی انرژي به کامل طور به انرژي این ، بایستد اتومبیل اگر
شود می جاده است.سطح شده تلف عمال ، ندارد را مجدد ي استفاده قابلیت انرژي از نوع این که آنجایی .)از

جرم -2 به میدهیم 2توپی قرار مقابل شکل مطابق سطحی روي بر را توپ،.کیلوگرم کردن رها از پس اگر
مسیر در و کند، حرکت به زمین20شروع سطح به رسیدن هنگام را توپ سرعت شود، تلف توپ انرژي درصد

آورید دست .به  

Wf=E1-E2 

Wf=
20
100푚푔ℎ = 푚푔ℎ − 1

2푚푣
2

20
100 × 2 × 10 × 5=2 × 10 × 5 − 1

2 × 2 × 푣2

80
100 × 2 × 10 × 5=푣2 ⇒ 푣2 = 80 ⇒ 푣 = √80 = 8.94 푚/푠

٥m 

B 

A 
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جرم -3 به چوبی ي قطعه یک آزمایش، یک شیبدار100در سطحی روي را ايگرم قرارشیشه شکل مطابق
ایم ناچیز(. داده جنسارتفاع) .اصطکاك سطحو جنس ولی است ثابت شیبدار تغییرافقیسطح میتوان را

میکند.داد طی زمین روي را اي فاصله زمین به رسیدن از پس جسم و میکنیم رها را اندازه.جسم را فاصله این
میکنیم سطح.گیري جنس تغییر جدولافقیبا یک در را گیري اندازه نتایج و میکنیم تکرار را آزمایش مجددا ،
میکنیم .ثبت  

بهدف را آزمایش این انجام بنویسیداز پاسخ این انتخاب براي را خود دلیل و .نویسید

کار( گیري اندازه ، آزمایش از اصطکاكهدف جنبشی(نیروي اصطکاك ضریب همچنین سطح) و و جسم بین

است سطح.افقی باالي در جسم پتانسیل انرژي کل شیبدار، سطح و جسم بین اصطکاك بودن ناچیز به توجه با

نیروي کار میتوان انرژي، این داشتن با و است شده تبدیل جنبشی انرژي به زمین، به رسیدن هنگام در شیبدار،

ياصطک رابطه طریق از است، اتالفی نیروهاي کار همان که را را مختلف سطوح کردWf=E1-E2اك   ). پیدا

h=١٠cm 

افقی سطح روی شده طی ی  فاصلھ

www.konkur.in

forum.konkur.in



خدا نام به

پژوهش فریبا

شهرکرد شهرستان یک ناحیه فیزیک   دبیر

پرسنلی 70010200: کد

  

شناوري .1 است؟نیروي وابسته کمیتی چه به
جسم)الف جسم)بوزن شاره)جچگالی شاره)دعمق   چگالی

  
دهید؟ .2 توضیح را ارشمیدس اصل آزمایش یک ذکر با

فلزي:ج جسم آنیک وزن که نیروسنج یک به شده طور10آویزان به جسم این وقتی ، است نیوتن
عدد نیروسنج گیرد می قرار آب درون دهد 6کامل می نشان را کاهشنیوتن این واقع نیوتنی 4در

شده وارد جسم به شاره طرف از که است شناوري نیروي از ناشی دهد می نشان نیروسنج که عددي
  .است

  

چگالی .3 به مایعی در 2جسمی
1

و شده شناور مکعب، متر سانتی بر ماند، 4گرم می مایع از بیرون آن حجم

است؟ مکعب متر سانتی بر گرم چند جسم حجمی جرم

)الف
1
)ب 3

1
  2)د 5/1)ج2

است:ج جسم توسط شده جابجا مایع جرم با برابر جسم جرم است شناور جسم   چون

شدهm = mجسم جابجا   مایع

ρ1푣1 = ρ2푣2

1
 4چون

3
پس است، مانده مایع بیرون جسم است 4حجم مایع درون آن   حجم

푣2 =
3
4
푣1  ρ1푣1 = 2 ×

3
4
푣1 => ρ1 = 1/5 3 

باشید  موفق

بارم

5/0

1

5/1
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