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                                           :به پرسش های مطرح شده پاسخ دهیدروبه رو معادله یباتوجه به -1
      
                      

 الف(ظرفیت گرمایی آلومینیم راحساب کنید.

 ب(ظرفیت گرمایی ویژه آلومینیم راحساب کنید.

 پ(چقدر انرژی گرمایی الزم است تا دمای 0/5 کیلوگرم آلومینیم را از°03 )سانتی گراد( به °03 )سانتی گراد ( برسانیم؟

 

oرابادمای Aماده g033اگر-0
C03 باg033 مادهB  بادمایo

C03کنیم کدام یک ازویژگی های ترکیب حاصل تغییرمی کند؟چرا؟ ترکیب 

 ظرفیت گرمایی                     (الف

 ظرفیت گرمایی ویژه(ب

 انرژی گرمایی (پ

 میانگین تندی ذره های سازنده(ت

oگرمابه اندازه J133با  Aگرم ماده  mدمای -0
C0  ودمایm0  گرم مادهB  باهمان مقدارگرمابه اندازهo

C4  ، افزایش می یابد 

 .راحساب کنید Aی  به ماده  Bنسبت ظرفیت گرمایی ماده ی (الف

 .راحساب کنید Aبه ماده ی   Bنسبت ظرفیت گرمایی ویژه ماده ی (ب

د، مقدار گرمایی که آب در این فرایند از دست می ده. درجه سلسیوس می رسانیم 03درجه سلسیوس به  37کیلوگرم آب را از  0دمای -4

-1). را بیابید
.K

1-
J.g184/4) = O(l2c(H  ) 

 

تغییرمی Bچندبرابرجسم  Aاست اگرمقدارمساوی ازهردوجسم راباهم حرارت دهیم دمای جسم  Bدوبرابرجسم  Aجسم ظرفیت گرمایی -5

 کند؟
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 می باشد؟ Bچندبرابرجسم  Aظرفیت گرمایی برابری دارندظرفیت گرمایی ویژه جسم  m0به جرم  Bوجسم  mبه جرم  Aجسم -6

 

درجه سلسیوس افزایش یابد، دمای آلومینیوم  5اگر دمای آب . گرم آلومینیوم به مقدار مساوی گرما می دهیم 433گرم آب و  033به  -7 

 .است .KgJ/ 90. و KgJ/ .1844. چند درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت ؟ گرمای ویژه ی آب و آلومینیوم به ترتیب

 

 

 ؟ برابر کنیم، ظرفیت گرمایی ویژه ی آن ماده چند برابر می شود 0اگر جرم ماده ای را نصف و گرمای داده شده به آن را  -8

 

oگرمامی دهیم تادمای آن ازJ05/00فلزخالصی g13به (80نهایی خرداد)-9
C03  بهo

C45 افزایش یابدباانجام محاسبه مشخص کنیداین

 فلزکدام یک ازمواردجدول زیراست؟

 Cu(s) Ag(s) Fe(s) Au(s) فلز

J.gظرفیت گرمایی ویژه
-1

.C
-1

 085/3 005/3 451/3 109/3 

 کم تراست Aدرشکل روبه رو،شدت جنبش مولکولها درظرف  (80نهایی شهریور)-13

 دمای آب درکدام ظرف بیشتراست؟(آ

 چراانرژی گرمایی آب درون این دوظرف قابل مقایسه نیست؟(ب

 

اتیلن گلیکول g03.دررادیاتورخودروهااستفاده می شوداتیلن گلیکول یک نوع الکل است که ازآن به عنوان ضدیخ  (84نهایی خرداد)-11

J717 گرما می گیردتادمای آن به اندازه یo
C15گرمای ویژه ی این ماده رامحاسبه کنید.افزایش یابد. 
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oاتیلن گلیکول از  g13برای افزایش دمای  (84نهایی شهریور)-10
C03بهO

C05ظرفیت گرمایی ویژه ی اتیلن.ژول گرمانیازداریم063به 

 گلیکول چقدراست؟

 

 

oسرب به مقدارg05اگربرای افزایش دمای  (84نهایی دیماه)-10
C13 بهJ00گرمانیازباشد(g0/0371molPb=) 

 .ظرفیت مولی   سرب رامحاسبه کنید(ظرفیت گرمایی ویژه    ب(آ

 

 اتانول ازدمایg153برای افزایش دمای  (آ(85نهایی شهریور)-14
o
C00 به دمایo

C53 گرمابایدبه آن بدهیم؟چندژول 

J.g
-1

.
o
C

-146/0C= 

 (=g31/461molC2H5OH.)ظرفیت گرمایی مولی اتانول رامحاسبه کنید(ب

این ذره هادرحال حرکت .شکل زیرذره های تشکیل دهنده ی یک ماده راازدیدمولکولی نشان می دهد (86نهایی خرداد)-15

 .هستندودنباله ی هرذره نشان دهنده ی سرعت ان است

 .به پرسش های زیرپاسخ دهید اکنون

 درکدام ظرف دمابیش تراست؟(آ

 .ظرفیت گرمایی دوظرف رابانوشتن دلیل مقایسه کنید(ب
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oاتانول ازدمای g133برای کاهش دمای  (86نهایی شهریور)-16
C07بهo

C15چه مقدارگرمابایدازان گرفته شود؟ 

J.gظرفیت گرمایی ویژه اتانول
-1

.
o
C

-1
=46/0 

 .مولی راتعریف کنیدظرفیت گرمایی (ب

 

oازدمای (C2H6O2)ضدیخ g104برای افزایش دمای  (87نهایی دیماه)-17
C05به دمایo

C43چندژول گرماالزم است؟ 

 (g60molC2H6O2=1)رابه دست آورید؟  C2H6O2ظرفیت گرمایی مولی (ب

(J.g
-1

.
o
C

 (C2H6O2ظرفیت گرمایی ویژه =109/0-

oاتانول ازg15برای رساندن دمای  (87نهایی شهریور)-18
C7/00 بهo

C0/06  ،J109 گرماالزم است. 

(g31/46molC2H5OH=1) 

 .ظرفیت گرمایی مولی اتانول رامحاسبه کنید(آ

 .یکای ظرفیت گرمایی مولی رابنویسید(ب

 

oگرمامی دهیم تادمای آن ازJ141ازفلزی خالص g63به (89نهایی خرداد)-19
C05  بهo

C45 کنیداین بامحاسبه مشخص .افزایش یابد

 فلزکدام یک ازفلزهای داده شده درجدول زیراست؟

 مس نقره سرب هنآ فلز

J.gظرفیت گرمایی ویژه 
-1

.
o
C

-1
 451/3 108/3 005/3 085/3 
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oژول گرمابه یک مول اهن داده شده ودراثران دمای آن 8/133(93نهایی شهریور)-03
C4افزایش یافته است: 

.J/molظرفیت گرمایی مولی آهن رابرحسب (آ
o
Cحساب کنید. 

 داده شود،تغییردمای آهن بیش ترمی شودیاکم تر؟چرا؟(گرافیت)اگراین مقدارانرژی به یک مول کربن (ب

.J/mol (گرافیت)ظرفیت گرمایی مولی کربن)
o
C= 65/8) 

 

oدولیوان آب داغ دردمای(91نهایی دیماه) -01
C83 ودیگری به حجم (لیوان یک)میلی لیتر 053، یکی به حجم

mL153(0لیوان)درشرایط یکسان.وجوددارد: 

 .میانگین سرعت حرکت مولکولهای آب دردولیوان رابانوشتن دلیل مقایسه کنید(آ

 .ظرفیت گرمایی دولیوان رابانوشتن دلیل مقایسه کنید(ب

 (چگالی/جرم )اگرآب دولیوان رابه لیوان بزرگتری منتقل کنیم ، کدام یک ازخاصیت های زیربی تغییرخواهدماند؟چرا؟ (پ

 

ازموادی است که درموتورشاتل های فضایی استفاده می شود،چندژول  کیی(Al2O3)آلومینیوم اکسید (90نهایی دیماه)-00

 گرادباالببرد؟ درجه سانتی5گرم آلومینیوم اکسیدرابه اندازه ی 103گرمامی توانددمای

J.gظرفیت گرمایی ویژه آلومینیوم اکسید)
-1

.
o
C

-1770/3) 
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oگرم گازهلیم داده شود،دمای ان رااز0گرمابهJ038اگر (90شهریورنهایی )-00
C05بهo

C45 افزایش خواهدداد،ظرفیت

 .ی گازهلیم رامحاسبه کنید گرمایی ویژه

 

 

oآهن راg033اگردمای (94نهایی دیماه)-04
C03افزایش بدهیم: 

J.g.)گرمای مبادله شده رابرحسب ژول محاسبه کنید
-1

.
o
C

 (ویژه اهنظرفیت گرمایی =1451/3-

 

 

oازدمای (C2H5OH)گرم اتانول153برای افزایش دمای (94نهایی خارج شهریور)-05
C00به دمای 

o
C63 چندژول گرما بایدیه

J.g                                                                                          ن بدهیم؟آ
-1

.
o
C

-146/0C= 

 

 

 

oرااز(C2H5OH)میلی لیتراتانول103دمای (94نهایی شهریور)-06
C10بهo

C43 می رسانیم،گرمای مبادله شده رابرحسب ژول به

 .وریدآدست 

g.mol
J.gچگالی اتانول      =18/3-

-1
.
o
C

 ظرفیت گرمایی ویژه اتانول=146/0-
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oگرمامی دهیم تادمای آن از  J 5/64فلزخالصی  g 03به (95نهایی دیماه) -07
C15  بهo

C 43  افزایش یابدبامحاسبه مشخص

 کنیداین فلزکدام یک ازمواردجدول زیراست؟

 

 

 

 

 

 .نمونه های زیررادرشرایط یکسان ازنظرویژگی داده شده بانوشتن دلیل مقایسه کنید (95نهایی خرداد)-08

 (نقطه ذوب)کیلوگرمی83یک قطعه بزرگ اهن  -گرمی03یک میخ آهنی (الف

 (ظرفیت گرمایی)اتانولmL033 -اتانولmL133(ب

 

J.gظرفیت گرمایی ویژه نیکل (96نهایی خرداد)-09
-1

.
o
C

oنیکل دردمای g05گرما به J88است اگر 44/3 1-
C00 داده شوددمای پایانی

 .نیکل رامحاسبه کنید

 

 

 

 

 

 Ag(s) Au(s) Cu(s) Fe(s) فلز

J.g)ظرفیت گرمایی ویژه
-1

.
o
C

-1
) 005/3 109/3 085/3 451/3 
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 .رابنویسید bو  aباتوجه به شکل های داده شده دلیل درستی عبارت های (96نهایی دیماه)-03

(a میانگین انرژی جنبشی مایع هردوظرف برابراست. 

(b بیش تراست(0)انرژی گرمایی مایع ظرف. 

 

 

 

oمیلی لیترآب رااز533دمای(96نهایی دیماه)-01
C07  بهo

C57 می رسانیم:              

 گرمایی مولی آب رامحاسبه کنیدظرفیت (الف

 .گرمای مبادله شده رابرحسب ژول به دست آورید(ب

(J.g
-1

.
o
C

g.mol) (ظرفیت گرمایی ویژه آب=18/4  1-
-1 31/18=H2O)  (g.mol

-1
 (چگالی آب=1  

 


