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لاًَى طفسم تسهَدیٌاهیک چیػت ٍ هبٌای تعسیف کدام کویت فیصیکی هیباشد؟
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بس طبك لاًَى اٍل تسهَدیٌاهیک ،دز یک فسایٌد تسهَدیٌاهیکی بیدززٍ ،تغییسات اًسضی داخلی بسابس اغت با؟
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زاُّای اًتمال اًسضی گسهایی زا بِ طَز کاهل شسح دّید.
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کدام یک اش گصیٌِّای شیس دز هَزد گاش کاهل طحیح ًویباشد؟
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الف) گاش کاهل دز زابطِ  pV = nRTطدق هیکٌد.

ب) اًسضی جٌبشی اًتمالی تٌْا بِ دها بػتگی دازد.

ج) غسعت زیشِ هیاًگیي هجرٍزی با جسم هَلکَلّا زابطِ هػتمین دازد.

د) گاش کاهل دازای چگالی خیلی کن هیباشد.

دز یک گاش کاهل اًسضی داخلی ،بِ کدام کویت بػتگی دازد؟
الف) حجن گاش

ب) فشاز گاش
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ج) جسم هَلی گاش

د) دهای گاش
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هیداًین کِ غسعت زیشِ هیاًگیي هجرٍزی هَلکَلّای یگ گاش خیلی شیاد هیباشد ،پع چسا غسعت اًتشاز بَی عطس دز هحیط 1/0
خیلی کن اغت؟
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دز غاخت یک دهاغٌج اغتاًدازد اش هماٍهت الکتسیکی یک هیلِ فلصی با آلیاض خاص اغتفادُ کسدُاین .هماٍهت ایي هیلِ دز دهای 1/0
ًمطِ غِگاًِ آب  20 Ωهیباشد .ایي هیلِ زا دزٍى یک کَزُ ذٍب آّي لساز هیدّین هماٍهت هیلِ  40 Ωهیشَد ،دها چمدز اغت؟
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بسای ذٍب کسدى  10گسم ًمسُ با دهای اٍلیِ  35 °Cبِ چمدز اًسضی گسهایی ًیاش دازین؟ گسهای ٍیطُ ذٍب ًمسُ 1/5 ٍ 105 kJ/kg
دهای ذٍب آى  ٍ 1235 °Cگسهای ٍیطُ آى  236 J/kg.Kاغت.

9

فسض کٌید  300 Jکاز زٍی دغتگاّی اًجام شدُ اغت ٍ  8000 calاًسضی بِ طَزت گسها بِ دغتگاُ هٌتمل شدُ اغت .بساغاظ 1/5
چمدز اغت؟
لاًَى اٍل تسهَدیٌاهیک ،همداز (ّوساُ با عالهت جبسی) (الف) ( ،Wب) ( ٍ Qج)

 10طال دازای جسم هَلی  197 g/molاغت( .الف) چٌد هَل طال دز  1050 gطالی خالض ٍجَد دازد؟ (ب) دز ایي ًوًَِ چٌد اتن 1/0
ٍجَد دازد؟
 11دز دهای ثابت ،حجن گاشی اش  1000 ccبِ  1500 ccافصایش هییابد ،با فسض ایٌکِ فشاز اٍلیِ گاش  100×105 Paباشد ،فشاز دز 1/0
حالت ثاًَیِ چمدز اغت؟
 12دهای  2000هَل گاش کاهل دز حجن ثابت بِ اًداشُ  1500 Kباال بسدُ هیشَد( .الف) کاز Wی اًجام شدُ تَغط گاش( ،ب) اًسضی 1/5
دز اًسضی داخلی چمدز اغت؟
هٌتمل شدُ بِ طَزت گسهای ( ،Qج) تغییس
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