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نام و نام خانوادگی

کدام دماسنج، دماسنج معیار نیست؟1

مقاومت پالتینی (2 گازی (1

ترموکوپل (4 تف سنج (3

دمای یک ورقۀ فلزی را 250 درجۀ سلسیوس افزایش می دهیم، مساحت آن یک درصد افزایش می یابد. ضریب انبساط حجمی2

SIآن فلز در  کدام است؟

(2 (1

(4 (3

۲ × ۱۰−۴۲ × ۱۰−۵

۶ × ۱۰−۴۶ × ۱۰−۵

، فشارسنجی، فشار هوای درون الستیک را  نشان می دهد. پس از یک رانندگی بسیار سریع، فشار هوای3 در دمای 

درون الستیک دوباره اندازه گیری می شود و فشارسنج  را نشان می دهد. دمای هوای درون الستیک در این حالت چند

درجۀ سلسیوس است؟ (حجم الستیک را ثابت و هوای درون آن را گاز آرمانی در نظر بگیرید و فشار جو  است)

۲۷ C∘۲ atm

۲/۲ atm

۱ atm

320 (2 47 (1

330 (4 57 (3

در شکل زیر، مقداری روغن، آب و گاز کامل درون لوله قرار دارند و دمای گاز محبوس در لوله  است. دمای گاز محبوس را4

چند کلوین افزایش دهیم تا حجم آن دو برابر شود؟

( فشار هوای محیط  است و سطح مقطع لوله در دو طرف یکسان و انبساط آن ناچیز می باشد،

(  ،  ،

۲۷ C∘

۷۶ cmHg

ρ جیوه=  ۱۳/۶ g/cm۳ρ آب=  ۱ g/cm۳ρ روغن=  ۰/۸ g/cm۳

630 (1

330 (2

375 (3

329/7 (4

۲۰در شکل زیر، دو ظرف A و B پر از آب  هستند. کدام کمیت، در مورد آب درون هر دو ظرف یکسان است؟5 C∘

انرژی درونی (1

ظرفیت گرمایی (2

نیروی وارد بر کف ظرف ها (3

انرژی جنبشی متوسط مولکول ها (4
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چند گرم آب 50 درجۀ سلسیوس را روی 450 گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس بریزیم تا پس از برقراری تعادل گرمایی، 520 گرم آب6

صفر درجۀ سلسیوس در ظرف ایجاد شود؟

( L(اتالف گرما ناچیز است و  و   =f ۳۳۶۰۰۰J/kgC آب=  ۴۲۰۰J/kg.K

260 (2 70 (1

320 (4 300 (3

اگر فشار گاز کاملی را 25 درصد افزایش داده و هم زمان دمای مطلق آن را 20 درصد کاهش دهیم، حجم گاز چگونه تغ�ر7

می کند؟

40 درصد افزایش (2 36 درصد کاهش (1

64 درصد کاهش (4 60 درصد افزایش (3

چند مورد از عبارت های زیر دربارۀ تغ�ر حالت مواد نادرست است؟8

الف) ذوب، تبخیر و تصعید، فرآیندهایی گرماگیر هستند.

ب) گرمایی که مایع در هنگام انجماد از دست می دهد، سبب کاهش دمای آن می شود.

پ) گرمایی که یک ماده در حین تغ�ر حالت مبادله می کند با جرم آن متناسب است.

ت) تبخیر سطحی یک مایع در دماهایی پا�ن تر از دمای جوش مایع روی می دهد.

ث) افزایش فشار سبب باال رفتن نقطۀ جوش و انجماد آب می شود.

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

کدام عبارت، دربارۀ تبخیر سطحی یک مایع، نادرست است؟9

تبخیر سطحی مایع در هر دمایی اتفاق می افتد. (1

با افزایش فشار هوا، آهنگ تبخیر سطحی افزایش می یابد. (2

با افزایش دما، آهنگ تبخیر سطحی افزایش می یابد. (3

با افزایش سطح آزاد مایع، تبخیر سطحی آن نیز افزایش می یابد. (4

به یک جسم جامد با توان ثابتی، گرما داده ایم و نمودار دمای جسم برحسب زمان به صورت زیر است.نسبت گرمای نهان ذوب10

SISIجسم در دستگاه  به گرمای ویژۀ جسم در دستگاه  کدام است؟

100 (1

200 (2

300 (3

500 (4
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در یک ورقۀ فلزی به شکل مستطیل، دو سوراخ دایره ای همانند شکل زیر وجود دارد. اگر دمای ورقه افزایش یابد، فاصله های11

مشخص شده با حروف a و b چگونه تغ�ر می کنند؟

a افزایش و b کاهش می یابد. (1

a افزایش می یابد و b ثابت می ماند. (2

هر دو افزایش می یابند. (3

a ثابت می ماند و b افزایش می یابد. (4

نمودار تغ�رات دما برحسب گرمای داده  شده به جسمی به جرم  مطابق شکل زیر است. چند کیلوژول گرما الزم است تا دمای12

این جسم  افزایش یابد؟

m

۹ F∘

2 (1

3 (2

4 (3

6 (4

دمای گاز کاملی  است. اگر در یک فرآیند هم حجم، فشار آن را ۲۵ درصد افزایش دهیم، دمای آن چند درجۀ سلسیوس13

خواهد شد؟

۱۲۷ C∘

500 (2 27 (1

227 (4 300 (3

قطعه ای یخ با دمای صفر درجۀ سلسیوس درون لیوانی که حاوی 200 گرم آب در دمای 30 درجۀ سلسیوس است انداخته می شود14

و سپس از تعادل گرمایی دمای آب به 10 درجۀ سلسیوس می رسد. جرم یخ حداقل چندبرابر باید می بود تا دمای آب درون لیوان به

صفر درجۀ سلسیوس می رسید؟ (گرمای ویژۀ آب  و ظرفیت گرمایی لیوان  و گرمای نهان ذوب یخ

 است)

۴/۲ J/gK۲۱۰J/K

۳۳۶ J/g

(2 (1

(4 (3

 

۱۶
۲۷

 

۸
۲۷

 

۸
۹

 

۴
۹

در دمای ثابت حجم گاز را چند درصد افزایش دهیم تا فشار آن 20 درصد کاهش یابد؟15

20 (2 15 (1

30 (4 25 (3
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دمای یک مکعب فلزی توپر به اضالع ۵ سانتی متر را از صفر درجۀ سلسیوس به  می رسانیم و درنتیجه حجم مکعب16

به اندازۀ  منبسط می شود؛ سپس مربع را ذوب کرده و با فلز حاصله، کره ای توپر می سازیم و پس از سرد شدن دوباره دمای

کره را از صفر درجه به  می رسانیم تا حجم کره به اندازۀ  منبسط شود. نسبت  کدام است؟

۵۰ C∘

ΔV  ۱

۵۰ C∘ΔV  ۲ 

ΔV  ۲

ΔV  ۱

(2 (1

(4 (3

۱
 

۵
π

۴۲π۲

در وسط یک صفحۀ فلزی نازک که ضریب انبساط سطحی آن  است، دو دایره به شعاع های 25 سانتی متر را17

در دمای صفر درجۀ سلسیوس خارج نموده ایم. اگر دمای صفحه را به آرامی از صفر به 200 درجۀ سلسیوس برسانیم، فاصلۀ AB چند

میلی متر می شود؟

۳/۶ × ۱۰ K−۵ −۱

496/4 (1

498/2 (2

501/8 (3

503/6 (4

در دمای  طول یک میلۀ سربی  و طول یک میلۀ برنجی  است. تقریبًا در چه دمایی برحسب درجۀ18

سلسیوس طول دو میله برابر می شود؟

( ( و 

۲۰ C∘۱۰۰ cm۱۰۰/۰۵ cm

α  برنج = ۲ × ۱۰ K−۵ −۱α  سرب =  ۳ × ۱۰ K−۵ −۱

55 (2 50 (1

75 (4 70 (3

کدام یک از عبارت های زیر صحیح است؟19

چگالش تبدیل گاز به جامد بوده و فرآیندی گرماگیر است. (1

چگالش تبدیل گاز به جامد بوده و فرآیندی گرمازا است. (2

چگالش تبدیل گاز به مایع بوده و فرآیندی گرماگیر است. (3

چگالش تبدیل گاز به مایع بوده و فرآیندی گرمازا است. (4

در صبح یک روز زمستانی که دمای هوای  است، فشار هوای درون تایر اتومبیلی 2/7 اتمسفر است. اگر این اتومبیل به20

منطقه ای برده شود که بعد از تعادل حرارتی، فشار گاز درون تایر به 3 اتمسفر برسد، دمای این منطقه چند درجۀ سلسیوس است؟

(حجم تایر را ثابت بگیرید)

−۳ C∘

13 (2 3 (1

37 (4 27 (3
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کدام گزینه درست نیست؟21

تبخیر سطحی مایعات در دمایی غیر از نقطۀ جوش نیز می تواند اتفاق بیفتد. (1

با افزایش فشار هوا، آهنگ تبخیر سطحی کاهش می یابد. (2

برخالف جامدهای بی شکل، جامدهای بلورین دارای نقطۀ ذوب مشخصی نیستند. (3

نقطۀ سه گانه برای آب در دمای  رخ می دهد. (4۰/۰۱ C∘

یک گرمکن با توان ثابتی به یک یخ با دمای صفر درجۀ سلسیوس گرما می دهد. یخ در مدت  به طور کامل آب می شود و دمای22

آب در مدت  از صفر درجۀ سلسیوس به 100 درجۀ سلسیوس می رسد و سپس آب با دمای 100 درجۀ سلسیوس در مدت 

به طور کامل تبخیر می شود. با چشم پوشی از تبخیر سطحی آب نسبت  به  تقریبًا چقدر است؟ (برای آب

 ،  ،  و است)

t۱
t۲t۳

t  ۳t +۱ t  ۲

C = ۴/۲ kJ/kgKL  =V ۲۲۵۶ kJ/kgL  =F ۳۳۴ kJ/kg

(2 (1

(4 (3

۲۲/۵

۳۳/۵

مقداری یخ  را درون ظرفی که محتوی آب صفر درجه است، می اندازیم. اگر از اتالف گرما صرف نظر کنیم، جرم مقدار آبی23

که منجمد می شود چندبرابر یخ اولیه است؟

( ( و 

−۸ C∘

L  =F ۳۳۶ kJ/kgc یخ=  ۲۱۰۰J/kgK

(2 (1

(4 (3

 

۲۰
۱

 

۵
۱

 

۱۰
۱

 

۲
۱

 کیلوگرم آب با دمای  را با  کیلوگرم آب با دمای  مخلوط می کنیم و دمای تعادل بدون اتالف گرما 24

می شود.  چندبرابر  است؟

m  ۱۱۰ C∘m  ۲۵۰ C∘۳۰ C∘

m۲m۱

2 (2 1 (1

(4 (3
 

۳
۵

 

۵
۳

در شکل زیر، فشار هوا برابر  و فشار گاز محبوس در لوله  است. در دمای ثابت، لوله را چند سانتی متر بیشتر25

در جیوه فرو ببریم، تا فشار گاز درون لوله  شود؟

۷۶ cmHg۲ cmHg

۳ cmHg

4 (1

5 (2

6 (3

7 (4
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در ظرفی مطابق شکل زیر، مقداری هوا باالی ستون جیوه در لوله وجود دارد. لوله را به آرامی چند سانتی متر پا�ن ببریم تا ارتفاع26

۷۶cmHgستون هوا نصف شود؟ (فشار هوا را  بگیرید و دما ثابت است)

10 (1

30 (2

36 (3

46 (4

شکل زیر ایجاد یک نسیم از ............ به سمت ............ بر اثر پدیده ............ در طول ............ را نشان می دهد.27

ساحل، دریا، همرفت طبیعی، شب (1

ساحل، دریا، همرفت واداشته، روز (2

دریا، ساحل، همرفت طبیعی، روز (3

دریا، ساحل، همرفت واداشته، شب (4

، دمای 3 مول گاز آرمانی را چند درجۀ سیلسیوس کاهش دهیم تا حجم آن 4 لیتر کاهش پیدا28 در فشار ثابت 

کند؟ 

۱/۵× ۱۰ P a۵

(R = ۸J/mol.K)

30 (2 50 (1

15 (4 25 (3

۲۰−حداقل چند گرم یخ  را داخل 200 گرم آب صفر درجۀ سلسیوس بیندازیم تا تمام آب یخ ببندد؟29 C∘

(L  =f ۳/۳۶ × ۱۰ J/kg , c  =۵
یخ ۲۱۰۰J/kg.k)

1200 (2 160 (1

1600 (4 360 (3

در شکل زیر، جرم پیستون یک کیلوگرم، جرم وزنۀ روی آن ۴ کیلوگرم و دمای گاز درون ظرف ۲۷ درجۀ سلسیوس است. اگر دمای30

گاز را به آرامی به ۸۷ درجۀ سلسیوس برسانیم، ضمن گرم شدن گاز، چند کیلوگرم وزنه به تدریج باید روی پیستون اضافه کنیم تا

، فشار هوا  پاسکال و  است) ۵پیستون جابه جا نشود؟ (سطح قاعدۀ پیستون  cm۲۱۰۵g = ۱۰m/s۲

2 (1

3 (2

6 (3

7 (4
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یک مکعب فلزی توخالی که ضریب انبساط طولی فلز آن  است را گرم می کنیم. افزایش حجم خالی درون مکعب با کدام گزینه31

متناسب است؟

α

(2 (1

(4 (3

α۲۲ α

۳αα۳

حجم گاز آرمانی (کامل) در دمای  برابر با 2 لیتر و فشار آن  است. ابتدا در فشار ثابت دمای گاز 32

افزایش می یابد و سپس در دمای ثابت حجم گاز 20 درصد کاهش می یابد. فشار نهایی گاز چند پاسکال است؟

۴۷ C∘۲ × ۱۰ P a۵۴۰ C∘

(2 (1

(4 (3

۲/۴ × ۱۰۵۲/۵× ۱۰۵

۴ × ۱۰۵۸ × ۱۰۵

33، حجم یک حباب هوا وقتی از ته دریاچه ای به سطح آب می آید 8 برابر می شود. عمق دریاچه چند متر است؟ (

 و دما ثابت است)

P  =۰ ۱۰ P a۵

ρ آب=  ۱۰۰۰kg/m۳

80 (2 70 (1

100 (4 90 (3

34، برای باال بردن دمای یک کیلوگرم آب از گرم کنی غوطه ور در آب استفاده می کنیم. اگر این گرم کن به مدت 5 دقیقه با بازده 

دمای آب را  باال ببرد، توان متوسط گرم کن چند وات است؟ (گرمای ویژۀ آب  است.)

۵۰%
۳۰ C∘۴۲۰۰J/kg C∘

4200 (2 420 (1

840 (4 8400 (3

یک نیروگاه هسته ای روزانه  آب از رودخانه می گیرد و 2100 گیگاژول از گرمای اتالفی خود را به این آب می دهد. اگر دمای35

آب ورودی  باشد، دمای آب خروجی چند درجۀ سلسیوس است؟ 

۱۰ m۵ ۳

۲۵ C∘(c آب=  ۴۲۰۰J/kg. C , ρ  =∘
آب ۱۰۰۰kg/m )۳

25/5 (2 50 (1

75 (4 30 (3

θ۱θدمای یک میلۀ فلزی از  به  می رسد. اگر طول آن 0/1 درصد افزایش یابد، چگالی آن تقریبًا ............36  ۲

0/3 درصد کاهش می یابد. (2 0/1 درصد کاهش می یابد. (1

0/3 درصد افزایش می یابد. (4 0/1 درصد افزایش می یابد. (3

کدام گزینه نادرست است؟37

هر جسم در هر دمایی تابش گرمایی دارد. (1

در رساناهای فلزی سهم الکترون های آزاد در رسانش گرما بیشتر از اتم ها است. (2

برای آشکارسازی تابش های فرابنفش از ابزاری موسوم به دمانگار استفاده می کنیم. (3

پدیدۀ همرفت به دلیل کاهش چگالی شاره با افزایش دما صورت می گیرد. (4
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نسبت حداقل گرمای الزم برای ذوب کردن مقداری یخ  به گرمای الزم برای آنکه یخ ذوب شده به آب صد درجۀ38

( سلسیوس تبدیل شود، کدام است؟ (از اتالف گرما صرف نظر شود و 

−۴۰ C∘

L  =f  یخ   ۸۰c  آب =  ۱۶۰c یخ 

(2 (1

(4 (3

۱
 

۲
۱

 

۴
۱۲

سطح یک مکعب فلزی توپر در اثر گرفتن گرما  افزایش یافته است. در اثر این تغ�ر دما، حجم آن چند درصد افزایش یافته39

است؟

%۴

4 (2 3 (1

9 (4 6 (3

اگر در حجم ثابت، دمای مقدار معینی گاز کامل را از 45/5 درجۀ سلسیوس به 91 درجۀ سلسیوس برسانیم، فشار گاز چندبرابر40

می شود؟

2 (2 (1

(4 3 (3

 

۳
۴

 

۷
۸

SIیکای ضریب انبساط سطحی جامدها در  کدام است؟41

بر مترمربع (2 بر کلوین (1

کلوین بر مترمربع (4 مترمربع بر کلوین (3

 گرم از ماده ای با گرمای ویژۀ  و دمای  را با  گرم از ماده ای با گرمای ویژۀ  و دمای  در تماس حرارتی42

قرار می دهیم. اگر با محیط تبادل گرمایی صورت نگیرد، دمای تعادل برابر با  خواهد شد. نسبت  کدام است؟

mc  ۱۳۰۳K 

۲
m

c  ۲۱۴۰ F∘

۵۰ C∘ 

c  ۱

c  ۲

(2 (1

(4 (3

۴
 

۴
۱

۲
 

۲
۱

۱۰۰ گرم بخار آب  را در  گرم آب  وارد می کنیم، به طوری که پس از برقراری تعادل گرمایی ۵۸ گرم بخار آب43

(  باقی می ماند. مقدار  چند گرم است؟ ( و 

۱۰۰ C∘m۵۵ C∘

۱۰۰ C∘mL  =V ۲۲۵۰J/gc آب=  ۴/۲ J/g C∘

300 (2 250 (1

690 (4 500 (3
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چند مورد از گزاره های زیر در مورد پدیدۀ تبخیر سطحی صحیح است؟44

الف) تبخیر سطحی در هر دمایی رخ می دهد.

ب) با افزایش فشار هوا، آهنگ تبخیر سطحی افزایش می یابد.

پ) با گستردگی سطح آزاد مایع، آهنگ تبخیر سطحی افزایش می یابد.

ت) با افزایش رطوبت هوای محیط، آهنگ تبخیر سطحی افزایش می یابد.

۲ مورد (2 ۱ مورد (1

۴ مورد (4 ۳ مورد (3

یک قطعه آلومینیم یک کیلوگرمی با دمای 90 درجۀ سلسیوس و یک قطعه مس 2 کیلوگرمی با دمای 95 درجۀ سلسیوس را در45

یک محیط قرار می دهیم تا با محیط به تعادل حرارتی برسند، مقدار گرمایی که آلومینیم در این فرآیند از دست  داده چندبرابر

c)مقدار گرمایی است که مس از دست  داده است؟  =Cu ۴۰۰J/kg.K , c  =Al ۹۰۰J/kg.K)

(2 (1

بستگی به دمای محیط دارد. (4 (3

 

۹
۸

 

۴
۹

 

۸
۹

ضریب انبساط طولی یک جسم جامد تقریبًا چندبرابر ضریب انبساط حجمی آن است؟46

(2 3 (1

(4 (3

 ۳
۱

 ۳
۲

 ۲
۳

کدام جمله در مورد ظرفیت گرمایی و گرمای ویژۀ جسم کامل تر و صحیح است؟47

ظرفیت گرمایی یک جسم به جنس و جرم آن بستگی دارد و گرمای ویژۀ جسم به جنس ماده و دما بستگی دارد. (1

ظرفیت گرمایی یک جسم به جنس و جرم آن بستگی دارد و گرمای ویژۀ جسم فقط به جنس ماده بستگی دارد. (2

ظرفیت گرمایی یک جسم به جنس ماده بستگی دارد و گرمای ویژۀ جسم به جنس و جرم آن بستگی دارد. (3

هر دو کمیت ذکرشده فقط به جنس ماده بستگی دارند. (4

وقتی گلوله ای با سرعت  به دیواری برخورد می کند، ۶۰ درصد انرژی جنبشی اش به گرما تبدیل می شود و گلوله را گرم48

می کند. اگر دمای گلوله قبل از گرم شدن  باشد، دمای آن بعد از برخورد به دیوار و گرم شدن چند کلوین می شود؟ (

(

۱۰۰m/s

۲۰ C∘

c گلوله=  ۲۰۰J/kgK

35 (2 15 (1

308 (4 288 (3

یک قالب m گرمی یخ صفر درجه را به M گرم آب ۱۶ درجه سانتی گراد اضافه می کنیم. دمای آب ۴ درجه کاهش می یابد. اگر یک49

قالب یخ دیگر مشابه همان اولی را در آب به دست آمده بیندازیم، دمای نهایی چند درجه سانتی گراد خواهد شد؟

(L  =f
یخ  ۸۰× c آب(

(2 بیشتر از  (1

باید نسبت M به m مشخص باشد. (4 کمتر از  (3

۸ C∘۸ C∘

۸ C∘
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کدام عبارت نادرست است؟50

در رساناهای فلزی، سهم الکترون های آزاد در رسانش گرما بیشتر از اتم ها است. (1

رسانش گرمایی به محیط مادی نیاز دارد. (2

کلم اسکانک می تواند دمایش را تا بیشتر از دمای محیط باال ببرد. (3

تف سنج تابشی به عنوان دماسنج معیار برای اندازه گیری دماهای بیشتر از  انتخاب شده است. (4۱۱۰۰ C∘


