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 دما و گرما 4فصل  سؤاالت

 هاي فيزيكي زير را بطور كامل تعريف نمائيد؟كميت -1

 –رسانش گرما  -ي ذوب نقطه -گرماي نهان ويژه تبخير-ظرفيت گرمايي - گرماي ويژه -گرما-تعادل گرمايي  - دماي تعادل) 

  حجمي (ضريب انبساط  - ضريب انبساط سطحي -طولي ضريب انبساط  -همرفتي در انتقال گرما -چگالش 

 قانون گازها را بيان كنيد.ب(  يک ميله را نام ببريد. عوامل موثر در آهنگ شارش گرما درالف (  -2

 عوامل موثر در تغيير طول يک ميله در اثر گرما را بنويسيد.( ب علت ايجاد جريان هاي همرفتي در گازها و مايعات چيست؟الف ( -3

 .الف(تعبير مولكولي دما را بنويسيد ب(دو عامل مؤثر در تبخير مايعات را بنويسيد -4

 ( چرا وقتي گاز درون يک سيلندر در حال تخليه شدن است در سطح خارجيبضريب انبساط طولي جامدات را تعريف كنيد (الف -5

  (تفاوت تبخير سطحي و تبخير ناشي از جوشيدن مايعات در چيست؟پآن رطوبت ايجادمي شود  

 ک نگه داشتن بدن كمک مي كند؟چرا عرق كردن به خن ب(  نقطه ي جوش و عوامل موثر بر آن را شرح دهيد.الف(  -6

 شدن غذا در ديگ زودپز را توضيح دهيد؟تر پختهعلت سريعالف( -7

 ها دارد؟تحقيق كنيد انبساط غير عادي آب چه تأثيري برمحيط زيست اقيانوس ب (  

 ي آهنگ رسانش گرما را بنويسيد؟ه عواملي بستگي دارد توضيح دهيد. و رابطهالف( آهنگ رسانش گرما به چ -8

 ؟ بنويسيدها سنجاهاي دماسنج ترموكوپل را به ساير دمب ( مزيت 

 پ ( نمودار حجم آب بر حسب دما و نمودار  چگالي آب بر حسب دما را رسم كنيد؟ 

 4فصل  مسائل

درجه مي اندازيم و  25گرم آب  200گرم كرده و در  c100را تا دماي  j/kgc 245گرم و گرمايي ويژه  700يک قطعه فلز به جرم  -1

 ْ   θ =37/7جواب :  در شود دماي تعادل را محاسبه كنيصبر مي كنيم تا به دماي تعادل برسد. اگر از اتالف انرژي صرف نظ

  c   8گرم مايع به دماي  150گرم كه محتوي  100را در يک ظرف آلومينيومي به جرم  c 100 و دماي  mيک قطعه آهن به جرم  – 2

 gr 180=  1mجواب :  باشد. جرم قطعه آهن را محاسبه كنيد. c 20مي اندازيم. اگر دماي تعادل

 گرم آب صفر درجه مي كنيم. اگر گرماي نهان تبخير آب 850در داخل  را درجه سانتي گراد 100گرم بخار آب  50مقدار  – 3

 j/kg 610* 2/3 .37پاسخ: باشد، دماي تعادل را به دست آوريد=  θ  

سانتيمتر  5/0سانتيمتر است. حساب كنيد در چه دمايي طول ميله به اندازه  50درجه سلسيوس  10طول يک ميله فلزي در دماي  – 4

     C 677=2θ:  پاسخ   = 15α  *10  -6    افزايش مي يابد. 

درجه سانتي گراد مي رسانيم و حجم گاز را دو برابر  100درجه سانتي گراد داريم. دماي گاز را به  25اتمسفر و دماي  2گازي با فشار  –5

  at 2P ½ =:پاسخ         مي كنيم. فشار گاز را در اين حالت به دست آوريد.

 8/0سانتي متر مكعب نيتروژن است. در نقطه اي كه فشار آن  600درجه كلوين داراي  305اتمسفر و دماي  1يک بادكنک در فشار -6 

 درجه سانتي گراد است حجم بادكنک چقدر خواهد بود؟ -10اتمسفر و دما 

 يري خواهد كرد؟برابر كنيم و فشار آن را به نصف برسانيم حجم گاز چه تغي 4اگر دماي مقدار معيني از يک گاز كامل را  –7

درجه سانتي گراد  200متر است اگر در اثر گرما دماي ميله به  3درجه سانتي گراد  10طول يک ميله نازک از جنس برنج در دماي  –8

 ( = 31α  *10 -6افزايش يابد. طول ميله چقدر افزايش خواهد يافت؟ )

 يخ باقي بماند؟ g 50ط كنيم تا پس از ايجاد تعادل را با چه مقدار يخ صفر درجه سانتي گراد مخلو c20گرم آب  200 –9

, c = 4200 j/kgc 5Lf = 3/4 × 10 
درجه سانتي گراد يک  20گرم آب  550ژول بر كيلوگرم درجه سلسيوس مقدار  450گرم و گرماي ويژه  100در ظرفي به جرم  –10 

  = j/kgc 4200cآبfL =3/4  ×510  ,را به دست آوريد. گرم را داخل آن مي اندازيم. دماي تعادل  70قطعه يخ صفر درجه به جرم 
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در حال تعادل است گرمكني را به مدت  j/gC 0/1گرم و گرماي ويژه ي 420گرم يخ صفر درجه در گرماسنجي به جرم 100 -11

 ؟درجه برسد توان گرم كن را حساب كنيد 80ثانيه در ظرف قرار مي دهيم تا دماي مجموعه به420

C=2250kj/kg    C=4/2 kj/kgvL  =336kj/kg  fL 
 مي رسانيم اگرفشار گاز به دو اتمسفر برسد   27Cبه 3C-اتمسفررا ازدماي  5/1ليتروفشار 6مقداري گاز كامل به حجم -12

 حجمش چقدر خواهد شد؟
 و    =Cj/kg2100C آب=Cj/kg4200C    ؟چقدر است – C10گرم يخ20براي ذوب كامل C100حداقل مقداربخارآب-31 

kj/kg340=fL              kj/kg2250=vL  
 ؟مي باشد اگر در فشار ثابت دماي آن را دو برابر كنيم تعيين كنيد حجم آن چند ليتر مي شود 27Cليتر گاز هليم   30 دماي -14

روي ميز افقي قرار دارد فشاري كه اين استوانه بر سانتيمتر از قاعده  10و به ارتفاع  3g/cm7/8يک استوانه ي توپر از آهن به چگالي -51

 سطح ميز وارد مي كند چند پاسكال است؟

برسانيم در  c100قرار دارد هر گاه دماي يک سر آن را به  c20در دماي  2cm1سانتيمتر و سطح مقطع  40ميله اي مسي به طول -61 

 رمايي مس را حساب كنيد.ژول گرما در آن شارش مي كند ضريب رسانندگي گ16ثانيه 2مدت 

باال ببريم تعيين كنيد چه مقدار مايع از  100cليتر را از مايعي كامالً پر مي كنيم هر گاه دماي آن ها را به اندازه ي  2 ظرفي به حجم  -17

 مايع  c 3-100/6= -1ظرف                    c  6-1030= -1 ظرف بيرون مي ريزد  
 

درجه سلسيوس مي رسانيم تعيين كنيد كه افزايش سطح  410به  10متر  را از  4و5/2 به ابعاد ستطيل شكل فلزيدماي يک صفحه م -18 

 102=-5  آن چقدر است؟

 برابر كنيم حجم آن به چه نسبت تغيير مي كند؟4اگر دماي كلوين گازي را نصف و فشارش را  -19

 

گرم آب به مدت يک دقيقه  100را به طور كامل در يک گرماسنج حاوي ،كندژول انرژي فراهم مي 50يک گرمكن كه در هر ثانيه  -20

كشد ، رساند ظرفيت گرمايي گرماسنج را  حساب كنيد؟ و همچنين چه مدت طول ميمي C   25به   C   20دهيم ، دماي مجموعه را  از قرار مي

 گرم آب درون گرماسنج به بخار تبديل شود؟ 20تا 

 

 255وجود دارد اگر دماي ورق را  cm1بر درجه است يک سوراخي به قطر  16×10-5انبساط طولي آن در يک ورق فلزي كه ضريب  -21

 شود؟درجه افزايش دهيم قطر سوراخ چقدر مي

 

 تبديل كند؟ c100 را به بخار آب  -c10 يخ gr20چه مقدار گرما الزم است تا  -22

kg/j 330000  =fL          kg/j  2300000  =vL            c kg/j  4200  =آبC           c kg/j  2100  =يخC 

 

آتمسفر بيش از فشار جوّ است، در حجم ثابت اگر فشار هواي درون تاير پس از يک  2فشار درون تاير يک اتومبيل    C   27 در دماي -23

 ي سيلسيوس خواهد بود؟آتمسفر بيش از فشار جوّ باشد دماي هواي درون آن چند درجه  4/2راني بسيار سريع اتومبيل

 

ي سيلسيوس گرم كنيم تا حجم آن در حجم است, اين گاز را بايد تا چه دمايي بر حسب درجه 3cm 300داراي   C   27گازي در دماي  -24

 شود؟    3cm 400فشار ثابت 

 
 

https://konkur.info



 4فصل  دهمتست هاي فيزيك  

  چند متر است ضريب انبساط خطي c025دو متر است . طول اين ميله در دماي  c010ماي طول يک ميله آهني در د -1

 است. k/1 6-10*12آهن   

 0036/2ت (               00018/1پ (             00036/0ب(            00036/2الف ( 

شد در چه دمايي طول اين ميله يک با 10 -5است .اگر ضريب انبساط خطي آن cm50طول يک خط كش فلزي c0 20در دماي  -2

 ميلي متر زياد مي شود .

 c02000ت (                 c0 240پ (               c0200ب (               c0 160الف ( 

 را از يكد يگر جدا نمي كند  .تغيير دما آهن و سيمان  چه عاملي سبب مي شود كه در پا يه هاي بتوني  -3

 ب( ضريب انبساط آهن و سيمان برابر است                 ي ميان آنها از نيروي انبساطي بيشتر است.الف ( نيروي چسبندگ

 ت( اين دو جسم تغيير حجم نمي دهند .    پ( چگالي آهن دو برابر است . 

 يكاي گرما ي نهان تبخير كدام است : -4

 ت( كالري         پ( ژول بر كيلو گرم     ب( ژول بر كيلو گرم درجه سلسيوس        الف( ژول

 درجه چقدر است : 20كيلوگرم يخ صفردرجه ورساندن آ ن به آ ب  5/0  گرماي الزم براي ذوب كردن -5

     KJ  4200   ت(         KJ2100  پ(          KJ 420  ب(            KJ 210الف( 

 اساس كار كولر آبي در سرد كردن هوا ي اتاق كدام است : -6

 ب( كاهش دما بر اثر ايجاد باد         ر اثر انبساط آنالف( كاهش دماي هوا ب

 ت( كاهش دما بر اثر پراكندن آب سرد در هوا            پ( كاهش دما بر اثر تبخير آب

 بوي بعضي از مواد جامد بر اثر چه عاملي است  -7

 تبخير ت(                       پ( ميعان                ب( تصعيد           الف( پخش

 اتمسفر موجود است .حجم اين هوا در فشار يک اتمسفر وهمان دما چند ليتر است: 5ليتر هوا با قشار  20در يک استوانه فلزي  -8

     ليتر 25ت(              ليتر 100پ(                ليتر 4  ب(                ليتر 20الف( 

 آن چند برابر مي شود ؟  ر كنيم فشاربراب  دو  اگر دما و حجم گاز كاملي را -9

 تغيير نمي كند    ت(    برابر  8   پ(   برابر  4  ب(     برابر 2  الف(

 برابرشود .دماي گازچنددرجه خواهدشد  3وفشارش  2/5دهيم تا حجمش  را گرما مي   سانتيگراد درجه20مقداري گاز -10

    c0 286      ت(         c0 6,58      پ (            c0 6,78    ب(       c0 6,28  الف (

 ب( بر هم كنش مو لكو لي قا بل مال حظه ندارد         گاز كامل گازي است كه :الف ( بر هم كنش مولكو لي آن جزئي باشد -11

 با فشار مايع مي شود  ت(                     پ( بر هم كنش مو لكو لي آن زياد است

دقيقه چه مقدارگرما بين دو نقطه آن   5سانتي متر مربع مو جود است . معين كنيد درمدت  200به سطح مقطع يک ميله آهني  -12

 است منتقل ميشود    50c0سانتي مترازيكد يگر قراردارند واختال ف دما يشان   10  كه به فا صله

  4/6* 10 4   ت(  46/2* 10 5  پ(    4/8* 10 4ب( 6/14* 510    الف(
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