
   4فصل  دهمفيزيك  سئواالت امتحاني

 مواد رساناي گرما     -6دماي تعادل  -5 گرماي ويژه  -4آهنگ عبور گرما   -3 گرما -2دما  -1الف( مفاهيم زير را تعريف كنيد ؟

 نتقل مي شود. گرما همواره از جسم با دماي ...........به جسم با دماي ..........م -1ب(جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد

 .................مايع مناسبي براي استفاده درون رادياتوهاست. -3اساس كار دماسنج هاي جيوه اي و  الكلي ............است.  -2

 مقدار انرژي ك به دليل اختالف دما بين دو جسم مبادله مي شود ..............مي گويند. -4 

 ج(  به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

 دماي سنگ و شن در ساحل دريا در يك روز گرم تابستاني از دماي آب دريا بيشتر است. چرا -1 

 نقطه ثابت بااليي دماسنج سلسيوس چگونه تعيين مي شود -2 

 نحوه استفاده از دماسنج را شرح دهيد.  -3 

 آزمايشي بيان كنيد كه نشان دهد آب رساناي خوب گرماست يا نيست؟ -4 

 مقياس درجه بندي سلسيوس چگونه تعيين مي شود ؟ توضيح دهيد. نقطه صفر دماسنج در -5 

 شرط تعادل گرمايي دو جسم چيست؟ -6 

 چرا موادي نظير پشم و تارهاي شيشه اي عايق هاي گرمايي خوبي هستند. -7

 انتقال گرما به روش رسانش را توضيح دهيد؟  -8

 دماسنج پزشكي با دماسنج جيوه اي معمولي چه تفاوتي دارد -9

 است ؟ J/kg c4200گرماي ويژه ي آب   -است . ب J/kg c 700گرماي ويژه شيشه  -الف  مفهوم اين جمله ها را بنويسيد .  -10

 با يك آزمايش رسانايي گرمايي مس و آهن و شيشه را با يكديگر مقايسه كنيد. -11

  گرماي ويژه ي آب باالست .دو مورد استفاده از اين ويژگي آب را بنويسيد.  - 12

 چرا نمي توان با دما سنج الكلي دماي جوش آب را اندازه گيري نمود؟ - 13

است دماسنج الكلي قادر به اندازه گيري كداميك از  -115در جه سانتيگراد و دماي انجماد الكل  79با توجه به اينكه دماي جوش الكل  -14

 (   -183دماي جوش اكسيژن )     ,(   357دماي جوش جيوه  )    ,(  100دماي جوش آب )   ,(  27دماي بدن انسان)    دماهاي زير است ؟ چرا؟

 گرما از  ....................به ....................منتقل مي شود.  -1با توجه به شكل جاهاي خالي را پر كنيد:  -15

 انرژي دروني آب ............و انرژي دروني ميخ...............مي شود. -2

 از عبارتهاي زير درست وكداميك غلط است ؟ كداميك-16 

 الف( هوا رساناي بسيار خوبي براي گرما ست به همين خاطر در زمستان پرندگان پرهاي خود را باز مي كنند. 

 ج( با انداختن ميخ داغ درون آب ولرم انرژي دروني ميخ كم مي شودب(آب رساناي خوب گرماست. 

  د( مسائل
 مي باشد. J/kg c  4200چند ژول گرما الزم است ؟ گرماي ويژه ي آب C 100تا  C 20گرم آب از  500براي تغيير دماي  -1

 است.    J/kg c 400برسانيم گرماي ويژه مس  C 30به  C 20كيلو گرم مس را از  5/2قدر گرما الزم است تا دماي چ  -2

 افزايش مي دهد ؟ C 15لو گرم آب را كي 100چه مقدار گرما دماي  -3

 وريد؟ آباشد جرم جسم مورد نظر را بدست   J/kg c 400مي رسانيم اگر گرماي ويژه جسم   C 30به  C 20گرما دماي جسمي را از  j 10000با دادن  -4

 يد؟در جه سلسيوس رسيده است مقدار گرمايي كه در اين فرايند منتقل شده است را حساب كن 74به  64كيلو گرم آب از  25/1دماي  -5

 سم را بدست آوريد؟ افزايش يابد گرماي ويژه اين ج c 5گرما مي دهيم اگر دماي آن  kj 4وگرم از جسمي كيل 2به  -6

 ژه مس را تعيين كنيد. افزايش مي يابد . گرماي وي c120به  c 20مس مي دهيم و دماي مس از gr250گرما به  kj 10مقدار  -7

ه است درون يخچال  مي گذاريم . چند ژول گرما توسط يخچال از آب درجه سلسيوس را كه در ظرفي ريخته شد 15گرم آب  400  -8

 گرفته مي شود تا به آب صفر درجه تبديل گردد ؟ 
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 ه ي آب را محاسبه كنيد.كاهش مي يابد گرماي ويژ c 5ژول باشد دماي آب  21000آب  kg 1اگر انرژي گرفته شده از  -9

 افزايش مي دهد؟  c20به  c 5را  از  گرم 100ماي يك قطعه مس به جرم دچند ژول گرما  -10

 

آب قرار  كيلو گرم 2كيلو ژول انرژي الكتريكي را به گرما تبديل مي كند اين گرمكن را درون  42كتريكي در هر دقيقه يك گرمكن ال -11

 دقيقه روشن باشد دماي آب چقدر افزايش پيدا مي كند ؟ 10مي دهيم اگر گرمكن به مدت 

 گرما تبديل مي كند اين گرمكن را درون يك كيلوگرم آب قرار انرژي الكتريكي را به j 105در هر ثانيه  يك گرمكن الكتريكي  -12 

 ثانيه روشن باشد دماي آب چقدر افزايش پيدا مي كند.    600مي دهيم اگر گرمكن براي  

متر مربع  اليه باشد اتالف انرژي را از يكاست اگر ديوار خانه دو  C 30 در يك روز زمستاني اختالف دماي داخل و بيرون يك خانه  -13

 (است J/m s C  5/0آهنگ عبور گرما )دت يك دوم ساعتمدر  -دقيقه ب 5/2ر مدت د -الفاين ديوار براي حالتهاي زير حساب كنيد؟  

 رما توليد خواهد كرد؟مي شود چند ژول گ با تنه درختي برخورد كرده و درون آن متوقف m/s 100گرم با سرعت  20گلوله اي به جرم  -14

 كيلو گرم برخورد كرده وبه آن مي چسبد:  2به يك قطعه فو الدي به جرم  m/s200رم با سرعت گ 50گلوله اي سربي به جرم   -15

بوده و تما مي انرژي گلوله  c30گر فرض كنيم دماي اوليه قطعه فوالدي ا -نرژي جنبشي گلوله قبل ازبر خورد چند ژول است؟  با -الف  

 فقط به قطعه فوالدي داده شود دماي قطعه فوالدي بعد از برخورد چقدر خواهد شد.

ي شود اگر تمامي انرژي گلوله صرف افزايش دماي گلوله شود به مانع سختي برخورد كرده و متو قف مm/s200گلوله آهني با سرعت  -16

 افزايش دماي گلوله را حساب كنيد

نرژي صرف گرم متري از حال سكون سقوط كرده به زمين مي خورد اگر همه ا 90يك قطعه آهن به جرم يك كيلو گرم از ارتفاع  -17

 شدن آهن شود دماي آهن چند درجه باال خواهد رفت ؟

برسانيم زمان الزم براي اين  C80به c20آب رااز دما ي گرم  كيلو20مقدار kw 4مي خواهيم بوسيله يك گرمكن الكتريكي به توان  -18

 عمل را حساب كنيد؟

ب قرار آ  kg 2ژول انرژي الكتريكي را به گرما تبد يل مي كند اگر اين گرمكن را در درون   630لكتريكي در هر ثانيه يك گرمكن ا  -19 

 دقيقه روشن باشد دماي آب چقدر افزايش مي يابد ؟2دهيم و مدت 

انرژي سيم  %10صورتي كه  برساند در c 65به  c 25آب را  از  kg4در چه مدت زمان مي تواند دماي  kw 2سيم گرماده برقي  يك -20 

 گرماده به محيط انتقال يابد.

 هچ -انرژي گرمايي تلف شود.ب %16ما بايد بدهيم .اگر چه مقدار گر -برسانيم .الف c 20را به دماي  c 10آب  kg 4مي خواهيم  -21

يك گرمكن الكتريكي با  چه مدت بايد -است(ج 8/16انرژي تلف شود) انرژي شيميائي در چوب        %20مقدار بايد چوب بسوزانيم اگر 

 وات در داخل آب روشن باشد. 200توان

هايي آن چقدر مي باشد دماي ن c20رژي گرمايي مي دهيم اگر دماي اوليه آن ان j 2400مقدار  kg 4/0به يك قطعه فوالد به جرم  -22 

 فوالد =J/kg c 500 cشود.  

تالف ااست اگر پنجره اين خانه از جنس شيشه پنجره تك اليه باشد  c 20ر يك روز زمستاني اختالف دماي داخل و بيرون يك خانه د -23 

 متر مربع اين پنجره براي حالتهاي زير حساب كنيد.        2انرژي را از 

 است( J/m s C  7/5عت ) آهنگ عبور گرما سا 1در مدت  -ب   ثانيه      1در مدت  -الف  

ژول گرما از آب بگيرد پس از  42ر يخچال در هر ثانيه دقيقه داخل يخچال قرار داده اگ 20را به مدت   c 30يك كيلو گرم آب  -24 

 مدت ذكر شده دماي آب چقدر خواهد شد؟

قرار مي  kg 10تريكي را به گرما تبديل مي كند اين گرمكن را درون مايعي به جرم رژي الكان kj 5يك گرمكن الكتريكي در هر ثانيه  -25

 مي رسد گرماي ويژه مايع را حساب كنيد. c 70به  c 40 دقيقه روشن باشد دماي مايع از  2دهيم اگر 
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ار دارد هنگامي كه گرمكن درون يك ظرف با گرماي ويژه ناچيز قر c 20واتي به طور كامل در يك كيلوگرم آب   200يك گرمكن  -26

 در جه مي رسد؟ c 100روشن مي شود پس از چه مدت دماي آب به 

كيلوگرم آب قرار  4كيلو ژول انرژي گرمايي مي دهد اگر اين گرمكن در مدت يك دقيقه درون  7يك گرمكن الكتريكي درهر ثانيه  -27

 ت؟برساند دماي اوليه آب چقدر بوده اس c 30گيرد و دماي آب را به 

 

ساعت چه مقدار انرژي گرمايي تلف مي  5در دو طرف آن در مدت  c 20ديواري آجري دو اليه با اختالف دماي  m 2از مساحت  -28 

 = آهنگ عبور گرما   J/m s C  5/0شود؟         

عت از پنجره هاي سا 5درجه سلسيوس بود درآن كالس در مدت  25در يك روز سرد زمستان اختالف دماي كالس درس با بيرون  -29

 مي باشد. J/m s C   7/5متر مربع مي باشند چقدر گرما تلف مي شود؟ آهنگ عبور    4يك اليه ي آن كه حدود 

 

درجه مي رسد در اين مدت چقدر گرما از فوالد به محيط داده مي  50در جه د رمدت يك ساعت به    800كيلو گرم فوالد  25دماي   -30 

 مي باشد. J/kg c  500   شود ؟ گرماي ويژه  فوالد

 

ثانيه روشن مي   100كيلو گرم آب قرار مي دهيم و به مدت  5ژول گرما توليد مي كند آن را درون  2100يك گرمكن در هر ثانيه  -31 

 كنيم حساب كنيد كه دماي آب چقدر افزايش مي يابد؟

 

 cم انرژي آن صرف تغيير دماي آن مي گردد اگر دماي آن  به زمين برخورد كرده و تما m/s 40با سرعت  gr 200گلوله اي به جرم  -32

 افزايش يابد گرماي ويژه ي آن را حساب كنيد 20

 

روشن مي كنيم  s100آب قرار مي دهيم و به مدت  kg 5گرما توليد مي كند آن را درون  j2100يك گرمكن الكتريكي در هر ثانيه   -33

 بد ؟حساب كنيد كه دماي آب چند درجه افزايش مي يا

 

ساعت چه مقدار گرما عبور مي كند به شرط آن كه اختالف دماي  5/0متر مربع در مدت  10از يك شيشه پنجره ي دواليه به مساحت  -34

 ( J/m s C 7/2دو طرف آن يك درجه سلسيوس باشد  ) اتالف انرژي از شيشه پنجره دو اليه 

 

به طرف زمين پرتاب مي شود . دماي اين فوالد روي زمين چقدر  m/s 20سطح زمين با سرعت  m30يك گلوله فوالدي از ارتفاع   -35

 = گرماي ويژه فوالد j/kgc 500افزايش مي يابد. 

 

 است اگر ديوارهاي اين خانه از جنس آجري c20در يك روز زمستاني اختالف دماي داخل و بيرون يك خانه  -36

  ؟را حساب كنيد s5متر مربع اين ديوار براي مدت  2ژي از باشد اتالف انر C  J/ms 7/1   دوال با آهنگ عبور گرماي 

 

آب قرار مي دهيم  kg2ژول انرژي الكتريكي را به گرما تبديل مي كند اين گرمكن را درون  210يك گرمكن الكتريكي در هر ثانيه  -37

 ؟روشن باشد دماي آب چقدر افزايش مي يابد s 210اگر گرمكن براي 
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نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | نمونه سوال دهم | | جزوه آموزشی دهم | | گام به گام رایگان دهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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