
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران  هفتاداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 محل مهر با امضاء مدیر

 

 

 ماهنوبت امتحانی خرداد            (دوم ی)دوره : دبيرستان هاتفآموزشینام واحد     ش داوطلب( :)ش صندلی

 تجربیرشته:                     دهم:پایه               نام پدر:                 خانوادگی:و نام نام 

 96-97:   سال تحصيلی فضائلیآقای جناب  دبير: نام : فيزیکسؤال امتحان درس

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه سفید داده شود.پاسخ  نامه سفید ندارد.پاسخ سؤاالت در روی برگ سؤال نوشته شود، نیاز به پاسخ

 صبح     10:30:       ساعت امتحان

 دقيقه      110      وقت امتحان : 

 1397/  3/  1تاریخ امتحان :     

 برگ  4 : سؤالتعداد برگ 

 

 4ز    ا   1   فحه : ص 

 نمره( 5/1) لغات و اصطالحات زیر را تعریف کنید: -1

 ایفشار پیمانهالف( 

 ب( کمیت دماسنجی

 ج( همرفت طبیعی

 نمره( 5/1) جمالت زیر را با استفاده از عبارات داخل پرانتز کامل کنید: -2

کاهش( -کاهش( و فشار ..... )افزایش-مقطع در جریان یک شاره، سرعت حرکت آن ..... )افزایشبا کاهش سطح الف( 

 یابد.می

 تر( خواهد بود.کم-ترتر باشد، ارتفاع آب در آن ............. )بیشی مویین بیش( هر چه قطر لولهب

 شود.ب میی ذوکاهش( نقطه-( افزایش فشار وارد بر یخ، سبب .............. )افزایشج

±بندی شده،....)های درجهگیری با وسیله( خطای اندازهد
1

2
 بندی مقیاس آن است.ی تقسیم(کمینه±1-

 رسد.تابش( گرما به دست می-ای، گرما با روش.......... )رسانش( با نزدیک کردن دست به زیر المپ رشتهه

 نمره( 5/1) عبارات درست و نادرست را مشخص کنید: -3

 یابد.ور در یک مایع، مقدار نیروی ارشمیدس افزایش میافزایش عمق جسم غوطهالف( با 

 های منظمی کنار هم قرار دارند.های بلورین در طرحب( جامد

 گویند.سنجی میگیری دما مبتنی بر تابش گرمایی، تَفهای اندازهج( به روش

 یابد.د( با افزایش انرژی درونی یک جسم، دمای آن افزایش می

 کنیم، انرژی پتانسیل کشسانی افزایش و کار نیروی نیروی کشسانی مثبت است.که فنری را فشرده میه( هنگامی

 ها به حدی از هم دورند که بر هم تاثیر چندانی ندارند.و( در گازهای کامل، مولکول

 نمره( 5/0) شوند. چرا؟کنند به طرف هم کشیده میدو قایق که به موازات هم در یک جهت حرکت می -4

 

نمره( 5/0)  های یک مایع دارد؟چسبی مولکولالف( افزایش دما چه تاثیری بر نیروی هم -5



 

 
 4ز    ا   2   فحه : ص 

 

 1396/ 10/    تاریخ امتحان :                                          نام و نام خانوادگی:                                درس: سؤال امتحاندنباله 

نماییم. اگر سطح داخلی لوله را چرب کنیم و آن را وارد ظرف ی مویینی را داخل ظرف محتوی آب میب( لوله 

 نمره( 55/0) نماییم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 

 نمره(1) ؟«خیر»یا « آری» -6

 یابد؟گراد، چگالی افزایش میی سانتیدرجه 4الف( آیا با افزایش دمای آب از صفر تا 

 درصد باشد؟ 111تواند ب( آیا بازده یک ماشین گرمایی کارنو، می

 ها پایسته است؟ی منزوی، مجموع کل انرژیج( آیا در یک سامانه

 تواند منفی باشد؟ د( آیا کار کل انجام شده بر یک جسم در یک جابجایی می

ر باالیی و پایینی را عوض کنیم و به آن در شکل روبرو، با کاهش دما تیغه به سمت پایین خم شده است. اگر جای نوا -7

 نمره( 55/0دهد؟ )گرما بدهیم، تیغه چگونه تغییر شکل می

 

 

 

میلیارد برابر خورشید دارد، اما چگالی آن   6/4وجود دارد که جرمی 87M سنگین در نزدیکی کهکشانچاله فوقیک سیاه -8

را به  𝑔/𝑐𝑚7. چگالی آن بر حسب کندکیلوگرم بر مترمکعب است که آن را حتی از هوا هم سبک تر می 1/77 تنها

 نمره( 5/0) صورت نماد علمی بنویسید.

 

 

11سازد، با سرعت درجه می 71از پایین سطح شیبداری که با افق زاویه  کیلوگرم 2ای به جرم گلوله -9 𝑚

𝑠
به سمت باالی  

ه شده ی انرژی پتانسیل ذخیرکند. اگر بیشنیهو در انتها به فنری برخورد کرده و آن را متراکم میشود سطح پرتاب می

ه چی کار و انرژی، گلوله تا رسیدن به باالترین نقطه باشد، با استفاده ازقضیه 11𝐽و کار نیروی اصطکاک   71𝐽در این فنر 

𝑔پیماید؟ )می را مسافتی = 11 𝑚

𝑠2)  (5/1 )نمره 

 

 

 

 



 

 
 4ز    ا   3   فحه : ص 

 

 1396/ 10/    تاریخ امتحان :                                          نام و نام خانوادگی:                                درس: سؤال امتحاندنباله 

𝑝1) متر است؟چند سانتی ℎدر شکل روبرو،  -11 = 111𝑘𝑃𝑎  وρآب = 1111 𝑘𝑔

𝑚7 ، 𝑔 = 11 𝑚

𝑠2) (5/1 )نمره 

 

 

 

 

 

11در یک شلنگ، آب با سرعت  -11 𝑐𝑚

𝑠
41شود. اگر بخواهیم آب با سرعت خارج می   𝑐𝑚

𝑠
از شلنگ خارج شود، باید شعاع  

 نمره( 1) این شلنگ را چند درصد و چگونه تغییر دهیم؟

 

 

 

وات و 711رساند. اگر توان گرمکن می ℃01به  ℃71گرم مایعی را از  61ثانیه، دمای  24کن برقی در مدت یک گرم -12

1011ی مایع گرمای ویژه 𝐽

𝑘𝑔𝐾
 نمره( 5/1) باشد، چند درصد گرمای تولیدی به مایع فوق رسیده است؟  

 

 

 

 

ت. ی مسی در همین دماستر از طول یک میلهمتر بیشی سلسیوس، یک میلیی آهنی در دمای صفر درجهطول یک میله -17

ی آهنی خواهد تر از طول میلهبیش1/0𝑚𝑚ی مسی ی سلسیوس برسانیم، طول میلهدرجه 111ها را به اگر دمای میله

آهنαچند متر است؟) آهنی ی میلهشد. طول اولیه = 1/2 × مسαو  1−℃ 11−0 = 1/8 ×  نمره(5/1)( 1−℃ 11−0

 

 

 

 



 

 
 4ز    ا   4   فحه : ص 

 

 1396/ 10/    تاریخ امتحان :                                          نام و نام خانوادگی:                                درس: سؤال امتحاندنباله 

ی سلسیوس در حالت تعادل قرار دارد. اگر فلزی به جرم گرم مخلوط آب و یخ در دمای صفر درجه 411درون ظرفی  -14

211𝑔  رسد. جرم یخ چند گرم بوده می ℃0را داخل آب بیندازیم، بعد از برقراری تعادل، دمای آب به  ℃110و دمای

آب𝑐است؟ ) = 4211 𝐽

𝑘𝑔𝐾
فلز𝑐و   = 841 𝐽

𝑘𝑔𝐾
𝐿𝑓و   = 776 𝑘𝐽

𝑘𝑔
 نمره( 5/1) ( 

 

 

 

 

و ضخامت  011𝑐𝑚2ی داغ قرار دارد. مساحت کف ظرف است و روی یک صفحه ℃111ظرفی مسی حاوی آب جوش  -10

ی داغ که ژول گرما به کف ظرف بدهد، دمای سطح باالیی صفحه 2111ی داغ در هر ثانیه است. اگر صفحه 0𝑚𝑚آن 

مس𝐾ی سلسیوس است؟ )در تماس با ظرف است، چند درجه = 411 𝐽

𝑚 𝑠 𝐾
 نمره( 5/1) (

     

 

 

 

   

به طور قائم در جیوه فرو  71𝑐𝑚تا ارتفاع  ،را که هر دو طرف آن باز است 41𝑐𝑚ای شکلی به طول ی استوانهلوله -16

 70𝑐𝑚𝐻𝑔آوریم. اگر فشار هوا در محل بریم و سپس انگشت خود را در باالی لوله قرار داده و لوله را از جیوه بیرون میمی

 نمره( 5/1) ماند؟متر جیوه در لوله باقی میباشد، با فرض ثابت بودن دما، چند سانتی

 

 

 



 جمهوری اسالمی ایران

 شهر تهران اداره کل آموزش و پرورش

 تهران  هفتاداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 محل مهر با امضاء مدیر

 

 

 ماه خردادامتحانی : نوبت          (دوم ی)دوره : دبيرستان هاتفآموزشینام واحد  ش داوطلب( :)ش صندلی

 ریاضیرشته:                      دهم:پایه               نام پدر:                 خانوادگی:و نام نام 

 96-97:   سال تحصيلی فضائلیآقای جناب  دبير: نام : فيزیکسؤال امتحان درس

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه سفید داده شود.پاسخ  نامه سفید ندارد.نیاز به پاسخپاسخ سؤاالت در روی برگ سؤال نوشته شود، 

 صبح     10:30:       ساعت امتحان

 دقيقه      110      وقت امتحان : 

 1397/  3/  1تاریخ امتحان :     

 برگ  4 : سؤالتعداد برگ 

 

 4ز    ا   1   فحه : ص 

 نمره(5/1) لغات و اصطالحات زیر را تعریف کنید: -1

 الف( تعادل ترمودینامیکی

 ب( کمیت دماسنجی

 ج( همرفت طبیعی

 نمره(5/1) جمالت زیر را با استفاده از عبارات داخل پرانتز کامل کنید: -2

 یابد.کاهش( می-درروی تراکمی، دمای دستگاه ............. )افزایشالف( در فرآیند بی

 شود.دما( درنظر گرفته میهم-درروهای بنزینی، یک فرآیند .............)بیتراکم در ماشین ب( ضربه

 تر( خواهد بود.کم-ترتر باشد، ارتفاع آب در آن ............. )بیشی مویین بیشج( هر چه قطر لوله

 شود.ی ذوب میکاهش( نقطه-افزایش فشار وارد بر یخ، سبب .............. )افزایش د(

±بندی شده،....)های درجهگیری با وسیلهه( خطای اندازه
1

2
 بندی مقیاس آن است.ی تقسیم(کمینه±1-

 رسد.دست میتابش( گرما به -ای، گرما با روش.......... )رسانشو( با نزدیک کردن دست به زیر المپ رشته

 نمره(5/1) عبارات درست و نادرست را مشخص کنید: -3

 یابد.ور در یک مایع، مقدار نیروی ارشمیدس افزایش میالف( با افزایش عمق جسم غوطه

 های منظمی کنار هم قرار دارند.های بلورین در طرحب( جامد

 گویند.سنجی میگیری دما مبتنی بر تابش گرمایی، تَفهای اندازهج( به روش

 یابد.د( با افزایش انرژی درونی یک جسم، دمای آن افزایش می

 کنیم، انرژی پتانسیل کشسانی افزایش و کار نیروی نیروی کشسانی مثبت است.که فنری را فشرده میه( هنگامی

 ها به حدی از هم دورند که بر هم تاثیر چندانی ندارند.و( در گازهای کامل، مولکول

 نمره(5/0) شوند. چرا؟کنند به طرف هم کشیده میوازات هم در یک جهت حرکت میدو قایق که به م -4

 

 

 نمره(5/0) های یک مایع دارد؟چسبی مولکولالف( افزایش دما چه تاثیری بر نیروی هم -5



 

 
 4ز    ا   2   فحه : ص 

 

 1396/ 10/    تاریخ امتحان :                                          نام و نام خانوادگی:                                درس: امتحانسؤال دنباله 

نماییم. اگر سطح داخلی لوله را چرب کنیم و آن را وارد ظرف ی مویینی را داخل ظرف محتوی آب میب( لوله  -6

 نمره(55/0) افتاد؟نماییم، چه اتفاقی خواهد 

 

 

 نمره(1) ؟«خیر»یا « آری» -5

 یابد؟گراد، چگالی افزایش میی سانتیدرجه 4الف( آیا با افزایش دمای آب از صفر تا 

 درصد باشد؟ 111تواند ب( آیا بازده یک ماشین گرمایی کارنو، می

 ها پایسته است؟ی منزوی، مجموع کل انرژیج( آیا در یک سامانه

 تواند منفی باشد؟ انجام شده بر یک جسم در یک جابجایی می د( آیا کار کل

 

کند، به یک اندازه افزایش دهیم، ی کارنو کار میهر گاه دمای منبع باال و پایین یک ماشین گرمایی را که با چرخه -8

 نمره(55/0) کند؟ی ماشین چگونه تغییر میبازده

 

 

 

میلیارد برابر خورشید دارد، اما چگالی آن   6/4وجود دارد که جرمی 78M سنگین در نزدیکی کهکشانچاله فوقیک سیاه -9

را به  𝑔/𝑐𝑚7. چگالی آن بر حسب کندکیلوگرم بر مترمکعب است که آن را حتی از هوا هم سبک تر می 1/78 تنها

 نمره(5/0) صورت نماد علمی بنویسید.

 

 

11سازد، با سرعت درجه می 71که با افق زاویه  از پایین سطح شیبداری کیلوگرم 2ای به جرم گلوله -11 𝑚

𝑠
به سمت باالی  

ه شده ی انرژی پتانسیل ذخیرکند. اگر بیشنیهشود و در انتها به فنری برخورد کرده و آن را متراکم میسطح پرتاب می

ه چتا رسیدن به باالترین نقطه ی کار و انرژی، گلوله باشد، با استفاده ازقضیه 11𝐽و کار نیروی اصطکاک   71𝐽در این فنر 

𝑔پیماید؟ )می را مسافتی = 11 𝑚

𝑠2)  (5/1)نمره 

 

 

 

 



 

 
 4ز    ا   3   فحه : ص 

 

 1396/ 10/    تاریخ امتحان :                                          نام و نام خانوادگی:                                درس: امتحانسؤال دنباله 

𝑝1) متر است؟چند سانتی ℎدر شکل روبرو،  -11 = 111𝑘𝑃𝑎  وρآب = 1111 𝑘𝑔

𝑚7  ،𝑔 = 11 𝑚

𝑠2 ) (25/1)نمره 

 

 

 

 

11در یک شلنگ، آب با سرعت  -12 𝑐𝑚

𝑠
41شود. اگر بخواهیم آب با سرعت خارج می   𝑐𝑚

𝑠
از شلنگ خارج شود، باید شعاع  

 نمره(1) این شلنگ را چند درصد و چگونه تغییر دهیم؟

 

 

. ی مسی در همین دماستتر از طول یک میلهمتر بیشی سلسیوس، یک میلیی آهنی در دمای صفر درجهطول یک میله -17

ی آهنی خواهد تر از طول میلهبیش1/5𝑚𝑚ی مسی ی سلسیوس برسانیم، طول میلهدرجه 111ها را به اگر دمای میله

آهنα)چند متر است؟ آهنی ی میلهشد. طول اولیه = 1/2 × مسαو  1−℃ 11−5 = 1/7 ×  نمره(5/1) (1−℃ 11−5

 

 

 

 

ی سلسیوس در حالت تعادل قرار دارد. اگر فلزی به جرم گرم مخلوط آب و یخ در دمای صفر درجه411درون ظرفی  -14

211𝑔  رسد. جرم یخ چند گرم بوده می ℃5را داخل آب بیندازیم، بعد از برقراری تعادل، دمای آب به  ℃115و دمای

آب𝑐است؟ ) = 4211 𝐽

𝑘𝑔𝐾
فلز𝑐و   = 741 𝐽

𝑘𝑔𝐾
𝐿𝑓و   = 776 𝑘𝐽

𝑘𝑔
 نمره(25/1) ( 

 

 

 



 

 
 4ز    ا   4   فحه : ص 

 

 1396/ 10/    تاریخ امتحان :                                          نام و نام خانوادگی:                                درس: امتحانسؤال دنباله 

و ضخامت  511𝑐𝑚2ی داغ قرار دارد. مساحت کف ظرف است و روی یک صفحه ℃111ظرفی مسی حاوی آب جوش  -15

ی داغ که ژول گرما به کف ظرف بدهد، دمای سطح باالیی صفحه 2111ی داغ در هر ثانیه است. اگر صفحه 5𝑚𝑚آن 

مس𝐾ی سلسیوس است؟ )در تماس با ظرف است، چند درجه = 411 𝐽

𝑚 𝑠 𝐾
 نمره(25/1) (

     

 

به طور قائم در جیوه فرو  71𝑐𝑚تا ارتفاع  ،را که هر دو طرف آن باز است 41𝑐𝑚ای شکلی به طول ی استوانهلوله -16

 85𝑐𝑚𝐻𝑔آوریم. اگر فشار هوا در محل بریم و سپس انگشت خود را در باالی لوله قرار داده و لوله را از جیوه بیرون میمی

 نمره(25/1) ماند؟متر جیوه در لوله باقی میباشد، با فرض ثابت بودن دما، چند سانتی

 

 

 

دررو بی 𝐶𝐴پیماید. اگر فرآیند ای مطابق شکل مقابل را میگاز کامل تک اتمی، چرخه 1/72𝑚𝑜𝑙دستگاهی متشکل از  -18

𝑅باشد، مطلوبست: ) = 7 𝐽

𝑚𝑜𝑙𝐾
𝐶𝑣و   =

7

2
𝑅) (5/1)نمره 

 درروکار انجام شده در فرآیند بی( الف÷پ

 شده در کل چرخه ( گرمای مبادلهب

 

 

 

 

 

𝐾ضریب عملکرد یک فریزر  -17 =  ℃11−را به یخ با دمای  ℃11آب با دمای  𝑘𝑔 1است. این فریزر در هر ساعت  5

 شود؟ ب( گرمای داده شده بهکند. الف( در هر ساعت چه مقدار انرژی الکتریکی توسط این فریزر مصرف میتبدیل می

آب𝑐) محیط در هر ساعت چقدر است؟ = 4211 𝐽

𝑘𝑔𝐾
  ،𝑐یخ = 2111 𝐽

𝑘𝑔𝐾
  ،𝐿𝑓 = 776 𝑘𝐽

𝑘𝑔
 نمره(1)( 

 

 

 

6/7 


	پایانی تجربی2 (2)
	پایانی ریاضی 2 (2)

