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تا سطػت  50grلطاض زاضز. یه گلَلِ  5mزض لثِ سىَیی تِ اضتفاع  500grلطؼِ چَب هىؼة ضىلی تِ جطم -1

 4mاهتساز افك تِ ططف لطؼِ چَب ضلیه هی ضَز. گلَلِ زض چَب تالی هی هاًس ٍ ّط زٍ زض فاغلِ زض  v اٍلیِ 

 چمسض تَزُ است. vاظ پای هیع تِ ظهیي تطذَضز هی وٌٌس. سطػت 

یال تاالیی آى اػوال هی هىؼثی ضٍی یه هیع افمی ساوي است.ًیطٍی افمی وَچىی تِ طَض ػوَز تط ٍسط -2

ضَز.ایي ًیطٍ تِ طَض یىٌَاذت افعایص هی یاتس.آیا هىؼة اتتساضٍی هیع هی لغعز یا تطهی گطزز.ضطیة اغطىان 

 .است     ایستایی 

ٍ ضؼاع لطلطُ ای وِ ضٍی هحَض افمی تسٍى اغطىان لطاض  500gr  ٍ460grزض یه هاضیي آتَز جطم اجسام -3

 75cmتِ اًساظُ  5sاست. پس اظ ضّا وطزى زستگاُ اظ حالت سىَى، جسن سٌگیٌتط زض هست  0.5cmزاضز 

 پاییي هی آیس. لرتی زٍضاًی لطلطُ چمسض است.

تِ غَضت ػوَز لطاض زاضز. اگط ایي هیلِ تیافتس چِ سطػت ظاٍیِ ای تِ ظهیي  Lٍ طَل  Mهیلِ ای تِ جطم -4

 تطذَضز هی وٌس.

   است تا سطػت ظاٍیِ ای          چطذی وِ لرتی زٍضاى آى -5
   

 
حَل هحَضی وِ لرتی زٍضاى  

وِ اتتسا ساوي است تِ طَض ًاگْاًی تِ ّواى          تی زٍضاى ًاچیعی زاضز هی چطذس.چطخ زیگطی تالر

 هحَض هتػل ضسُ ٍتاچطخ اٍل جفت هی ضَز.تٌسی ظاٍیِ ای ًْایی تطویة هحَض ٍزٍچطخ چمسضاست؟

ضا تؼییي  r=Arزاضای چگالی جطهی غیطیىٌَاذت  R/4ٍ ضراهت  Rلرتی زٍضاًی لطظ زایطُ ای تِ ضؼاع -6

زضجِ لطاض گطفتِ ٍ ًری زٍض آى پیچیسُ ضسُ  3۳تاالی سطح ضیثساضی تا ظاٍیِ وٌیس. ایي لطظ هاًٌس لطلطّای 

ضٍی سطح ضیثساض هتػل است اگط جسن اظ حال سىَى ضّا ضَز پس اظ طی هسافت   mوِ تِ جسن تا جطم 

10R سطػت جسن ٍ سطػت ظاٍیِ ای لطلطُ چمسض است؟ 
 

پطتاب هی وٌین. هی  rشضُ ای ضا زض ضاستای افمی تط ضٍی سطح زاذلی یه ًیوىطُ غیملی ساوي تِ ضؼاع -7

 ضست تِ تاالی ًیوىطُ تطسس. زتا شضُ ایي شضُ ضا طَضی تؼییي وٌین    ذَاّین سطػت اٍلیِ



 

تسٍى لغعش تِ  3Rی سطح ضیثساضی تِ اضتفاع اظ تاال mتِ جطم  R/4ٍ ضراهت  Rلطظ زایطُ ای تِ ضؼاع -8

هی چسثس ٍ ّوطاُ آى  2mٍ جطم  3Rپاییي هی غلتس ٍ زضست پاییي ضیة تِ یه سط آًٍگ هیلِ ای تِ طَل 

 حَل سط زیگط آًٍگ حطوت هی وٌس. ایي هجوَػِ تا چِ اضتفاػی تاال هی ضٍز؟

 

ضٍی هحَضی زٍضاى هی وٌس.چطخ زیگطی وِ اتتسا زض حال سىَى است ٍ لرتی  12π rad/sچطذی تا تٌسی -9

 اى تِ ّواى هحَض هتػل هی ضَز.زٍضاًی آى زٍ تطاتط لرتی زٍضاًی چطخ اٍل است ًاگْ

 الف( تٌسی ظاٍیِ ای ًْایی سیستن چمسض است؟

 ب( چِ وسطی اظ اًطغی جٌثطی اٍلیِ اتالف هی ضَز.

 

هتط تا هحتَیات زاذلص طَضی است وِ هطوع جطم غٌسٍق ٍ  1.2ه غٌسٍق هىؼثی ضىل تِ ضلغ ی-1۳

اغگَى ضسى هتط تا التط هطوع ٌّسسی غٌسٍق لطاض زاضز. الف( اگط ترَاّین ایي غٌسٍق ضا تسٍى ٍ ۳.3هحتَیاتص 

اظ یه سطح ضیة زاض تِ پاییي تلغعاًین، تیطیٌِ ظاٍیِ ای وِ سطح ضیة زاض هی تَاًس تا افك زاضتِ تاضس چمسض 

 چمسض تاضس تا غٌسٍق ضطٍع تِ لغعیسى وٌس؟طح ضیة زاض است؟ تیطیٌِ ضطیة اغطىان هیاى غٌسٍق ٍ س

 

ًد ٍاضز هی ضَزتطوف اتاق هی وِ تَسیلِ یه   تحت تاثیط ًیطٍی ثاتت افمی   ٍٍظى   یه وطُ تِ ضؼاع -11

 ضاتیاتیس. hتاضساضتفاع   اگط ضطیة اغطىان جٌثطی تیي وطُ ٍوف اتاق . غلتص(  )تسٍى لغعز

 



تِ تطتیة تِ  150N  ٍ200Nضٍی پایِ ای لطاض زاضز. زٍ ٍظًِ  Lٍ طَل  200Nترتِ یىٌَاذتی تِ ٍظى -12

 اگط زستگاُ زض حال تؼازل تاضس:اظ یه اًتْای ترتِ آٍیعاى ضسُ است.  L/4  ٍ3L/4فاغلِ 

 الف( ًیطٍی ٍاضز تِ ترتِ اظ سَی پایِ

 ب( فاغلِ ی پایِ اظ ّواى اًتْای ترتِ ضا تِ زست آٍضیس.

 

هْاض  ˚=30ٍ تَسط طٌاتی تا ظاٍیِ تِ زیَاضی لَال ضسُ  N 100ٍ ٍظى  L=3 mهیلِ یىٌَاذت تِ طَل -13

است. جؼثِ ای تِ ٍظى  N 500ضسُ است. تیطتطیي ًیطٍیی وِ طٌاب لثل اظ پاضُ ضسى هی تَاًس تحول وٌس 

300 N  ضٍی هیلِ لطاض گطفتِ است. تیطتطیي فاغلِ جؼثِ اظ زیَاض لثل اض پاضُ ضسى طٌاب چمسض است؟ زض ایي

 ال تِ هیلِ ٍاضز هی ضَز ضا تسست آٍضیس.حالت ًیطٍّای افمی ٍ ػوَزی وِ اظ لَ

 
 

 

زضجِ ساتی گطاز هرلَط ًوائین تا زهای ًْایی  1۳گطم آب  1۳۳زضجِ ساًتی گطاز ضا تا  8۳چٌس گطم آب -14

 اًتی گطاز گطزز.زضجِ س 3۳

تِ جطم  10C-اظ چٌس لطؼِ ید  5Cتا زهای  25Cآب  200grتطای ذٌه وطزى یه لیَاى تا هحتَای -15

50gr )تایس استفازُ وطز؟ )اظ تثازل حطاضتی تا هحیط غطفٌظط وٌیس 

 

 ،      ،    هت زیَاضّا تِ تطتیة  وِ ضرا ضا ًطاى هی زّس الیِ 5 ضىل ظیط سطح همطغ یه زیَاضُ-16

،    است ٍ ضطیة ضساًص آى ّا تِ تطتیة          ٍ          ،          

          ،         ، 



زضجِ سلسیَس است. ضساًص  Th=20ٍ زهای   Tc=-10. زهایاست          ٍ            

 ضا تِ زست اٍضیس. T3  ٍT4ٍ اذتالف زهای  T1گطهایی تِ حالت پایا ضسیسُ است. زهای 

 

 

هی تاضس. تِ طَض تی زضضٍ گاظ ضا تا  10paٍ فطاض  4m3هَل اظ یه گاظ واهل زض اتتسا زاضای حجن ۳.11 -17

هتطاون هی ًوایین. تغییط اًطغی زضًٍی گاظ ضا تا ایي فطؼ وِ گاظ آى ته اتوی هی تاضس تِ زست  1m3حجن 

 آٍضیس.

اگط    گاظ زاذل اتاله هسیط چطذِ ظیط ضا طی هی وٌس.گطهای ذالع زازُ ضسُ تِ گاظ زض طی فطآیٌس -18

 حساب وٌیس.          ٍ      ٍ        

 

تی زضضٍ تا  300K ٍBCهسیط ّوسها زض زهای  ABهسیط هطاتك ضىل تطىیل ضسُ هسیط  5چطذِ ای اظ -19

است.  8Jفطآیٌس تی زضضٍ تا تغییط اًطغی زاذلی  EAّوسها ٍ  5atm  ،DEّن فطاض تا فطاض  CDٍ هسیط  5Jواض 

 ضا تسست آٍضیس. CDتغییط اًطغی زاذلی زض هسیط 



 
 

ز. هجوَػِ ضا ضٍی یه غفحِ گطم وي لطاض هی زّین. آب لطاض زاض kg 1.8زضٍى یه ظطف ػایك تٌسی ضسُ -2۳

زضجِ ساًتی گطاز هی تاضس. زهای هجوَػِ ضا تِ آّستگی تَسط گطم وي  2۳زهای آب ٍ ظطف ًاضساًا زض اتتسا 

 زضجِ ساًتی گطاز هی ضساًین. تغییط آًتطٍپی آب زض ایي فطایٌس چمسض است. 100تِ 

اگطاًثساط -ضسُ است.الف           حجن تا   واهل تاػث اًثساطی اظ حجن چْاض هَل اظ یه گاظ -21

زض آًتطٍپی  اگط تغییط ّوسها تاضس.واضاًجام ضسُ ضٍی گاظ اًثساط یافتِ ضا تسست آٍضیس.     زضزهای 

ضس،تغییط آًتطٍپی تی زضضٍ تا تِ طَض تطگطت پصیط ٍ ،اگطاًثساط تِ جای ّوسها تَزى ٍجَززاضز آى ضاتیاتیس.

 چمسضاست.

زضیه جؼثِ ػایك تٌسی ضسُ هحتَی یه لطؼِ سطتی تِ      تا زهای       یه لطؼِ هس تِ جطم -22

تغییطزضاًطغی زضًٍی   -زهای تؼازل زستگاُ زٍلطؼِ چمسضاست ؟ب-لطاضزاضز.الف     تازهای       جطم 

 طزضآًتطٍپی چمسضاست.تغیی-زستگاُ هیاى حالت اٍلیِ ٍحالت تؼازل چمسضاست.ج

 هَل گاظ ته اتوی چطذِ ای هطاتك ضىل ظیط هی پیوایس. هطلَب است هحاسثِ: یه ٍ ًین-23

 

 گطهای گطفتِ ضسُ اظ گاظ؟ ؟گطهای زازُ ضسُ تِ گاظ ول واض اًجام ضسُ زض چطذِ؟ ؟ a,b,cزهای گاظ زض حاالت 

 آًتطٍپی زض ّط فطآیٌس؟

 



 ٍ  BCیه هَل گاظ ایسُ آلی تِ ػٌَاى هازُ واضی زض هاضیٌی هطاتك تا چطذِ ظیط ػول هی وٌس. فطآیٌسّای  -24

DA  تطگطت پصیط ٍ تی زضضزٍ ّستٌس. تؼییي وٌیس آیا ایي گاظ یه اتوی است یا زٍ اتوی یا چٌس اتوی؟ ول واض

 ABCضسُ تَسط هاضیي ٍ تاظزُ آى چمسض است؟ تغییط آًتطٍپی سیستن زض هسیط اًجام ضسُ ٍ گطهای گطفتِ 

 چمسض است؟

 
 

 

 

 

 

 پیطٍظ تاضیس
 


