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ٌُْص آًِا سا ًوی داًٌذ!!!! ادیاًا لیغت افطالدات تَ صتاى اًگلیغی تشای داًؼ آهْصاًی کَ  
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Reversible تشگؾت پزیش 

Irreversible تشگؾت ًاپزیش 

Isothermal  ُوذها 

Isobar ُن فؾاس 

Critical Point ًقطَ تذشاًی 

Adiabatic ّتی دسس 

Contraction اًقثاك 

Expansion اًثغاط 
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 تٌظین: عؼیذ ؽیشی        قاًْى اّل تشهْدیٌاهیک، آصهْى ؽیوی فیضیک

ًوشٍ کغش هی ؽْد. 3/1عْاالت ًوشٍ هٌفی داسد. تَ اصای ُش پاعخ ًادسعت   ًوشٍ( 42عْاالت تغتی )  

 

اعت.گشهای هثادلَ ؽذٍ تْعط عیغتن  kJ/cycle 50-گاص کاهل دس فشآیٌذ چشخَ ای تشاتش  2molکاس اًجام ؽذٍ سّی هذیط تْعط عیغتوی ؽاهل  -1

 کذاهغت؟ kJغة دس ُش چشخَ تش د

 100+( 4    50-( 3    50+( 2    ( ففش1

 

 یک گاص کاهل دس خأل فذیخ اعت؟ Irreversible Expansion  ّIsothermفشآیٌذ کذام گضیٌَ تشای  -2

1 )w=0  ّE=q>0Δ  2 )E=0Δ  ّq=PΔV  3 )E=0Δ  ّq=w>0  4 )E=q=w=0Δ 

 

 V2تا جذاسٍ کاهال ػایق قشاس داسد. هاتقی ظشف )عوت چپ( تا دجن  T1ّ دهای  V1گاص کاهلی دس قغوت عوت ساعت یک ظشف تضسگ تا دجن  -3

(1V2=2V َْا تخلیَ ؽذٍ اعت. ٌُگاهیکَ جذاسٍ تیي دّ هذفظ  خْاُذ ؽذ. کذام گضیٌَ فذیخ اعت؟ T2سا تشداسین، دهای آى  V1  ّV2( کاهال اص ُ

1 )T2<T1    2 )T2=T1    3 )T2>T1    4 )T2= 
 

 
   

 

 کذاهیک اص فشآیٌذُای صیش کاُؼ دها داسین؟دس  -4

1)Adiabatic Contraction   2 )Isobaric Expansion 3 )Isothermal Contraction 4 )Adiabatic Expansion 

 

 اعت؟ L.atmچٌذ  ،1atmآلْهیٌیْم جاهذ تَ هایغ تذت فؾاس ثاتت  kg 100هقذاس کاس هثادلَ ؽذٍ تشای تثذیل  -5

 ρ  ( )                       ρ  ( )                           
1 )3.2    2 )-4.98    3 )-32    4 )49.8 

 

 کذام تغاّی دس دالت کلی دسعت اعت؟ -6

1 )ΔH=ΔU+ΔnRT   2 )H-U=nRT   3 )U=CvΔTΔ   4 )PtXi=Pi 

 

(   )(    )تشای گاصی کَ اص هؼادلَ دالت  -7  ( کذام اعت؟𝛋) Isothermal Compressibility Factorپیشّی هی کٌذ،      
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ّی دس فشآیٌذ تشگؾت ًاپزیش گاصی کَ اص هؼادلَ ی دالت صیش پیشّی هی کٌذ، اگش دس طی فشآیٌذ گاص هٌثغط ؽْد ّ کاس اًجام ؽذٍ تْعط عیغتن س -8

 فشك کٌین، کذام گضیٌَ دس هْسد آى فذیخ اعت؟ ’wهذیط سا 

 (  
 

   
 

 

   
 )(   

 

 
)     

1 )w’=0   2 )w’>0   3 )w’<0   4.اطالػات کافی ًیغت ) 

  

تاؽذ،  1barهی سعذ. دسفْستی کَ فؾاس خاسجی ثاتت ّ هؼادل  bar ،317K 1.25 تَ ؽشایط   bar ، 41.2L،255K 1.03 گاص کاهلی اص ؽشایط  -9

 کاس اًجام ؽذٍ تش دغة ژّل چقذس اعت؟

1 )-100    2 )125+    3 )100+    4 )125- 

 

 20Lدجوؼ تَ اًذاصٍ ی  Reversible  ّAdiabaticتَ طْس  atm 1ًوًَْ ای اص فلْئْسّ هتاى کَ گاص کاهل فشك هی ؽْد، دس فؾاس خاسجی  -10

 تشای ایي گاص چقذس اعت ؟ Cvافت کٌذ، هقذاس  248.44Kتَ  298.15Kصیاد هی ؽْد. اگش دها دس ایي اًثغاط اص 

1 )40.23   2 )40.77   3 )45.73   4 )43.64 

 

، یک هْل گاص تَ عَ تشاتش دجن اّلیَ اػ هٌثغط هی ؽْد. کذام گضیٌَ غلط 250K گاص کاهل دس دهای  Reversible Isothermalدس یک فشآیٌذ  -11

 اعت ؟

1 )q= +2283.5 J   2 )ΔH= +9.13 J   3 )U=0Δ   4 )w*=0 

 

ؽذٍ سا جوغ آّسی کشدین  ژّل اعت، هقذاس آب تْلیذ 250-دس ّاکٌؼ صیش، فؾاس دس فؾاس جْ )یک اتوغفش( ثاتت ؽذٍ اعت.تغییش اًشژی دسًّی  -12

g/cm 0.0006آب  تخاس م اعت. چگالیگش یککَ 
  ژّل اعت ؟کیلْ تشای ّاکٌؼ صیش چٌذ ΔHاعت. هقذاس  3

MgO (s) + HCl (aq)  MgCl2 (aq) + H2O (g) 

1 )-81.125   2 )81.125+   3 )135.3-   4 )110.46- 

 

دجن اّلیَ اػ هی سعذ. تشای م دجن گاص تَ یک عْ 260Kاص یک گاص کاهل غیشقطثی دسدهای  mmol 1.77دسیک تشاکن تشگؾت پزیش ُوذهای  -13

 ؟ایي فشآیٌذ، کاس عیغتن سّی هذیط چٌذ ژّل اعت

1 )+4.2   2 )-4.2                                             3 )246                   +                     4 )246- 
 

 ( J/g.Kظشفیت گشهایی ّیژٍ ی آب هایغ اؽثاع ؽذٍ ّ تخاس آب دس دهای ًضدیک تذشاًی چقذس هی ؽْد؟ ) تش دغة  -14

 ( تی ًِایت4   ( ففش3   1( 2   4.184( 1

 

)، ّ ایٌکَ هی داًین ػثاست  α  ّƙتا تْجَ تَ تؼاسیف  -15
  

  
دس  α  ّƙػثاستی هؼیي )غیشففش( ّ هثثت اعت، هقادیش  Critical Pointس د  (

Critical Point                                                                         چقذس اعت؟                      
 

 
(
  

  
)   ّƙ  

  

 
(
  

  
)  
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 کذام گضیٌَ تؼشیف دقیق تشی تشای یک عیغتن هٌضّی اعت؟ -16

 ( عیغتوی کَ داسای دیْاسٍ ُای تی دسسّ تاؽذ.1

 ( عیغتوی کَ داسای دیْاسٍ ُای فلة ّ تی دسسّ تاؽذ.2

 دیْاسٍ ُای فلة ّ ًاتشاّا ّ تی دسسّ تاؽذ.( عیغتوی کَ داسای 3

 ( عیغتوی کَ داسای دیْاسٍ ُای فلة ّ ًاتشاّا ّ تشگؾت پزیش ّ تی دسسّ تاؽذ.4

 

دسجَ عاًتی گشاد اعت ّ اًتِای دیگشػ تا یک جغن تضسگ تا  50اگش یک هیلَ ی فلضی کَ یک اًتِای آى دس تواط تا یک جغن تضسگ تا دهای  -17

 ًتی گشاد دس تواط تاؽذ ّ صهاى صیادی گزؽتَ تاؽذ، ایي عیغتن چَ ًْع عیغتوی اعت؟دسجَ عا 40دهای 

 ( تاص4   ( ایغتا3   ( پْیا2   ( هٌضّی1

 

 چَ تؼذاد اص خافیت ُای صیش هقذاسی ُغتٌذ؟ -18

 فؾاس، دجن، دها، ظشفیت گشهایی، ظشفیت گشهایی ّیژٍ، سًگ

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 

 شای تشهْدیٌاهیک فذیخ ًیغت؟کذام تؼشیف ت -19

 ( هطالؼَ ی گشها، کاس، اًشژی ّ تغییشات دس دالت ُای عیغتن تْعط آى ُاعت.1

 ( دس یک هفِْم ّعیؼتش، تشهْدیٌاهیک سّاتط هیاى خْاؿ هاکشّعکْپیک عیغتن سا هطالؼَ هی کٌذ.2

 ( هطالؼَ ی ساتطَ ی دها تا خْاؿ هاکشّعکْپی هادٍ تؼشیف هی ؽْد.3

 هطالؼَ ی فشآیٌذ ُای ؽیویایی اًجام ؽذٍ کَ سّاتط تجشتی تشای اًشژی ُای هثادلَ ؽذٍ تیاى هی کٌذ.( ػلن 4

 

 چَ تؼذاد اص تاتغ ُای صیش تاتغ دالت ُغتٌذ؟ -20

 آًتالپی، اًشژی دسًّی، آًتشّپی، کاس، اًشژی آصاد گیثظ، اًشژی آصاد ُلوِْلتض، گشها، دها، دجن، فؾاس

1 )8   2 )7   3 )6   4 )9 

 

 ًوْداس کذاهیک اص ػثاست ُای هطشح ؽذٍ هٌذٌی )غیشخطی( ًیغت؟ -21

 فشآیٌذ اًجام ؽذٍ هذْس ػوْدی هذْس افقی 

 ُوذهای گاص کاهل فؾاس دجن 1

 تی دسسّ گاص کاهل فؾاس دجن 2

 ُن فؾاس گاص کاهل ػکظ دجن ػکظ دها 3

 ُن فؾاس گاص کاهل ػکظ دها دجن 4
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 تٌظین: عؼیذ ؽیشی          ًوشٍ( 28عْاالت پاعخ کْتاٍ )

 هثثت، هٌفی یا ففش اعت. q  ّw  ّΔU  ّΔHتشای ُشیک اص فشآیٌذُای صیش اعتذالل کٌیذ کَ ُشیک اص کویت ُای  -1

 ًوشٍ، ًوشٍ هٌفی ًذاسد( 5/0هْسد، ُشهْسد  32ًوشٍ ) 16

 

  ّ ًقطَ ی رّب ػادی آى  1atm( رّب کشدى تشگؾت پزیش تٌضى دس 1

  1atm  ّ0ᵒC( رّب تشگؾت پزیش یخ دس 2

     ( اًثغاط تشگؾت پزیش تی دسسّ گاص کاهل3

 ( اًثغاط تشگؾت پزیش ُوذهای گاص کاهل4

    ( اًثغاط تی دسسّ گاص کاهل دس خأل )آصهایؼ ژّل(5

 دسسسّ ژّل تاهغْى گاص کاهل( اًثغاط تی 6

     تشگؾت پزیش گاص کاهل دس فؾاس ثاتت ( گشم کشدى7

 ( عشد کشدى تشگؾت پزیش گاص کاهل دس دجن ثاتت8

 

 

 

 

ّادذ آًِا سا دس عیغتن اعتاًذاسد تیي الوللی  -2  تٌْیغیذ. SIتشای ُش یک اص خْاؿ هؼشفی ؽذٍ ی صیش، ؽذتی یا هقذاسی تْدى آى سا ػالهت صدٍ ّ 

 ًوشٍ، ًوشٍ هٌفی ًذاسد( 5/0هْسد، ُشهْسد  14ًوشٍ ) 7

T M P V H U d 

 چگالی اًشژی دسًّی آًتالپی دجن فؾاس جشم هْلکْلی دها

 

 

 

 

 

 

 

ΔH ΔU w q  
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    (4) 

    (5) 
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T M P V H U d  
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ّاسد  -3  کٌیذ.دسعت یا ًادسعت تْدى گضاسٍ ُای صیش سا هؾخـ کشدٍ ّ دس جذّل صیش 

 ًوشٍ هٌفی ًذاسد(ًوشٍ،  5/0هْسد، ُش هْسد  10ًوشٍ ) 5

 

 (.H>U( تضسگ تش اعت تَ ػثاست دیگش ُوْاسٍ )U( ُوْاسٍ ّ دس ُش ؽشایطی اص اًشژی دسًّی )H( آًتالپی)1

ّادذ اًشژی ًتیجَ هی دُذ.2  ( دافل ضشب هْل دس ثاتت جِاًی گاصُا دس دهای هطلق، 

 ُغتٌذ یؼٌی هغتقل اص ًْع گاص تَ کاس سفتَ، تشای ؽشایط یکغاى ایي دّ پاساهتش ثاتت ُغتٌذ.( کاس ّ گشها دّ تاتغ هغیش 3

 تاؽذ. w+w*=0( تشای فشآیٌذ تی دسسّ ّ ُوذهای گاص کاهل، طثق قاًْى اّل تشهْدیٌاهیک تایذ 4

 هثثت یا هٌفی تاؽذ. ( تشای گاصُای دقیقی )غیشکاهل( دس فشآیٌذُای اًثغاط، ػالهت کاس هذیط سّی عغیتن هی تْاًذ5

 ( دس فشآیٌذ تشاکن تشگؾت ًاپزیش یک گاص، هذیط سّی عیغتن کاس اًجام هی دُذ.6

 گاص ایذٍ آل دس ؽشایط تی دسسّ دها ثاتت هی هاًذ.دس فشآیٌذ اًثغاط آصاد یک ( 7

 گشم ؽکش اعت. 200گشم ؽکش تیؾتش اص  100( تشای H( ّ آًتالپی)U( اًشژی دسًّی)8

 اعت. 03/0( ᵒC/1تاؽذ، ایي ضشیة تشدغة یک تشعلغیْط ُن ) 03/0( K/1( گاصی تشدغة یک تشکلْیي )αاکن پزیشی )( اگش ضشیة تش9

 ( تَ یک هیضاى تغییش هی کٌٌذ.H( ّ آًتالپی)U( دس یک فشآیٌذ)هغتقل اص ًْع گاص( اگش دافل ضشب دجن دس فؾاس، ثاتت تواًذ اًشژی دسًّی)10
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 ًام ّ ًام خاًْادگی:

 فقط ایي تشگَ تذْیل دادٍ ؽْد. عْاالت تشای خْدتاى اعت.،   تشگَ پاعخٌاهَ

 

 گضیٌَ ؽواسٍ تغت گضیٌَ ؽواسٍ تغت

1  12  

2  13  

3  14  

4  15  

5  16  

6  17  

7  18  

8  19  

9  20  

10  21  

11    
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