
 
 
 
 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان
  رشته ي رياضي قسمت مفاهيم٣فيزيك طرح كمكي 

ـ               -١  ماشين  -٢ طراحي موتور اتومبيل ها ،كشتي ها ، هواپيماها به كدام علم مربوط است؟ ــ
 ماشين نيوكامن   -٤ـــ  . علم ترموديناميك را تعريف كنيد        -٣ـــ.گرمايي را تعريف كنيد   

 كميت هاي   -٥:    مي كند؟ ـــ اصطالحات زير را تعريف كنيد            براساس چه چيزي كار      
  محيط ـــ-٨ دستگاه ـــ -٧ كميت هاي ماكروسكوپيك ـــ -٦ميكروسكوپيك ـــ 

 -١٢ معادله ي حالت ـــ        -١١ متغير هاي ترموديناميكي ـــ        -١٠ حالت تعادل ـــ      -٩ 
ـ      -١٣فرآيندهاي ترموديناميكي ـــ      ظرفيت گرمايي مولي    -١٤ـ   گرماي ويژه در حجم ثابت ـ

 ظرفيت گرمايي مولي در فشار ثابت -١٦ گرماي ويژه در فشار ثابت ـــ -١٥در حجم ثابت ـــ 
 ـــ

  بازده ماشين گرمايي ـــ-١٩ قانون اول ترموديناميك ـــ -١٨ انرژي دروني ـــ -١٧ 
رموديناميك به بيان  قانون دوم ت-٢١ قانون دوم ترموديناميك به بيان ماشين گرمايي ـــ -٢٠ 

ـ     -٢٣ يخچال ـــ    -٢٢يخچالي ـــ     چه موقع نمودار يك      -٢٤  ضريب عملكرد يخچال ــ
 روش هاي تبادل انرژي را      -٢٥فرآيند ترموديناميك را مي توان به صورت خط رسم كرد؟ـــ           

  آيا مخلوط يخ و آب     -٢٧ـــ  .   منبع گرما را تعريف كرده  و مثالي بزنيد         -٢٦ـــ  .  بيان كنيد 
  عالمت كار محيط در تراكم مثبت است يا منفي ؟ چرا؟ـــ-٢٨منبع گرماست ؟ چرا؟ ـــ 

 عالمت كار دستگاه در     -٣٠ عالمت كار محيط در انبساط مثبت است يا منفي ؟ چرا؟ ـــ              -٢٩ 
 چهار فرآيند خاص را نام ببر و ويژگي هر كدام را             -٣١تراكم مثبت است يا منفي ؟ چرا ؟ـــ          

 در فرآيند هم -٣٣ در فرآيند هم حجم دور دستگاه چه چيزي وجود دارد؟ـــ -٣٢ـــ . بگو 
 در فرآيند هم حجم نمودار حجم در         -٣٤حجم چگونه فشار دستگاه افزايش مي يابد؟ ـــ          

 در فرآيند هم حجم نمودار فشار در مقابل حجم چگونه -٣٥مقابل دما چگونه است ؟ چرا؟ ـــ 
ند هم حجم نمودار فشار در مقابل دما چگونه است؟ چرا؟ ـــ              در فرآي  -٣٦است ؟ چرا؟ ـــ     

 در فرآيند هم    -٣٨ در فرآيند هم حجم كار و گرما از چه روابطي محاسبه مي شوند؟ـــ               -٣٧
 در فرآيند هم فشار چگونه تراكم انجام مي     -٣٩فشار دور دستگاه چه چيزي وجود دارد؟ ـــ         

 در فرآيند هم فشار -٤١بساط انجام مي شود؟ـــ  در فرآيند هم فشار چگونه ان -٤٠شود؟ـــ  
  در فرآيند هم فشار نمودار فشار در مقابل -٤٢كار و گرما از چه روابطي بدست مي آيند؟ ـــ 
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 در  -٤٣حجم چگونه است ؟ چرا؟مساحت زير اين نمودار برابر چه كميتي مي باشد؟ ـــ                   

 ست ؟ چرا؟ ـــفرآيند هم فشار نمودار فشار در مقابل دما چگونه ا
 در فرآيند هم -٤٥ در فرآيند هم فشار نمودار حجم در مقابل دما چگونه است ؟ چرا؟ ـــ -٤٤

  تراكم هم دما چگونه انجام مي شود؟ ـــ-٤٦دما دور دستگاه چه چيزي وجود دارد؟ ـــ 
 مقابل  در فرآيند هم دما نمودار فشار در-٤٨ انبساط  هم دما چگونه انجام مي شود؟ ـــ -٤٧ 

 در فرآيند هم دما نمودار فشار در مقابل دما چگونه است ؟             -٤٩حجم چگونه است ؟ چرا؟ ـــ       
 در  -٥١ در فرآيند هم دما نمودار دما در مقابل حجم چگونه است ؟ چرا؟ ـــ                 -٥٠چرا؟ ـــ   

ـ           ه  در فرآيند بي دررو دور دستگا-٥٢ فرآيند هم دما حجم با فشار چه رابطه اي دارد؟ چرا؟ ــ
 چرا افزايش فشار در تراكم بي دررو نسبت به تراكم هم دما              -٥٣چه چيزي وجود دارد؟ ـــ      

 چرا كاهش فشار در انبساط بي دررو بيشتر از انبساط هم دما مي باشد؟ -٥٤بيشتر است؟ ـــ 
 انرژي دروني گاز كامل به چه چيزي بستگي دارد؟          -٥٦ـــ  .   چرخه را تعريف كنيد      -٥٥ـــ  

  تغييرات انرژي دروني يك دستگاه در يك چرخه چقدر است؟ چرا؟ ـــ -٥٧چرا؟ ـــ 
 ـــ.  ماشين هاي گرمايي به چند دسته تقسيم مي شوند؟ از هر كدام مثالي بنويسيد-٥٨

 فرآيندهاي  -٦٠ـــ  .   فرآيندهاي ماشين بخار را نوشته و مكان انجام فرآيند را بنويسيد           -٥٩ 
اهميت چرخه ي   .   فرآيندهاي چرخه ي كارنو را بنويسيد         -٦١ـــ  .  چرخه ي اتو را بنويسيد    

 آيا ممكن است در يك فرآيند تمام گرما به كار تبديل شود؟ مثالي              -٦٢كارنو در چيست؟ ـــ     
 در  -٦٤ آيا ممكن است در يك چرخه تمام گرما به كار تبديل شود؟ ـــ                  -٦٣ـــ  .  بزنيد

 بيشتر از گرمايي است كه از داخل يخچال         يخچال ها آيا گرمايي كه يخچال به محيط مي دهد         
 چرخه هاي ساعتگرد مربوط به ماشين هاي گرمايي مي باشد يا يخچال؟              -٦٥مي گيرد؟ ـــ    

 در  -٦٧ از كجا مي فهميم كه فرآيندي هم دما مي باشد؟ ـــ              -٦٦پادساعتگرد چطور؟ ـــ    
ـ           مام فرآيندها عالمت كار و     آيا در ت   -٦٨ كدام فرآيند گرماي مبادله شده صفر است ؟ چرا ؟ ــ

 آيا  -٧٠ آيا عالمت كار به نوع فرآيند بستگي دارد؟ ـــ           -٦٩گرما مخالف هم مي باشند؟ ـــ       
 معادله ي حالت به نوع گاز بستگي دارد؟ 

 ٣٦ تا ٢٥از سؤال :      شب سوم٢٤ تا ١٣از سؤال :          شب دوم ١٢ تا ١از سؤال : شب اول 
  ٦٠ تا ٤٩از سؤال :       شب پنجم ٤٨ تا ٣٧از سؤال : شب چهارم 
 .       هر شب از سؤال هاي شب هاي قبل هم پرسيده شود٧٠ تا ١٦از سؤال : شب ششم 
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