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محل مهر یا امضاء مدیر

1

هفَْم ّای فیسیىی زیر را تعریف وٌیذ:
الف) ظرفیت گرهایی هَلی در فشار حاتت
ب) لاًَى وَلي
ج) اختالف پتاًسیل الىتریىی
ت) فرٍ شىست

2

جاّای خالی را تا ولوات هٌاسة پر وٌیذ:
الف) گازّایی وِ ررات آى ّا تر یىذیگر ًیرٍ ٍارد ًوی وٌٌذ ،گاز ً .......................اهیذُ هی شًَذ.
ب ) فرایٌذی وِ در عَل آى  ...............پس از عی چٌذ فرایٌذ تِ حالت اٍلیِ خَد ترهی گرددً ................. ،اهیذُ هی شَد.
ج) تار الىتریىی در ّر ًمغِ از فضای اعراف خَد خاصیتی ایجاد هی وٌذ وِ تِ آى  ...............هی گَیٌذ.
ت) اگر در خالف جْت خظ ّای هیذاى الىتریىی حروت وٌین ،پتاًسیل الىتریىی  .........................هی یاتذ.
ث) تار الىتریىی تِ ٍجَد ًوی آیذ ٍ ًیس از تیي ًوی رٍد .تِ ایي تیاى  ....................گفتِ هی شَد.

3

عثارت درست را از داخل پراًتس اًتخاب وٌیذ ٍ تِ پاسخ ًاهِ اًتمال دّیذ.
الف) تذى اًساىًَ ،عی (هاشیي گرهایی ترٍى سَز ،هاشیي گرهایی درٍى سَز ،یخچال) است.
ب) یخچال رٍشي تا در تاز ،تاعج (واّش ،افسایش) دهای اتاق هی شَد.
ج) هیذاى الىتریىی در ّر ًمغِ از فضا ترداری است وِ تِ صَرت (هواس ،عوَد) تر خظ هیذاى در آى ًمغِ رسن هی شَد.
ت) یىای چگالی سغحی تار الىتریىی( ،وَلي تر آهپر ،وَلي تر هتر هرتع) است.
ث) اگر فاصلِ دٍ تار الىتریىی را ًصف وٌینً ،یرٍی الىتریىی (ًصف ،دٍ تراتر ،چْار تراتر) هی شَد.

4

وپسَل پر از گازی را زیر ًَر خَرشیذ لرار دادُ این .آیا ایي وار اشىالی دارد؟ چرا؟

5

الف)خظ ّای هیذاى الىتریىی را ترای دٍ لغثی الىتریىی رسن وٌیذ.
ب) تا تَضیح ٍ رسن شىل ،آزهایشی را عراحی وٌیذ وِ تِ ٍسیلِ آى تتَاى ًشاى داد :چگالی سغحی تار در لسوت ّای ًَن تیس
جسن رساًا تیشتر از سایر لسوت ّای آى است.
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در هجوَعِ زیرً ،وَدار یا ًوَدارّای هَرد ًظر ترای ّر وذام از فرایٌذّا را اًتخاب ًواییذ.
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6

ادامه ی سواالت

هغاتك شىل ،یه تار الىتریىی هٌفی ،در هیذاى الىتریىی یىٌَاخت ،هسیر  A  B  Cرا تا سرعت حاتت ،هی پیوایذ .خاًِ ّای
خالی جذٍل زیر را تا ولوِ ّای (افسایش ،واّش ،حاتت) پر وردُ ٍ جذٍل را تِ پاسخ تري اًتمال دّیذ.
7

8

9

1

چرخِ رٍترٍ ،هرتَط تِ همذاری گاز واهل ته اتوی است .هغلَب است:
الف) وار اًجام شذُ رٍی دستگاُ در فرایٌذ .BC
ب) گرهای هثادلِ شذُ تیي هحیظ ٍ دستگاُ در فرایٌذ .CA
ج) در فرایٌذ  BCتغییرات دهای گاز چگًَِ است؟
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یه هاشیي گرهایی وِ تا چرخِ وارًَ وار هی وٌذ ،در ّر چرخِ  0000شٍل گرها از هٌثع گرم دریافت وردُ ٍ  0000شٍل گرها تِ
هٌثع سرد هی دّذ.
الف) همذار وار اًجام شذُ تَسظ هاشیي گرهایی در ّر چرخِ چٌذ شٍل است؟
ب) تازدُ ایي هاشیي چمذر است؟
ج) اگر دهای چشوِ سرد ایي هاشیي گرهایی  000ولَیي تاشذ ،دهای چشوِ گرم آى چمذر است؟
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یخچالی تا ضریة عولىرد  0وِ تَاى تَلیذی هَتَر آى ٍ 000ات است ،در چِ هذت زهاًی  0ویلَگرم آب  30Cرا تِ یخ 0C
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در شىل رٍترٍ،
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الف) ترایٌذ ًیرٍّای ٍارد تر تار  q 3چٌذ ًیَتَى است؟
ب) جْت ًیرٍی ترایٌذ را تا رسن شىل ًشاى دّیذ.
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در یه هیذاى الىتریىی یىٌَاخت لائن ٍ رٍ تِ پاییي ،ررُ ای تاردار تِ جرم  0گرم هعلك ٍ تِ حال سىَى لرار دارد .اگر تسرگی هیذاى
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 4 10تاشذ :الف) همذار تار الىتریىی ررُ را هحاسثِ وٌیذ؟ 
Kg 
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ب) تا استذالل ،عالهت تار ررُ را تشخیص دّیذ.
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در هذار شىل هماتل هغلَب است هحاسثِ:
الف) ظرفیت هعادل هذار؟
13

ب) اًرشی رخیرُ شذُ در خازى  C1؟

2

ج) اختالف پتاًسیل دٍ سر خازى  C3؟

خازًی تِ ظرفیت  C1  5Fتا اختالف پتاًسیل  ٍ 1200 Vخازًی تِ ظرفیت  C2  10Fتا اختالف پتاًسیل  750 Vپر شذُ
 14اًذ .اگر ایي خازى ّای پر را از هذار اصلی آى ّا جذا ٍ صفحِ ّای ّن ًام آى ّا را تِ ّن ٍصل وٌین ،اختالف پتاًسیل تیي دٍ
صفحِ ّر خازى چِ اًذازُ هی شَد؟
دلت را هب خدا بسپار هک ردیایی از امید است  ،دلت رپاُمید . . .
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