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ردیف
1

بارم

سـواالت (پاسخ برگ دارد)
در هر یک از جمالت زیر از داخل پرانتز ،عبارت مناسب را انتخاب کنید( .هر مورد )0/2۵
اتومبیلی که با نزدیک شدن به یک سرعتگیر ،سرعت خود را کم میکند ،عالمت کار کل برایش ( منفی  ،مثبت) خواهد بود.
با اعمال نیروی یکسان؛ چاقوی تیز بهتر از چاقوی کند می برد ،زیرا دارای (فشار  -مساحت سطح تماس) کمتری است.

۱/۵

به اختالف بین فشار هوای محیط و فشار شاره مورد نظر(مانند فشار تایر خودرو) ،فشار (پیمانهای  -توریچلی)گفته میشود.
دماسنج ترموکوپل بخاطر جرم کوچک محل اتصال( ،دقت  -سرعت) اندازهگیری باالیی دارد.
افزایش ناخالصی(مانند نمک) در مایعهایی مثل آب ،سبب (باال رفتن – پایین آمدن) نقطه جوش مایع میشود.
وقتی به دو کره فلزی مشابه و همجنس ،یکی توپر و دیگری دارای حفره ،گرمای یکسانی میدهیم ،مقدار افزایش شعاع(خارجی) برای (هر دو کره یکسان

 کره دارای حفره بیشتر) است.۲

جاهای خالی را با عبارتهای مناسب تکمیل کنید ( .هر مورد  0/۵نمره)
ماده درون ستارگان ،آذرخش ،شفق های قطبی ،آتش و ماده داخل لوله تابان المپ های مهتابی از  ......................................تشکیل شده است.
انرژیای که در سامانه جسم و فنر ،به واسطه وجود نیروی کشش فنر بین آنها ذخیره میشود ،انرژی ..............................................نام دارد.

2

به فرآیند تبخیر تا پیش از رسیدن به نقطه جوش ...................................... ،میگویند که به ویژگیهای فیزیکی محیط و خود ماده بسیار وابسته است!
متغیرهای ترمودینامیکی از جمله فشار ،دما و حجم دستگاه ترمودینامیکی ،مستقل از یکدیگر نیستند و با هم رابطه دارند .رابطه بین متغیرهای
ترمودینامیکی را  ......................................مینامند.
هریک از توضیحات ستون (الف) به یکی از عبارتهای ستون (ب) مربوط است .این ارتباط را مشخص کنید.
( یک عبارت در ستون (ب) اضافی است)
۳

ب

الــــف
 -۱شدت روشنایی
 -2فشارسنج شاره
 -3کار فیزیکی
-4مقیاس دما در صنعت
 -۵تصعید
-۶عایقبندی دستگاه ترمودینامیکی

۱/۵

الف) فارنهایت
ب) جامد به بخار
ج) چگالش
د) فرآیند بیدررو
ه) کندال
و) مانومتر
ن) حاصلضرب نیرو در جابهجایی

توضیح دهید؛ چرا فاصله بین دو ضربان قلب متوالی نمیتواند یکای مناسبی برای زمان باشد؟
۱

4

توضیح دهید؛ فشاری که از یک صندلی با چهار پایه به کف زمین وارد میشود ،چند برابر فشاری است که هر پایۀ آن
به کف زمین وارد میکند؟

1

۱

4

نحوه عملکرد دماسنج بیشینه-کمینه را توضیح دهید و کاربردهای آن را بگویید.

۱

قانون دوم ترمودینامیک(به بیان ماشین گرمایی( را توضیح دهید.

۱

۵

نوعی گیاه در مدت  20روز  43/2میلیمتر رشد میکند .آهنگ رشد این گیاه بر حسب 𝑛𝑖𝑚 𝑛𝑚⁄چقدر است؟

۶

ابعاد پنجره آشپزخانهای  ۱/۵m× 2mاست .اگر بر اثر عبور طوفان شدیدی ،فشار هوای بیرون به  0/9۶atmکاهش یابد ولی فشار هوای داخل خانه همان ۱/2۵
 ۱atmباقی بماند ،اندازه نیروی خالصی که پنجره را به بیرون میراند ،چند نیوتن است؟
(𝑎𝑝 )۱𝑎𝑡𝑚 = ۱0۵

۱

در لوله  Uشکل روبرو ،فشار گاز محبوس در سمت چپ لوله چند سانتیمتر جیوه است؟
𝑔

گاز

𝑔

۷

(  = ۱ ⁄𝑐𝑚3آب𝜌  = ۱3/۶ ⁄𝑐𝑚3 ،جیوه𝜌 ( 𝑃0 = 7۶𝑐𝑚 − 𝐻𝑔 ،

۸

رسد .اگر بزرگی
موشکی به جرم  ۵تن  ،از سطح زمین و از حال سکون به حرکت در میآید و در ارتفاع  ۱000متری سطح زمین به
کار نیروی مقاومت هوا بر روی موشک  200Mjباشد ،کار نیروی باالبرندهی موشک (تا ارتفاع  ۱000متری) چند مگاژول است؟ (از تغییرات شتاب گرانش
در مدت پرواز صرفنظر شود).

2

۹

میلگردی آهنی به طول  20متر در دمای ℉ -4قرار دارد .این میلگرد را بطور یکنواخت گرم میکنیم تا دمایش به ℉ ۵0برسد .افزایش طول میلگرد چند
میلیمتر خواهد بود؟(  = ۱/2 × ۱0−۵آهن𝛼)

۱/2۵

10

سه کیلوگرم یخ ℃ -8را در داخل استخر آب صفر درجه سلسیوس میاندازیم .پس از به تعادل رسیدن آب و یخ ،جرم یخ چقدر خواهد شد؟
𝑗
𝑗𝑘
(𝑔𝑘 = 2۱00 ⁄𝑘𝑔. ℃ ، 𝐿𝐹 = 33۶ ⁄یخ𝐶 )

۱/۵

11

در شکل زیر اختالف انرژی درونی بین دو نقطه  Aو  Bبرابر  400ژول است .مقدار گرمای مبادله شده در
فرآیند  ABرا بدست آورید.

1۲

چرخۀ زیر ،مربوط به  0/2مول گاز کامل تک اتمی است .اگر در فرآیند  ، abگاز  20ژول گرما مبادله
کند ،کار انجام شده در طی چرخه چند ژول خواهد بود؟
𝑗
(𝑘 )𝑅 = 8 ⁄𝑚𝑜𝑙.

۱۵cm

۱/۵
۱3/۶cm
آب

جیوه

سرعت 𝑠 ۶00𝑚⁄می

۱

۱/۵

۲0
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