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ال دما و گرماوسنمونه

15چند لیتر آب  ایم.وارد کرده 80Cلیتر آب  30درون وان حمامی  -1 C ای آب باید به آن اضافه کنیم تا دم

40درون وان  C )شود؟ )اتالف گرما ناچیز است 

1 )7/4 2 )50 3 )58 4 )60

یابد.درجه سلسیوس افزایش می 25ژول گرما دهیم دمای آن  5000گرمی مس  500اگر به یک قطعه  -2

ت گرمایی ویژه چند ظرفی
j

kg C
است؟ 

1 )1502 )2503 )3004 )400

در این صورت مقدار یخ به آب صفر درجه تبدیل شود.  20Cژول گرما الزم است تا مقداری یخ  18900 -3

2100چند گرم است؟ ظرفیت گرمایی ویژه یخ  j

kg K
/ی نهان ویژه ذوب  یخ و گرما 53 36 10 J

kg
.است

1 )1002 )753 )504 )25

0در دمای  -4  C  اتمسفر : 1و فشار

.شودپیوسته ذوب می ( یخ2دهدآب تمام حرارت خود را از دست می (1

( چگالی آب بیشینه است.4 توانند با هم در تعادل حرارتی باشند.( آب و یخ می3

متری سقوط کرده، روی زمین بماند، و تمام تغییر انرژی مکانیکی 10از ارتفاع کیلو گرمی  2اگر قطعه فلز  -5

10gآن در این عمل به گرما تبدیل شده، و به محیط داده شود، مقدار این گرما چند ژول است؟ ) )

1 )10 2 )100 3 )20 4 )200 

دو برابر  Aفزایش دمای جسم دهیم ولی امقداری گرمای مساوی می A , Bبدون اتالف حرارت به دو جسم  -6

شود در مقایسه این دو جسم:می Bافزایش دمای جسم 

.کمتر است Aجرم جسم ( 2 بیشتر است. Aدمای جسم  (1

.هر کدام از موارد دیگر ممکن است درست باشد( 4 .بیشتر است Bظرفیت گرمایی ویژه جسم ( 3

بریزیم، دمای تعادل چند درجه خواهد شد؟  2لیتر آب با دمای  2را درون  1اگر یک لیتر آب با دمای  -7

)تبادل گرما با محیط ناچیز است(

1 )2 1

2
 2 )2 1

1
2

3
 




3 )2 12
2

 
4 )2 12

3
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سلسیوس افزایش یابد،  50دهیم. اگر با این گرما دمای فلز ژول گرما می 1000گرم از قطعه فلزی  50به  -8 

گرمای ویژه اسن فلز چند 
J

g K
 است؟ 

1 )/0 25 2 )/0 4 3 )/3 6 4 )/4 2 

 دهد؟گرما می Bبه جسم  Aدر کدامیک از حاالت زیر جسم  -9

 باشد. Bبیشتر از دمای  A( دمای 1

 باشد.می Aیشتر از انرژی گرمایی  B( انرژی گرمایی 2

3 )B  رساناتر ازA باشد.می 

 باشد. Bبیشتر از ظرفیت گرمایی  A( ظرفیت گرمایی 4

17دمای هوا در یک روز زمستانی از  -10 C  10به C ی ......... رسیده است. دمای هوا ....... کلوین بوده به اندازه

 کلوین کاهش یافته است.

 283و  17( 4 7و  290( 3 7و  300( 2 283و 290( 1

در تعادل گرمایی هست. کدام  Cبا جسم  Aبا هم برابر است. همچنین جسم  Bو  Aانرژی درونی جسم  -11

 گزاره الزاما درست است؟

 در حال تعادل گرمایی است. Cبا  Bجسم ( 1

 برابر است. Cبا جسم  Bانرژی درونی جسم ( 2

 در تعادل گرمایی است. Cبا  Bمشابه باشند،  Bو  Aاگر ( 3

 برابر است. Bبا دمای جسم  Aدمای جسم ( 4

 کدامیک از شرایط زیر برای مدرج کردن دماسنج برحسب درجه بندی سلسیوس نادرست است؟ -12

 برای تعیین نقطه ثابت پایینی باید از یخ خالص استفاده کرد.( 1

 برای تعیین نقطه ثابت باالیی باید دماسنج را در آب جوش خالص قرار دهیم.( 2

 .قسمت مساوی تقسیم کنیم 100فاصله بین نقطه ثابت پایینی نقطه ثابت باالیی را باید به ( 3

 .دهیمصد ادامه می درجه بندی را با همان فواصل درجات به زیر صفر و باالی( 4

 ایم. کدام گزینه درست است؟های یکسان با آهنگ ثابتی گرما دادهبه دو جسم به جرم -13

 0یابددمای هر دو پس از یک مدت معین به یک اندازه افزایش می( 1

 پس از یک مدت معین جسمی که گرمای ویژه بیشتری دارد، افزایش دمای بیشتری خواهد داشت.( 2

 خواهد داشت. کمتریپس از یک مدت معین جسمی که گرمای ویژه بیشتری دارد، افزایش دمای ( 3

 ه مشخص باشد.باید دمای اولی( 4
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10کیلوگرم آب را  2گرمایی که دمای  -14 C کیلوگرم شیشه را چند درجه سلسیوس باال  4برد. دمای باال می

/برد؟ )می , /
2

700 4200shishe H OC J kg C C J kg C ) 

1 )10 C 2 )20 C 3 )30C 4 )60 C 

 گوییم که ...دو جسم را هنگامی با یکدیگر در تعادل گرمایی می -15

 انرژی درونی آنها یکسان باشد.( 1

 ری نکند.اگر در تماس با یکدیگر قرار بگیرند، انرژی درونی انها تغیی( 2

اگر در تماس کامل با یکدیگر قرار بگیرند، کاهش انرژی درونی یکی از اجسام با افزایش انرژی درونی ( 3

 دیگری برابر باشد.

 اگر در تماس کامل با یکدیگر قرار بگیرند، کاهش دمای یکی از اجسام با افزایش دمای دیگری برابر باشد.( 4

کند را درون یک ژول انرژی الکتریکی  را به گرما تبدیل می 105یک گرمکن الکتریکی را که در هر ثانیه،  -16

5، دمای مایع از ایم. در مدت یک دقیقهکیلوگرم از مایعی قرار داده C  50به C رسد. اگر اتالف گرما ناچیز می

باشد، گرمای ویژه مایع مورد نظر چند 
J

kg K
 است؟ 

1 )
7
3

 2 )420 C 3 )140C 4 )4200C 

17 
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 گزینه سوال
1 1 

2 4 

3 3 

4 3 

5 4 

6 4 

7 4 

8 2 

9 1 

10 3 

11 3 

12 2 

13 3 

14 3 

15 2 

16 3 
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