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درسپایهمدرسه

مبحثدبیر

نام و نام خانوادگی

جواهرفروشی در ساختن یک قطعه جواهر به جای طالی خالص، مقداری نقره نیز به کار برده است. اگر حجم قطعۀ ساخته شده، 15

سانتی مترمکعب و چگالی آن  باشد، جرم نقرۀ به کاررفته، چند گرم است؟ (چگالی نقره و طال به ترتیب

 و  فرض شود و تغ�ر حجم نداریم)

۱۳/۶ g/cm۳

۱۰ g/cm۳۱۹ g/cm۳

30 (2 8 (1

38 (4 34 (3

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 12 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

فاصلۀ بین دونقطه، به شکل چهار گزینۀ زیر اعالم شده است. دقت اندازه گیری در کدام یک از آن ها بیشتر است؟2

(2 (1

(4 (3

۸/۷۹ km۸/۷۹۰ × ۱۰ mm۶

۸۷۹۰۰۰ mm۸/۷۹۰۰ × ۱۰ m۳

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1381

دو استوانۀ همگن  و  دارای جرم و ارتفاع مساوی اند. استوانۀ  توپر و استوانۀ  توخالی است. اگر شعاع خارجی این دو3

استوانه باهم برابر و شعاع داخلی استوانۀ  نصف شعاع خارجی آن باشد، چگالی استوانۀ  چند برابر چگالی استوانۀ  است؟

ABAB

BAB

(2 (1

(4 (3

 

۲
۱

 

۴
۱

 

۳
۲

 

۴
۳

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1389

۵در مخلوطی از آب و یخ، مقداری یخ ذوب می شود و حجم مخلوط کاهش می یابد. جرم یخ ذوب شده چند گرم است؟4 cm۳

(ρ  آب =  ۱ g/cm , ρ  =۳
 یخ  ۰/۹ g/cm )۳

5 (2 4/5 (1

50 (4 45 (3

از کشور 1388 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398

۱۰طول هر ضلع مکعب فلزی  و جرم آن  است. اگر چگالی فلز  باشد، مکعب:5 cm۶ kg۸ g/cm۳

توپر است و حجم آن است. (2 توپر است و حجم آن است. (1

حفرۀ خالی دارد و حجم حفره است. (4 حفرۀ خالی دارد و حجم حفره است. (3

۷۵۰ cm۳۱۰۰۰ cm۳

۲۵۰ cm۳۷۵۰ cm۳

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1388

فیزیکدهم

فیزیک و اندازه گیری 
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جرم دو کرۀ همگن توُپر  و  باهم برابر است. اگر شعاع کرۀ  برابر  و شعاع کرۀ  برابر  باشد، چگالی کرۀ 6

چندبرابر چگالی کرۀ  است؟

ABA۳ cmB۶ cmA

B

4 (2 2 (1

(4 8 (3۲ ۲

از کشور 1389 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قطر یک گلولۀ توپر آلومینیمی دو برابر قطر یک گلولۀ توپر مسی است. اگر جرم گلولۀ آلومینیمی 2/4 برابر جرم گلولۀ مسی باشد،7

چگالی آلومینیم چندبرابر چگالی مس است؟

0/2 (2 0/1 (1

0/4 (4 0/3 (3

از کشور 1387 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

، 1/5 برابر چگالی جسم  است. اگر جرم 500 سانتی مترمکعب از جسم  برابر 200 گرم باشد، جرم 8200 چگالی جسم 

سانتی مترمکعب از جسم  چند گرم است؟

ABB

A

180 (2 120 (1

360 (4 240 (3

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

،  چگالی مایع  است. اگر حجم 8 کیلوگرم از  برابر 10 لیتر باشد، حجم 5 کیلوگرم از مایع  برابر چند لیتر9 چگالی مایع 

است؟

A 

۵
۴

BAB

2/6 (2 2/5 (1

5 (4 4 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1384

ABBABحجم جسم  دو برابر حجم جسم  و جرم آن 3 برابر جرم جسم  است. چگالی جسم  چندبرابر چگالی جسم  است؟10

(2 (1

(4 (3

 

۳
۲

 

۲
۳

 

۹
۴

 

۴
۹

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1383

جرم یک گلولۀ آهنی 3900 گرم و چگالی آن است. اگر گلولۀ آهنی را به آرامی در ظرف پر از الکل فروببریم و11

چگالی الکل 800 گرم بر لیتر باشد، چند گرم الکل از ظرف خارج می شود؟

۷۸۰۰ kg/m۳

390 (2 400 (1

4000 (4 500 (3

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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درون استوانۀ مدرجی آب وجود دارد. گلولۀ توپری به جرم 42 گرم را داخل آب می اندازیم، سطح آب از درجۀ به12

 می رسد. چگالی گلوله چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

۵۰ cm۳

۵۴ cm۳

10/5 (2 3/5 (1

42 (4 21 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392

یک قطعۀ فلز 90 گرمی را درون آب در داخل استوانه ای می اندازیم. قطعۀ فلز کامًال در آب فرو می رود و سطح آب درون استوانه13

۱/۲به اندازۀ  باال می آید. اگر سطح مقطع داخلی استوانه  باشد، چگالی فلز چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ cm۱۰ cm۲

6 (2 5/5 (1

8 (4 7/5 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1382

در یک روز بارانی، 40 میلی متر باران روی سطحی به مساحت 2500 کیلومترمربع بارید. جرم این مقدار باران چند کیلوگرم است؟ (14

=چگالی آب باران) ۱۰ kg/m۳ ۳

(2 (1

(4 (3

۱۰۸۱۰۹

۱۰۱۰۱۰۱۱

از کشور 1387 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

جرم یک قطعه سنگ قیمتی ۲۰۰ قیراط است و هر قیراط معادل ۲۰۰ میلی گرم است. جرم این سنگ چند گرم است؟15

10 (2 4 (1

100 (4 40 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

کدام کمیت ها، همگی از کمیت های اصلی هستند؟16

فشار، زمان، سرعت (2 دما، نیرو، فشار (1

دما، جریان الکتریکی، جرم (4 جریان الکتریکی، جرم، نیرو (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در کدام یک از موارد زیر، همۀ کمیت ها فرعی هستند؟17

چگالی، تندی، انرژی (2 جرم، زمان، فشار (1

شدت روشنایی، مقدار ماده، زمان (4 چگالی، جریان الکتریکی، حجم (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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18SI در یک آزمایش، جرم و حجم یک جسم جامد را مطابق شکل زیر، پیدا می کنیم. باتوجه به داده های روی شکل، چگالی جسم در

چقدر است؟

(1

(2

(3

(4

۲۵۰۰

۲۰۵۰

۲/۵

۲/۰۵

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

مخلوطی از 2 نوع مایع با چگالی های  و  درست شده است. اگر  حجم آن از مایعی با چگالی  بوده و  باقی مانده از19

مایعی با چگالی  باشد، چگالی مخلوط برابر با کدام است؟

ρ  ۱ρ  ۲ 

۳
۱

ρ  ۱ 

۳
۲

ρ۲

(2 (1

(4 (3

 

۳
ρ  + ۲ρ  ۱ ۲

 

۳
ρ  + ۲ρ  ۲ ۱

 

ρ  + ۲ρ  ۲ ۱

۳ρ  ρ  ۱ ۲
 

ρ  + ۲ρ  ۱ ۲

۳ρ  ρ  ۱ ۲

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

چگالی مخلوط دو مایع A و B با حجم های اولیۀ  و  برابر 0/75 گرم بر سانتی مترمکعب است. اگر چگالی مایع A برابر20

 و چگالی مایع B برابر   باشد،  چندبرابر  است؟

V  AV  B

۶۰۰ g/lit۸۰۰ g/litV  AV  B

4 (2 3 (1

(4 (3
 

۳
۱

 

۴
۱

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

خط کشی برحسب میلی متر درجه بندی شده است. کدام یک از اندازه گیری های زیر توسط این خط کش درست است؟21

1/35 سانتی متر (2 4/5 میلی متر (1

0/0025 متر (4 5/4 سانتی متر (3

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

یک قطعه فلز را که چگالی آن است کامًال در ظرفی پر از الکل به چگالی وارد می کنیم و به اندازۀ 22160

گرم الکل از ظرف بیرون می ریزد، جرم قطعه فلز چند گرم است؟

۲/۷ g/cm۳۰/۸ g/cm۳

450 (2 540 (1

200 (4 432 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393
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شعاع یک کرۀ فلزی 5 سانتی متر و جرم آن 1080 گرم و چگالی آن  است. درون این کره یک حفره وجود دارد.23

( حجم این حفره چند درصد حجم کره را تشکیل می دهد؟ (

۲/۷ g/cm۳

π = ۳

15 (2 10 (1

25 (4 20 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

ضخامت جسمی  متر اندازه گیری شده است، وسیلۀ این اندازه گیری کدام است؟ (دقت اندازه گیری متر نواری،24

خط کش، کولیس و ریزسنج به ترتیب یک سانتی متر، یک میلی متر، 0/1 میلی متر و 0/01 میلی متر فرض شود)

۲/۴ × ۱۰−۳

کولیس (2 ریزسنج (1

متر   نواری (4 خط کش (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

آمپرسنجی شدت جریانی را که از یک مدار می گذرد، 2/004 میلی آمپر نشان می دهد. دقت این اندازه گیری چند میکروآمپر است؟25

1 (2 0/4 (1

100 (4 10 (3

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

، کرۀ توُپری به شعاع  بسازیم. جرم این کره چند کیلوگرم می شود؟26 ۶می خواهیم از فلزی به چگالی  g/cm۳۵ cm

2/36 (2 1/57 (1

4/71 (4 3/14 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

جرم و زمان از ................. و کیلوگرم و ثانیه از ................. می باشند.27

یکاهای اصلی- کمیت های فرعی (2 یکاهای فرعی- یکاهای اصلی (1

کمیت های اصلی- کمیت های فرعی (4 کمیت های اصلی- یکاهای اصلی (3

از کشور 1386 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 13 1398

ارتفاع یک مخروط توپر به چگالی  برابر با طول ضلع یک مکعب توپر به چگالی  است و شعاع قاعدۀ آن، نصف طول ضلع28

( مکعب است، اگر جرم این دو باهم برابر باشد،  کدام است؟ (

ρ۱ρ۲

 

ρ  ۲

ρ  ۱π = ۳

(2 (1

2 (4 4 (3

 

۴
۳

 

۴
۱

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397
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جرم یک ظرف فلزی توخالی 300 گرم است. اگر این ظرف را پر از مایعی به چگالی  نما�م، جرم مجموعه 540 گرم و29

درصورتی که پر از نوعی روغن نما�م، جرم مجموعه 460 گرم می شود. چگالی این روغن چند گرم بر لیتر است؟

۱/۲g/cm۳

900 (2 950 (1

800 (4 850 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

کدام کمیت ها همگی فرعی و نرده ای هستند؟30

انرژی جنبشی - شار مغناطیسی - شتاب (2 نیرو - جرم - گرمای ویژه (1

انرژی جنبشی - شار مغناطیسی - فشار (4 فشار - جرم - میدان مغناطیسی (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

................. از کمیت های اصلی ................. از کمیت های فرعی می باشند.31

جرم و زمان - طول و نیرو (2 حجم و جرم - زمان و انرژی (1

نیرو و دما - سرعت و شدت جریان (4 طول و جرم - مساحت و نیرو (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1386



 سواالت فصل
 

 کار و ارنژی
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درسپایهمدرسه

مبحثدبیر

نام و نام خانوادگی

مطابق شکل زیر، وزنه ای به جرم 2 کیلوگرم را با سرعت اولیۀ  از 2 متری باالی یک فنر قائم، به سمت فنر پرتاب می کنیم. اگر1

از جرم فنر و مقاومت هوا صرف نظر کنیم و بیشینه انرژی ذخیره شده در فنر  باشد، بیشینه تراکم طول فنر چند سانتی متر

است؟ 

۲ m/s

۴۶ J

(g = ۱۰ m/s )۲

(1

(2

(3

(4

۱/۳

۵

۸

۱۰

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

پمپ آبی در هر دقیقه 3 مترمکعب آب رودخانه ای را به نقطه ای منتقل می کند که ارتفاع آن تا سطح آب رودخانه 24 متر است.2

اگر توان ورودی پمپ 20 کیلووات باشد، بازدۀ پمپ چند درصد است؟

( g( و  = ۱۰ m/s۲ρ آب=  ۱ g/cm۳

60 (2 70 (1

30 (4 40 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

یک پمپ آب در هر ساعت ۲۵۲ تن آب را تا ارتفاع ۱۲ متر باال می کشد. اگر بازده پمپ ۸۰ درصد باشد، توان پمپ چند کیلووات3

( gاست؟ ( = ۱۰ m/s۲

8 (2 7/5 (1

10/5 (4 8/4 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

اتومبیلی به جرم  در یک جادۀ افقی روی خط راست از حال سکون شروع به حرکت می کند و پس از  سرعت آن به4

 می رسد. توان متوسط اتومبیل چند کیلووات است؟ (نیروی مقاوم در مقابل حرکت اتومبیل را نادیده بگیرید)

۹۰۰ kg۱۰ s

۷۲ km/h

18 (2 9 (1

36 (4 30 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1381

فیزیکدهم

کار، انرژی و توان 
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جسمی به جرم  را از پا�ن سطح شیب داری که با افق زاویۀ 30 درجه می سازد، با سرعت اولیۀ  مماس با سطح روبه5

باال پرتاب می کنیم. جسم روی سطح به اندازۀ  باال می رود و سپس به نقطۀ پرتاب برمی گردد. کار نیروی اصطکاک در این مسیر

رفت و برگشت چند ژول است؟ 

۲ kg۵ m/s

۲ m

(g = ۱۰ m/s )۲

(2 صفر (1

(4 (3

−۵

−۱۰−۲۰

از کشور 1386 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گلوله ای به جرم 100 گرم از ارتفاع 10 متری سطح زمین با سرعت  به طور قائم روبه پا�ن پرتاب می شود. اگر کار نیروی6

مقاومت هوا در طول مسیر،  باشد، انرژی جنبشی گلوله در لحظۀ برخورد با زمین چند ژول است؟ 

۲ m/s

−۲ J(g = ۱۰ m/s )۲

8/2 (2 8 (1

12/2 (4 10/2 (3

از کشور 1389 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

چتربازی به جرم کل  از بالونی در ارتفاع 500 متر از سطح زمین با سرعتی به بزرگی  به بیرون بالون می پرد. اگر او7

با سرعتی به بزرگی  به زمین برسد، کار نیروی مقاومت هوا روی چترباز در طول مسیر سقوط چند کیلوژول است؟

۱۰۰ kg۱/۵ m/s

۴/۵ m/s

(g = ۱۰ m/s )۲

(1

(2

(3

(4

−۹۰۰

−۵۰۰/۹

−۵۰۰

−۴۹۹/۱

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در شکل زیر، موتورسوار با سرعتی به بزرگی  از تپۀ اول جدا می شود. اگر تنها نیروی مؤثر، نیروی وزن باشد، بزرگی سرعت8

آن در لحظۀ رسیدن به تپۀ دوم، چند متر بر ثانیه است؟ 

۲۰ m/s

(g = ۱۰ m/s )۲

25 (1

28 (2

30 (3

40 (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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در شکل زیر، جسم متحرک به جرم  پس از رسیدن به نقطۀ  در امتداد سطح شیب دار باال می رود. اگر سرعت جسم در9

نقاط  و  به  ترتیب برابر  و  باشد، کار نیروی اصطکاک روی سطح شیب دار چند ژول است؟

۲ kgA

AB۲۰ m/s۱۰ m/s

(g = ۱۰ m/s )۲

صفر (1

(2

(3

250 (4

−۵۰

−۱۲۵

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1383

جسمی به جرم  را مطابق شکل با سرعت اولیۀ  مماس بر سطح روبه پا�ن پرتاب می کنیم. اگر سرعت جسم پس از10

12 متر جابه جایی روی سطح به  برسد، کار نیروی اصطکاک چند ژول است؟ 

۲ kg۵ m/s

۸ m/s(g = ۱۰ m/s )۲

(1

(2

(3

(4

−۴۲

−۴۵

−۶۳

−۸۱

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1385

در شکل زیر، ورزشکار توپ را با تندی (سرعت) اولیۀ  پرتاب می کند و اندازۀ سرعت توپ در لحظۀ ورود به سبد 11

است. فاصلۀ نقطۀ پرتاب توپ تا سطح زمین  چند متر است؟ (مقاومت هوا ناچیز و  است)

۶ m/s۵ m/s

(h )۱g = ۱۰ m/s۲

(1

(2

(3

(4

۲/۴۵

۲/۴۶

۲/۵۵

۲/۶۴

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

در شکل زیر اصطکاک ناچیز است و ارابه بدون سرعت اولیه از حالت  رها می شود. نسبت سرعت ارابه در حالت  به سرعت آن12

در حالت  کدام است؟

AB

C

2 (1

3 (2

(3

(4

۲

۳

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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مطابق شکل، ارابه ای به جرم  از نقطۀ  با سرعت 2 متر بر ثانیه می گذرد، سرعت آن هنگام عبور از نقطۀ  چند متر بر ثانیه13

( است؟ (از اصطکاک صرف نظر شود و 

mAB

g = ۱۰ m/s۲

4 (1

8 (2

(3

بستگی به جرم  دارد. (4

۴۶

m

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1386

آونگی به طول 1/6 متر در حال نوسان است. وقتی گلولۀ آونگ از پا�ن ترین نقطۀ مسیر می گذرد، سرعتش  است. زاویۀ14

راستای نخ با خط قائم وقتی گلوله به باالترین نقطۀ مسیر می رسد، چند درجه است؟ ( و مقاومت هوا ناچیز است)

۴ m/s

g = ۱۰ m/s۲

45 (1

30 (2

60 (3

90 (4

از کشور 1387 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گلوله ای در شرایط خأل، از سطح زمین با سرعت اولیۀ  در امتداد قائم به طرف باال پرتاب می شود. در چند متری سطح15

زمین انرژی جنبشی گلوله نصف انرژی پتانسیل گرانشی آن است؟

۳۰ m/s

20 (2 15 (1

35 (4 30 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389

گلوله ای مطابق شکل، در شرایط خأل با سرعت اولیۀ  تحت زاویۀ  نسبت به افق از ارتفاع 45 متری سطح زمین روبه باال16

پرتاب می شود. در این صورت، گلوله با سرعت چند متر بر ثانیه به زمین برخورد می کند؟   

۳۰ m/sα
(g = ۱۰ m/s )۲

45 (1

(2

(3

زاویۀ  باید معلوم باشد. (4

۳۰ ۲

۹۰ ۲

α

از کشور 1388 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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از باالی یک بلندی به ارتفاع 15 متر جسمی به جرم  را مطابق شکل زیر با سرعت اولیۀ  پرتاب می کنیم. اندازۀ سرعت17

( جسم در هنگام برخورد با زمین چند  است؟ (از مقاومت هوا صرف نظر شود و 

۱۰۰ g۱۰ m/s

m/sg = ۱۰ m/s۲

(1

(2

(3

(4

۱۵

۲۰

۱۰ ۳

۱۰ ۲

از کشور 1386 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

جسم  به جرم  از ارتفاع 10 متری زمین و جسم  به جرم  از ارتفاع 20 متری سطح زمین رها می شوند. انرژی جنبشی18

جسم  در لحظۀ رسیدن به زمین چندبرابر انرژی جنبشی جسم  در لحظۀ رسیدن به زمین است؟ (از مقاومت هوا صرف نظر

شود)

AmB۲ m

BA

2 (2 1 (1

(4 4 (3
 

۴
۱

از کشور 1388 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

جسمی به جرم  را با سرعت  در راستای قائم به طرف باال پرتاب می کنیم. با نادیده گرفتن اتالف انرژی، سرعت جسم در19

نیمۀ راه روبه باال چند متر بر ثانیه است؟ 

m۸ m/s

(g = ۱۰ m/s )۲

(2 (1

(4 (3

۶۴

۴ ۲۵ ۲

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1388

جسمی به جرم  را با سرعت  در راستای قائم روبه باال پرتاب می کنیم. انرژی مکانیکی جسم در نصف ارتفاع اوج چند20

ژول است؟ (مبدأ پتانسیل گرانشی، محل پرتاب فرض شده است)

۲ kg۱۰ m/s

(2 (1

(4 (3

۲۵ ۲۵۰

۵۰ ۲۱۰۰

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1381

گلوله ای به جرم  با سرعت افقی که بزرگی آن  است، به دیواری برخورد می کند و پس از طی مسافت 21

داخل دیوار، متوقف می شود. کار نیرویی که دیوار به گلوله وارد می کند، چند ژول است؟

۴۰ g۳۰۰ m/s۲۰ cm

-1800 (2 -18 (1

-600 (4 -6 (3

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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مطابق شکل زیر، سه توپ مشابه از باالی ساختمانی، از یک نقطه با سرعت یکسان پرتاب می شوند. اگر کار نیروی وزن روی سه22

،  و  باشد، کدام رابطه درست است؟ Wتوپ از لحظۀ پرتاب تا رسیدن به زمین  ۱W  ۲W  ۳

(1

(2

(3

(4

W  =۱ W  =۲ W۳

W  >۲ W  >۱ W۳

W  <۳ W  <۲ W ۱

W  =۲ W  >۳ W ۱

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

برای اینکه سرعت وزنه ای با جرم معین از صفر به  برسد، باید کار  روی آن انجام شود و برای اینکه سرعت این وزنه از  به23

 برسد، باید کار  روی آن انجام شود. نسبت  چقدر است؟

vW  ۱v

۳vW  ۲ 

W  ۱

W  ۲

3 (2 2 (1

9 (4 8 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

ها حرکت می کند و انرژی جنبشی آن  است. پس از مدتی سرعت این24 جسمی با سرعت  در جهت مثبت محور 

ها به  می رسد. کار برآیند نیروهای وارد بر جسم در این مدت چند ژول است؟ جسم تغ�ر کرده و در جهت منفی محور 

۱۰ m/sx۱۰۰ J

x۲۰ m/s

(2 (1

(4 (3

−۵۰۰−۳۰۰

۳۰۰۵۰۰

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1380

گلوله ای به جرم  با سرعت اولیۀ  تحت زاویۀ  روبه باال پرتاب می شود، این گلوله با سرعت  از نقطۀ اوج25

می گذرد. کار برآیند نیروهای وارد بر گلوله از لحظۀ پرتاب تا زمان رسیدن به نقطۀ اوج چند ژول است؟  

۲ kg۲۰ m/sα۱۰ m/s

(2 (1

(4 (3

−۱۰۰۱۵۰

۲۵۰−۳۰۰

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

اتومبیلی به جرم 2 تن در یک جادۀ شیب دار که با سطح افق زاویۀ 30 درجه می سازد، روبه باال در حرکت است. اگر سرعت اتومبیل26

۲در مدت 20 ثانیه از  به  برسد، کار برآیند نیروهای وارد بر اتومبیل در این بازۀ زمانی چند کیلوژول است؟ m/s۱۲ m/s

148 (2 140 (1

218 (4 210 (3

از کشور 1387 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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جرم جسمی  و سرعت آن در یک مسیر مستقیم  است. اگر سرعت آن به اندازۀ  افزایش یابد، انرژی جنبشی آن 274

برابر می شود.  چند متر بر ثانیه است؟

۲ kgv  ۱۸ m/s

v۱

16 (2 8 (1

32 (4 24 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1383

۴انرژی جنبشی گلوله ای  و سرعت آن  است. سرعت آن را به چند متر بر ثانیه برسانیم تا انرژی جنبشی آن  شود؟28 J۴ m/s۵ J

(2 (1

(4 (3

۵۸

۲ ۵۵ ۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1384

نیروی  به جسمی به جرم  وارد می شود و آن را روی سطح افقی به اندازۀ 29

جابه جا می کند. کار نیروی  در این جابه جایی چند ژول است؟

=F (۳۰ N ) +i (۴۰ N )  j۵ kg=Δx (۶m)i

F

240 (2 180 (1

420 (4 300 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

چنانچه کار برآیند نیروهای وارد بر جسمی در یک مسیر برابر صفر باشد، در این صورت کدام نتیجه گیری صحیح است؟30

برآیند نیروهای وارد بر جسم نیز لزومًا در آن مسیر صفر است. (1

انرژی مکانیکی جسم در آن جابه جایی ثابت می ماند. (2

مجموع کار نیروهای وارد بر جسم نیز در آن جابه جایی برابر صفر است. (3

در آن مسیر، انرژی مکانیکی جسم، ثابت است و برآیند نیروهای وارد بر جسم لزومًا صفر نیست. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1388

اتومبیلی با سرعت  در حال حرکت است. سرعت اتومبیل تقریبًا چند متر بر ثانیه افزایش یابد، تا انرژی جنبشی آن 2 برابر31

شود؟

۹۰ km/h

25 (2 10 (1

50 (4 35 (3

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در شکل زیر اصطکاک ناچیز است و ارابه بدون سرعت اولیه از حالت  رها می شود. نسبت سرعت ارابه در حالت  به سرعت آن32

در حالت  کدام است؟  

AB

C

(1

(2

(3

(4

۲

۳

۲

۳

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

گلوله ای از ارتفاع 20 متری سطح زمین، با سرعت اولیۀ  در راستای قائم روبه پا�ن پرتاب می شود. انرژی جنبشی این گلوله33

بعد از 4 متر پا�ن آمدن چندبرابر می شود؟ ( و از مقاومت هوا صرف نظر شود)  

۴ m/s

g = ۱۰ m/s۲

4 (2 3 (1

6 (4 5 (3

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

جسمی در مسیر مستقیم با سرعت  در حال حرکت است. اگر سرعت این جسم  افزایش یابد، انرژی جنبشی آن 3444

درصد افزایش می یابد.  چند متر بر ثانیه است؟

v۵ m/s

v

10 (2 5 (1

25 (4 20 (3

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 15 1394

جسمی به جرم  روی سطح افقی به حال سکون قرار دارد. نیروی ثابت  در  به جسم وارد می شود و35

جسم بر روی محور  ، 10 متر جابه جا می شود. کار نیروی  در این جابه جایی چند ژول است؟  

۳ kg=F ۱۵ +i ۲۰  jSI

xF

200 (2 250 (1

90 (4 150 (3

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

مطابق شکل زیر، آونگی به طول 1/25 متر، با سرعت  از وضعیت نشان داده شده (نقطۀ A) عبور می کند. کمترین مقدار  چند36

( متر بر ثانیه باشد تا ریسمان بتواند به وضعیت افقی برسد؟ (از مقاومت هوا صرف نظر شود،  و 

vv

g = ۱۰m/s۲sin ۳۷ =∘ ۰/۶

(1

(2

(3

(4

۲

۲ ۵

۵

۴

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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در شکل زیر، گلولۀ آونگ از نقطۀ A رها می شود و با سرعت  از پا�ن ترین نقطۀ مسیر می گذرد، هنگامی که سرعت گلوله به37

(  می رسد، زاویۀ نخ با راستای قائم چند درجه است؟ (مقاومت هوا ناچیز است،  و 

v

 v
۲

 ۲
g = ۱۰ m/s۲cos ۵۳ =∘ ۰/۶

60 (1

45 (2

37 (3

30 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

اگر سرعت متحرکی به جرم m به اندازۀ  افزایش پیدا کند، افزایش انرژی جنبشی آن  انرژی جنبشی اولیه می شود،38

سرعت اولیۀ متحرک چند متر بر ثانیه بوده است؟

۵m/s 

۴
۵

10 (2 6/25 (1

20 (4 15 (3

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

، انرژی جنبشی آن با  انرژی پتانسیل گرانشی آن برابر39 گلوله ای بدون سرعت اولیه از ارتفاع  رها می شود و پس از طی 

می شود.  چقدر است؟ (مبدأ پتانسیل سطح زمین است و مقاومت هوا ناچیز فرض شود)

hΔh 

۴
۱

 

h
Δh

(2 (1

(4 (3

 

۵
۱

 

۴
۱

 

۴
۳

 

۵
۴

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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درسپایهمدرسه

مبحثدبیر

نام و نام خانوادگی

در یک لولۀ U شکل که مساحت قاعدۀ لولۀ سمت راست و چپ آن به ترتیب  و  است، مطابق شکل زیر، آب وجود1

، دارد. در لولۀ سمت چپ چند گرم روغن بریزیم تا سطح آب در لولۀ سمت راست 4 سانتی متر باال رود؟ (

(  و 

۵ cm۲۲ cm۲

ρ روغن= ۰/۸ g/cm۳

ρ آب=  ۱ g/cm۳g = ۱۰ m/s۲

17/5 (1

28 (2

35 (3

70 (4

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

استوانه ای توپر که سطح قاعدۀ آن 20 سانتی مترمربع است، مطابق شکل درون آب به چگالی  قرار دارد. اختالف2

نیروهایی که از طرف آب به قاعده های پا�ن و باالی استوانه وارد می شود چند نیوتن است؟ 

۱۰۰۰ kg/m۳

(g = ۱۰ m/s )۲

2 (1

8 (2

10 (3

800 (4

از کشور 1388 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در شکل زیر، دو سطح جیوه در یک تراز قرار دارد و سیستم به حالت تعادل است. تقریبًا چند سانتی متر به ارتفاع ستون آب اضافه3

( ρکنیم، تا سطح آزاد آب و روغن در یک تراز قرار گیرند؟ ( و  جیوه=  ۱۳/۶ g/cm۳ρ آب=  ۱ g/cm۳

4/5 (1

4/9 (2

5/4 (3

9/4 (4

از کشور 1389 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

فیزیکدهم

ویژگی های فیزیکی مواد 
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در شکل زیر، یک ظرف خالی و یک قطعه چوب روی آب شناورند و یک وزنۀ فلزی در کف ظرف آب قرار دارد. اگر چوب را از سطح4

آب برداشته و داخل ظرف قرار دهیم، فشار در کف ظرف آب چگونه تغ�ر می کند و اگر وزنه را از جایی که قرار دارد، برداریم و

درون ظرف قرار دهیم و ظرف همچنان شناور بماند، فشار در کف ظرف آب چگونه تغ�ر می کند؟ (به ترتیب از راست به چپ)

کاهش می یابد - کاهش می یابد. (1

افزایش می یابد - افزایش می یابد. (2

ثابت می ماند - افزایش می یابد. (3

ثابت می ماند - کاهش می یابد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در شکل زیر، دو مایع مخلوط نشدنی با چگالی های  و  در ظرف قرار دارند. اگر فشار در نقاط نشان داده شده  و  و5

 باشد، کدام رابطه درست است؟

ρ  ۱ρ  ۲P  AP  B

P C

(1

(2

(3

(4

P  =C P  >A P B

P  >C P  >A P B

P  >C P  =B P A

P  >C P  >B P A

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1382

لولۀ شیشه ای باریکی را که دو انتهای آن باز است، به طور عمودی تا نیمه وارد مایع درون ظرفی می کنیم. اگر نیروی چسبندگی6

سطحی بیشتر از نیروی چسبندگی باشد، سطح مایع درون لوله ............ از سطح مایع درون ظرف قرار می گیرد و سطح مایع در

لوله به صورت ............ درمی آید.

پا�ن تر - برآمده (2 پا�ن تر - فرورفته (1

باالتر - برآمده (4 باالتر - فرورفته (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام شکل، آب را در لولۀ شیشه ای مو�ن درست نشان می دهد؟7

(2 (1

(4 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1383
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یک قطره از مایع  را روی ظرف مسطح  می ریزیم. اگر نیروی چسبندگی سطحی بین  و  بیشتر از نیروی چسبندگی8

مولکول های  باشد، مایع  ............

ABAB

AA

دیگر از ظرف  جدا نمی شود. (2 ظرف  را تر نمی کند. (1

به صورت الیۀ نازکی در ظرف  پخش می ماند. (4 به صورت گلوله در ظرف  باقی می ماند. (3

BB

BB

از کشور 1386 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

یک تیغ از پهنا می تواند روی آب شناور شود، زیرا ............9

جرم تیغ بسیار کم است. (2 حجم تیغ بسیار کم است. (1

در سطح آب کشش سطحی وجود دارد. (4 چگالی تیغ کمتر از چگالی آب است. (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1385

کدام عامل، مایع ها را تقریبًا تراکم ناپذیر می کند؟10

وجود پیوندهای یونی بین مولکولی (1

نیروی جاذبۀ بین مولکول ها در فواصل نزدیک (2

نیروی رانشی بین مولکول ها در فواصل خیلی نزدیک (3

آزاد بودن مولکول های مایع در جابه جایی بین مولکولی (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1383

بین دو مولکول از یک ماده به ترتیب در فاصلۀ خیلی کم چه نیرویی ایجاد می شود و در فاصلۀ زیادتر از هم چه نیرویی ایجاد11

می شود؟ (فاصله های ذکرشده در حد مولکولی است)

پیوسته ربایشی (2 پیوسته رانشی (1

ربایشی و رانشی (4 رانشی و ربایشی (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1386

،  و  با چگالی های متفاوت بر سطح آب شناورند. کدام رابطه بین چگالی آن ها درست است؟12 a۱a۲a۳سه جسم 

(1

(2

(3

(4

ρ  >۱ ρ  >۲ ρ۳

ρ  >۱ ρ  >۳ ρ۲

ρ  >۳ ρ  >۱ ρ۲

ρ  >۳ ρ  >۲ ρ۱

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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مطابق شکل زیر، در یک استوانۀ بلند به سطح مقطع  تا ارتفاع  از یک مایع به چگالی 1250 گرم بر لیتر قرار دارد و13

فشار در ته لوله  است. چند سانتی متر مکعب از مایع دیگری به چگالی 800 گرم بر لیتر به مایع داخل لوله اضافه کنیم تا فشار

( ،  و  در ته لوله به  برسد؟ (

۲۰ cm۲۱۰ cm

P  ۱

۱/۰۲P ۱P  =۰ ۷۵ cmHgρ جیوه=  ۱۳/۵ g/cm۳g = ۱۰ N /kg

(1

(2

(3

(4

۵۱/۲۵

۲۵۶/۲۵

۵۱۲/۵

۲۵۶۲/۵

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

کدام یک از شکل های زیر، خاصیت مو�نگی در لوله های شیشه ای را درست نشان داده است؟14

(2 (1

(4 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در شکل زیر، سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های مشخص، قرار دارد و ارتفاع هر الیه از مایع ها  است. اگر15

 و  باشد، اختالف فشار بین دو نقطۀ A و B چند پاسکال است؟ 

۲۰ cm

AB = ۴۰ cmBC = ۱۰ cm(g = ۱۰ m/s )۲

1600 (1

2600 (2

3800 (3

4800 (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

اگر یک لولۀ مو�ن را که دو طرف آن باز است به طور قائم در جیوه فرو ببریم، به صورت کدام یک از شکل های زیر درمی آید؟16

A (1

B (2

C (3

D (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در شکل زیر، اگر چگالی مایع  باشد، فشار گاز محبوس درون لوله چند کیلوپاسکال است؟ ( و17

(

۲ g/cm۳P  =۰ ۱۰ P a۵

g = ۱۰ m/s۲

85 (1

95 (2

105 (3

125 (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

مطابق شکل زیر، درون لولۀ U شکلی که به یک مخزن گاز متصل است، حجم مساوی از آب و روغن قرار دارد. فشار پیمانه ای18

مخزن گاز چند میلی متر جیوه است؟

( ،  و  )ρ جیوه =  ۱۳/۶ g/cm۳ρ روغن=  ۰/۸ρ آب=  ۰/۸ g/cm۳g = ۱۰ m/s۲

1 (1

5 (2

10 (3

صفر (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

یک نی پالستیکی را مطابق شکل زیر از وسط می بریم و بدون اینکه دو قسمت آن کامًال از هم جدا شوند، آن را 90 درجه تا کرده و19

درون آب قرار می دهیم. حال اگر از قسمت افقی آن در جهت نشان داده شده بدمیم، فشار هوا داخل نی قائم، چگونه تغ�ر

می کند و سطح آب داخل آن چگونه جابه جا می شود؟

افزایش می یابد، پا�ن می رود. (1

کاهش می یابد، پا�ن می رود. (2

افزایش می یابد، باال می آید. (3

کاهش می یابد، باال می آید. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

در یک لولۀ استوانه ای که مساحت قاعدۀ آن  است، 136 گرم جیوه و 136 گرم آب می ریزیم. اگر چگالی جیوه و چگالی آب20

به ترتیب  و  باشد، فشار در ته لوله چند پاسکال است؟ 

۵ cm۲

۱۳/۶ g/cm۳۱ g/cm۳(P  =۰ ۷۶ cmHg , g = ۱۰ m/s )۲

(2 (1

(4 (3

۵۴/۴۵۴۴۰۰

۱۰۸/۸۱۰۸۸۰۰

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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در دو لولۀ استوانه ای مربوط به هم تا سطح  آب وجود دارد و قطر قاعدۀ یکی از استوانه ها ۳ برابر قطر قاعدۀ استوانۀ دیگر21

است. اگر از لولۀ سمت چپ تا ارتفاع ۵ سانتی متر نفت اضافه کنیم، آب در لوله باریک چند سانتی متر نسبت به حالت اول باال

( می رود؟ ( و  و 

AA′

ρ آب=  ۱ g/cm۳g = ۱۰ m/s۲ρ نفت=  ۰/۸ g/cm۳

1/2 (1

3/6 (2

4 (3

5 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

در شکل زیر، آب حجم لوله ها را ُپر کرده و به صورت پیوسته و پایدار در لوله هایی افقی با سطح مقطع های متفاوت جاری است.22

vPاگر تندی آب را با  و فشار آن را با  نشان دهیم، کدام رابطه درست است؟

1) و 

2) و 

3) و 

4) و 

v  <A vBP  >A P  B

v  >A vBP  >A P  B

v  <A vBP  <A P  B

v  >A vBP  <A P  B

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

اگر فشار هوا در محل آزمایش ۷۵ سانتی متر جیوه باشد، فشار گاز درون مخزن A چندبرابر فشار گاز درون مخزن B است؟23

(1

2 (2

(3

3 (4

 

۷
۹

 

۷
۱۶

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

۵در شکل زیر، اختالف فشار گاز درون مخزن با محیط بیرون  است. چگالی مایع چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟24 × ۱۰ P a۳

(g = ۱۰ m/s )۲

2/5 (1

3 (2

1/2 (3

2 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1381
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لولۀ بلندی به صورت قائم نگه  داشته شده و در آن تا ارتفاع  جیوه ریخته شده است. اگر فشار هوا 25

باشد، ارتفاع جیوۀ درون لوله را به چند سانتی متر برسانیم تا فشار در ته لوله دو برابر شود؟ ( و

(

۴ cm۱/۰۳۳۶ × ۱۰ P a۵

g = ۱۰ m/s۲

ρ جیوه=  ۱۳/۶ g/cm۳

82 (2 84 (1

78 (4 80 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

دو ظرف استوانه ای مشابه به وسیلۀ لولۀ بسیار باریک با حجم ناچیز به یکدیگر مربوط اند و مطابق شکل زیر در یک استوانه آب و در26

دیگری جیوه قرار دارد. اگر شیر ارتباطی بین دو ظرف را باز کنیم، سطح جیوه در لوله چند سانتی متر پا�ن می آید؟ (

( ρ و  جیوه=  ۱۳/۵ g/cm۳ρ آب=  ۱ g/cm۳

2 (1

5 (2

12/5 (3

25 (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در شکل زیر، وزن و اصطکاک پیستون ناچیز است. وزنۀ چند کیلوگرمی را به آرامی روی پیستون قرار دهیم تا در حالت تعادل،27

اختالف ارتفاع بین دو سطح جیوه در لوله به 7/5 سانتی متر برسد؟ ( و مساحت قاعدۀ پیستون  و

چگالی جیوه  است)

g = ۱۰ N /kg۵۰ cm۲

۱۳/۶ g/cm۳

3/2 (1

4/3 (2

5/1 (3

6/4 (4

از کشور 1389 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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در شکل مقابل، فشار در نقطۀ B چند برابر فشار در نقطۀ A است؟ (28

(

P  =۰ ۹/۹ × ۱۰ P a , ρ  =۴
 آب  ۱ g/cm , g =۳ ۱۰ m/s۲

(1

(2

(3

(4

 

۴
۵

 

۵
۶

 

۱۹
۲۰

 

۲۰
۲۱

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389

در شکل زیر ظرف تا ارتفاع  از آب پر شده و سطح مقطع قسمت های مختلف استوانه ای شکل آن از باال به پا�ن به  ترتیب29

،  و  است. اگر 2 لیتر آب بر آب ظرف اضافه کنیم، فشار در کف ظرف چند پاسکال افزایش می یابد؟

( ( و 

h

۰/۰۴ m۲۰/۰۱ m۲۰/۰۸ m۲

ρ آب=  ۱۰۰۰ kg/m۳g = ۱۰ m/s۲

200 (1

300 (2

400 (3

500 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1384

فشارسنجی را درون آب به تدریج پا�ن می بریم. در ازای هر یک سانتی متر که پا�ن می رود، تقریبًا چند پاسکال بر آنچه که نشان30

( ρمی دهد، اضافه می شود؟ ( و   آب =  ۱ g/cm۳g = ۱۰ N /kg

0/1 (2 0/01 (1

100 (4 10 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1383

در شکل رو به رو، حجم و عمق آب در دو ظرف پر از آب باهم برابر است. اگر نیرویی که ظرف ها به سطح افقی وارد می کنند به31

Fترتیب  و  و فشار آب در کف ظرف ها  و  باشد، کدام رابطه درست است؟ (جرم ظرف ها باهم برابر است) ۱F  ۲P  ۱P  ۲

1) و 

2) و 

3) و 

4) و 

F  =۱ F ۲P  =۱  P  

۴
۱

۲

F  =۱ ۴F ۲P  =۱ P  ۲

F  =۱ F ۲P  =۱ P  ۲

F  =۱  F
۴
۱

۲P  =۱ ۴P  ۲

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392
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یک لوله استوانه ای قائم تا ارتفاع 10 سانتی متر از جیوه پر شده است. اگر قطر داخلی لوله  باشد، نیرویی که از طرف جیوه بر32

ته لوله وارد می شود تقریبًا چند نیوتن است؟ 

۲cm

(π ≃ ۳, g = ۱۰m/s , ρ =۲ ۱۳/۶g/cm )۳

8 (2 4 (1

24 (4 16 (3

از کشور 1388 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در شکل مقابل، فشار در سطح مایع  و در کف ظرف برابر  است. با پا�ن آوردن پیستون فشار در سطح مایع را دو برابر33

می کنیم. فشار در کف ظرف در این حالت  می شود، کدام رابطه زیر صحیح است؟

P  ۱P  ۲

P ′
۲

(1

(2

(3

(4

P  =′
۲ ۲P ۲

P  =′
۲ P ۲

۲P  <۲ P  <′
۲ ۳P ۲

P  <۲ P  <′
۲ ۲P ۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1380

فشار وارد بر کف دریاچه ای 125 سانتی متر جیوه است. اگر فشار هوا در سطح آب 75 سانتی متر جیوه باشد، عمق آب دریاچه چند34

۱g/cm۳۱۳/۶g/cm۳متر است؟ (چگالی آب  و چگالی جیوه  است)

17 (2 680 (1

1/7 (4 6/8 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1381

اگر فشار هوا 75 سانتی متر جیوه باشد فشار در عمق چند متری آب به 100 سانتی متر جیوه می رسد؟ (چگالی جیوه و آب به ترتیب35

( ۱۳/۶g/cm۳۱g/cm۳g و  است و  = ۱۰ m/s۲

6/8 (2 3/4 (1

13/6 (4 10/2 (3

از کشور 1389 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در عمق 8 متری مایعی، فشار کل 1/76 اتمسفر است. چگالی این مایع چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ (فشار هوا در محل،36

۱atm و است.) ≃ ۱۰ pa۵g = ۱۰ m/s۲

7/2 (2 0/95 (1

0/72 (4 9/5 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1389
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۱۰۵اگر فشار هوا  پاسکال باشد، فشار در عمق 2 متری آب یک استخر چند پاسکال است؟37

چگالی آب) = ۱ g/cm , g =۳ ۱۰ m/s )۲

(2 (1

(4 (3

۱/۲ × ۱۰۵۱/۲ × ۱۰۶

۳ × ۱۰۵۳ × ۱۰۶

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1385

شکل به حالت تعادل اند. چگالی روغن ............ درصد از چگالی آب ............ است.38 Uدر شکل زیر، آب و روغن در یک لولۀ 

15 - بیشتر (1

15 - کمتر (2

85 - کمتر (3

85 - بیشتر (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1386

در شکل زیر، ارتفاع جیوه در دو لوله یکسان است. اگر چگالی آب  و چگالی روغن  باشد، اختالف ارتفاع39

آب و روغن  چند سانتی متر است؟

۱ g/cm۳۰/۸ g/cm۳

(d)

2 (1

3 (2

4 (3

5 (4

از کشور 1387 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در شکل زیر  و  به ترتیب عمق آب و نفت است که روی جیوه ریخته شده اند و دو سطح جیوه هم تراز است. اگر چگالی آب40

 باشد، چگالی نفت چند کیلوگرم بر مترمکعب است؟

h۱h۲

۱ g/cm۳

80 (1

125 (2

800 (3

1250 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1382
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شکلی، مطابق شکل دو مایع به چگالی  و  ریخته ایم. نسبت  کدام است؟41 Uρدر داخل لولۀ   ۱ρ  ۲ 

ρ  ۱

ρ  ۲

(1

(2

(3

(4

 

۴
۵

 

۴
۳

 

۲
۱

 

۴
۱

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1381

شکل آب و جیوه به حالت تعادل قرار دارند.  چند سانتی متر است؟ ( و42 مطابق شکل زیر، درون لولۀ 

(

Uhρ جیوه= ۱۳/۶ g/cm۳

ρ آب=  ۱ g/cm۳

2 (1

20 (2

13/6 (3

25/2 (4

از کشور 1386 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

ABBAدر شکل زیر دو مایع مخلوط نشدنی  و  به حالت تعادل قرار دارند. چگالی مایع  چندبرابر چگالی  است؟43

(1

(2

(3

(4

 

۶
۵

 

۵
۶

 

۱۰
۹

 

۹
۱۰

از کشور 1386 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در این لوله دو مایع مخلوط نشدنی ریخته شده است و چگالی آن ها به ترتیب  و  است. اگر  باشد،  چند44

گرم بر سانتی متر مکعب است؟

ρ  ۱ρ  ۲ρ =۱ ۲ g/cm۳ρ۲

1/2 (1

1/6 (2

1/8 (3

2/5 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1385
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اختالف فشار بین دو نقطه از مایعی در حال سکون  است. اگر ظرف محتوی این مایع با شتاب  در راستای قائم به طرف45

پا�ن حرکت کند، اختالف فشار بین این دو نقطه کدام خواهد بود؟

ΔP 

۳
g

(2 (1

(4 (3

ΔP
 ΔP

۳
۱

 ΔP
۳
۲

 ΔP
۳
۴

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1384

اگر عمق آب استخری 4 متر باشد، اختالف فشار بین کف استخر و سطح آب چند پاسکال است؟ (چگالی آب  و46

(

۱۰ kg/m۳ ۳

g = ۱۰ N /kg

(2 (1

(4 (3

۴ × ۱۰۴۴ × ۱۰۵

۱/۴ × ۱۰۴۱/۴ × ۱۰۵

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1382

چه ارتفاعی از آب برحسب متر، فشاری برابر با 150 میلی متر جیوه دارد؟ (چگالی آب و جیوه به ترتیب  و47

 است)

۱۰۰۰ kg/m۳

۱۳۶۰۰ kg/m۳

1/50 (2 0/15 (1

2/04 (4 8/02 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1388

استوانۀ  ُپر از آب است. نیرویی که آب بر کف استوانه وارد می کند  و فشار حاصل از آب در کف استوانه  است. اگر ابعاد48

استوانۀ  نصف ابعاد استوانۀ  باشد و آن را هم پر از آب کنیم، نیرو و فشار موردنظر به ترتیب  و  باشد، نسبت های

 و  به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟

AF  AP  A

BAF  BP  B

 

F  B

F  A
 

P  B

P  A

4 و 2 (2 2 و 2 (1

8 و 2 (4 8 و 8 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

دو مایع A و B را که چگالی آن ها  و  است را با یکدیگر مخلوط کرده و در یک ظرف49

استوانه ای می ریزیم. اگر  حجم مخلوط از مایع A و بقیۀ آن از مایع B و ارتفاع مخلوط در ظرف 75 سانتی متر باشد، فشار وارد از

  ( طرف مخلوط بر کف ظرف چند پاسکال است؟ (

ρ  =A ۱/۲g/cm۳ρ =B ۰/۶g/cm۳

 ۳
۱

g = ۱۰m/s۲

6750 (2 6000 (1

9750 (4 9000 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395
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در شکل زیر، قطر قاعدۀ دو استوانه برابرند. اگر شیر ارتباط بین دو ظرف را باز کنیم، سطح آب چند سانتی متر پا�ن می آید؟ (50

= چگالی نفت و  چگالی آب) ۸۰۰kg/m۳= ۱۰۰۰kg/m۳

10 (1

5 (2

4 (3

2/5 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

ابعاد ظرف استوانه ای B، دو برابر ابعاد ظرف استوانه ای A است. ظرف A را پر از آب می کنیم و هم جرم با آب در استوانۀ B جیوه51

می ریزیم. فشاری که آب بر کف ظرف A وارد می کند، چندبرابر فشاری است که جیوه بر کف ظرف B وارد می کند؟ (

(ρ جیوه=  ۱۳/۶ρآب

(2 (1

4 (4 13/6 (3

 

۱۳/۶
۱

 

۴
۱

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در شکل زیر، ارتفاع آب در هر شاخۀ لوله برابر 20 سانتی متر است. درون یکی از شاخه ها به آرامی روغن می ریزیم تا طول ستون52

روغن به 25 سانتی متر برسد. در حالت تعادل، ارتفاع آب در شاخۀ مقابل چند سانتی متر خواهد شد؟ (چگالی آب و روغن به  ترتیب

۱ و است) g/cm۳۰/۶ g/cm۳

25 (1

27/5 (2

35 (3

37/5 (4

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

شکل در حال تعادل اند. اگر اختالف فشار بین دو نقطۀ  و  را با53 مطابق شکل، دو مایع مخلوط نشدنی آب و نفت در یک لولۀ 

 و اختالف فشار بین دو نقطۀ  و  را با  نمایش دهیم، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

UAA′

ΔP ۱BB′ΔP  ۲

(1

(2

(3

(4

ΔP  <۱ ΔP ۲

ΔP  =۱ ΔP   =۲ ۰

ΔP  =۱ ΔP  =۲ ۰

ΔP  >۱ ΔP ۲

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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نیروی بین مولکولی برای یک ماده، چگونه است؟ (فاصله ها در ابعاد اتمی و مولکولی است)54

در همۀ فاصله ها ربایشی است. (1

در همۀ فاصله ها رانشی است. (2

در فواصل فوق العاده کم ربایشی و در فاصله های کمی بیشتر از آن رانشی است. (3

در فواصل فوق العاده کم رانشی و در فاصله های کمی بیشتر از آن ربایشی است. (4

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

شکل، تا ارتفاع معینی جیوه وجود دارد. اگر در یکی از شاخه ها روی جیوه آب بریزیم تا ستون آب به 21/6 سانتی متر55 در یک لولۀ 

برسد، سطح جیوه در شاخۀ مقابل، نسبت به وضعیت اولیه، چند سانتی متر باال می رود؟ (چگالی آب و جیوه به  ترتیب  و

 است)

U

۱ g/cm۳

۱۳/۵ g/cm۳

1/6 (2 0/8 (1

3/2 (4 0/4 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

56( gفشار الستیک بادشده ای، 220 کیلوپاسکال اندازه گیری می شود. این فشار، ............ ( و  = ۱۰ m/s۲ρ جیوه=  ۱۳/۶ g/cm۳

فشار مطلق است و معادل 22 اتمسفر است. (1

فشار پیمانه ای است و معادل 22 اتمسفر است. (2

فشار پیمانه ای است و تقریبًا معادل  است. (3

فشار مطلق است و تقریبًا معادل  است. (4

۱۶۲ cmHg

۱۶۲ cmHg

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

57( ρدر شکل زیر، اختالف ارتفاع آب و جیوه چند سانتی متر است؟ ( و  جیوه=  ۱۳/۶ g/cm۳ρ آب=  ۱ g/cm۳

27/5 (1

29 (2

30 (3

31/5 (4

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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در شکل زیر، اگر بیشینه نیرویی که کف ظرف می تواند از طرف جیوه تحمل کند، 135 نیوتن باشد، حداکثر چند سانتی متر جیوه58

= جیوه و سطح کف ظرف،  می توان به ارتفاع جیوه در لوله اضافه کرد تا ظرف شکسته نشود؟ (

 است.)

= ۲۰cm۲۱۳۵۰۰ kg/m۳

g = ۱۰ m/s۲

5 (1

10 (2

20 (3

90 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

۱۳/۶در شکل زیر، فشار پیمانه ای گاز چند پاسکال است؟ (چگالی جیوه  و  است)59 g/cm۳g = ۱۰ m/s۲

5 (1

81 (2

6800 (3

106800 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

شکل آب ریخته شده و نقطۀ  روی لوله نشانه گذاری شده است. اگر در قسمت سمت راست لوله، روی60 در شکل زیر در لولۀ 

آب به ارتفاع 5 سانتی متر نفت بریزیم، در لولۀ مقابل، سطح آب چند سانتی متر از نقطۀ  باالتر می رود؟ (چگالی نفت و آب به

ترتیب 0/8 و 1 گرم بر سانتی متر مکعب است)

UM

M

1 (1

2 (2

2/5 (3

4 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

در شکل زیر، لولۀ باریکی به یک مخزن متصل شده است. مساحت کف مخزن  است. اگر داخل لوله و مخزن مایعی به61

چگالی  باشد، نیرویی که از طرف مایع به کف مخزن وارد می شود، چند نیوتن است؟ 

۱۰۰ cm۲

۸۰۰ kg/m۳(g = ۱۰ m/s )۲

240 (1

160 (2

24 (3

16 (4

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در شکل زیر، سه فشارسنج فشاری را اندازه می گیرند که بر غشای کوچک D در عمق معینی از یک دریاچه وارد می شود. کدام62

رابطه بین فشارهای اندازه گیری شده، درست است؟

(1

(2

(3

(4

P  =A P  =B P C

P  =A P  >B P C

P  <A P  <B P C

P  =A P  >C P B

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

شکل زیر، می تواند نشان دهندۀ لولۀ شیشه ای در درون ............ باشد که در آن نیروی چسبندگی ............ از نیروی چسبندگی63

سطحی است.

جیوه - کمتر (1

آب - کمتر (2

جیوه - بیشتر (3

آب - بیشتر (4

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در شکل روبه رو، سطح مقطع لوله در هر طرف برابر  است و در لوله جیوه ریخته شده است. اگر در یکی از شاخه ها روی64

جیوه 68 گرم آب بریزیم، فشار در نقطۀ  چند سانتی متر جیوه افزایش می یابد؟ (چگالی جیوه و آب به ترتیب  و

 است)

۲cm۲

A۱۳/۶ g/cm۳

۱ g/cm۳

1/25 (1

2/50 (2

3/75 (3

4/50 (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

اگر در مکانی، فشار هوا برابر 76 سانتی مترجیوه باشد، فشار در عمق 136 سانتی متری آب رودخانه در آن محیط چند سانتی مترجیوه65

ρ)است؟    جیوه=  ۱۳۶۰۰ kg/m , ρ  =۳
آب ۱۰۰۰ kg/m )۳

86 (2 82 (1

96 (4 92 (3

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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در شکل زیر، فشار گاز جمع شده در انتهای لوله، 72 سانتی مترجیوه است. چگالی آب  و چگالی جیوه 66

است. اگر اختالف سطح آب در لوله و ظرف  باشد، فشار هوا چند سانتی مترجیوه است؟

۱ g/cm۳۱۳/۶ g/cm۳

۳۴ cm

76 (1

74/5 (2

69/5 (3

68 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

در شکل زیر، دو مایع مخلوط نشدنی به چگالی های  و  در یک لولۀ Uشکل قرار دارند. اگر فشار در67

( نقطه های A و B به ترتیب  و  باشد، کدام رابطه در  برقرار است؟ (

۸۰۰ kg/m۳۱۰۰۰ kg/m۳

P AP  BSIg = ۱۰ N /kg

(1

(2

(3

(4

P  =A P B

P  =A  P۵
۴

B

P  =A P  −B ۱۰۰

P  =A P  +B ۱۰۰

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در شکل زیر، فشار در نقطۀ A چند کیلوپاسکال است؟ (فشار هوا  پاسکال،68

 (

۱۰۵

ρ  جیوه =  ۱۳۶۰۰ kg/m , g =۳ ۱۰ N /kg, ρ  آب =  ۱۰۰۰ kg/m۳

68 (1

141 (2

166 (3

170 (4

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در شکل زیر، ظرف از دو قسمت استوانه ای تشکیل شده است که سطح مقطع استوانه ها  و  است. نیرویی که از69

طرف مایع ها بر کف ظرف وارد می شود چند نیوتن است؟ (چگالی روغن و آب به ترتیب  و  است و

(

۱۰ cm۲۵۰ cm۲

۰/۸ g/cm۳۱ g/cm۳

g = ۱۰ m/s۲

4/5 (1

6/6 (2

6 (3

7 (4

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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، فشار هوای بیرون  و70 ، چگالی جیوه  فشار در نقطۀ A چند کیلوپاسکال است؟ (چگالی آب 

 است)

۱۰۰۰ kg/m۳۱۳۶۰۰ kg/m۳۱۰ P a۵

g = ۱۰ N /kg

79/6 (1

119/6 (2

68/4 (3

120/4 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

در شکل زیر، درون لولۀ U شکل دو مایع مخلوط نشدنی با چگالی های  و  ریخته شده و فشار در نقاط A و B درون دو مایع به71

ترتیب  و  است. کدام رابطه در این مورد درست است؟

ρ۱ρ۲

P AP  B

1) و 

2) و 

3) و 

4) و 

ρ  >۲ ρ۱P  <B P  A

ρ  >۲ ρ۱P  >B P  A

ρ  <۲ ρ۱P  <B P  A

ρ  <۲ ρ۱P  >B P  A

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

۱۰۵۱۳۶۰۰kg/m۳در شکل زیر، اگر فشار هوا  پاسکال و چگالی جیوه  باشد، فشار گاز درون ظرف، چند پاسکال است؟72

(1

(2

(3

(4

۳۸۸۰۰

۶۱۲۰۰

۱۳۸۸۰۰

۱۶۱۲۰۰

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

سطح مقطع یک ظرف استوانه ای   است و در آن تا ارتفاع 10 سانتی متر آب ریخته شده است. روی آب چند گرم روغن با73

چگالی  بریزیم تا فشار حاصل از این دو مایع در کف استوانه برابر 2000 پاسکال شود؟ ( و 

چگالی آب)

۲۰cm۲

۰/۶g/cm۳g = ۱۰m/s۲= ۱g/cm۳

120 (2 100 (1

240 (4 200 (3

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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در شکل زیر، در درون لوله، دو مایع مخلوط نشدنی قرار دارند. اگر فشار در نقاط نشان داده در درون مایع ها را باهم مقایسه کنیم،74

کدام رابطه درست است؟

1) و 

2) و 

3) و 

4) و 

P  =A P BP  <C P  D

P  <A P BP  <C P  D

P  =A P BP  =C P  D

P  >A P BP  =C P  D

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

۱۰در شکل زیر، اگر فشار هوا  و چگالی آب و جیوه در SI به ترتیب ۱۰۰۰ و ۱۳۶۰۰ باشد،  چند سانتی متر است؟75 P a۵h

22 (1

20 (2

18 (3

15 (4

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

،  و  باشد و مکعب را روی وجوه مختلف روی سطح افقی قرار76 ،  و  به نسبت  در مکعب مستطیل شکل زیر، اگر ابعاد 

دهیم، بیشترین فشاری که به سطح وارد می کند، چندبرابر کمترین فشار است؟

abc۱۲۳

1/5 (1

2 (2

3 (3

6 (4

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

، و77 در شکل زیر،  اختالف فشار نقطۀ  و فشار هوا چند کیلوپاسکال است؟ (

 (

Aρ  جیوه =  ۱۳/۶ g/cm۳ρ  آب = ۱ g/cm۳

g = ۱۰ N /kg

13/6 (1

136 (2

130 (3

60 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394
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مکعب فلزی توُپری به ابعاد  و چگالی  از طرف یکی از وجه هایش روی سطح افقی قرار78

( می گیرد. بیشترین فشاری که مکعب می تواند بر سطح وارد کند، چند پاسکال است؟ (

۵ cm × ۴ cm × ۲ cm۸ g/cm۳

g = ۱۰ N /kg

(2 (1

(4 (3

۱/۶ × ۱۰۲۴ × ۱۰۲

۱/۶ × ۱۰۳۴ × ۱۰۳

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

نصف حجم استوانه ای از مایع با چگالی  پر شده و نیمۀ باالیی آن از مایعی با چگالی  پر شده است و فشار حاصل از دو مایع79

در کف استوانه برابر با  است. اگر این دو مایع را به هم بزنیم و دو مایع در هم حل شوند، فشار حاصل از محلول در کف استوانه

برابر با  می شود. کدام رابطه درست است؟

ρ۱ρ۲

P  ۱

P ۲

(2 (1

(4 (3

P  =۲ P ۱P  >۲ P ۱

P  <۲ P ۱P  =۲  P
۲(ρ  − ρ  )۱ ۲

ρ  + ρ  ۱ ۲
۱

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

مکعبی به ضلع  ُپر از آب است. اگر همۀ آب این مکعب را درون استوانه ای که مساحت قاعدۀ آن 0/36 مترمربع است80

بریزیم، فشاری که این آب در کف استوانه ایجاد می کند، چندبرابر فشاری است که در کف مکعب ایجاد می کند؟

۶۰cm

(2 (1

1 (4 (3

π
 

۲
π

۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

، دو برابر شعاع قاعدۀ استوانۀ 81 دو استوانۀ توپر و هم وزن  و  روی سطح افقی کنار هم قرار دارند. اگر شعاع قاعدۀ استوانۀ 

باشد، فشار حاصل از استوانۀ  چندبرابر فشار حاصل از استوانۀ  است؟

ABBA

AB

(2 (1

4 (4 2 (3

 ۲
۱

 ۴
۱

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

یک جو تقریبًا برابر با  است. نیرویی که در سطح زمین از طرف هوا بر هر سانتی متر مربع وارد می شود، تقریبًا چند نیوتن82

است؟

۱۰ P a۵

100 (2 1000 (1

1 (4 10 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1381
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در شکل زیر، مکعب شکل (1) مشابه هریک از مکعب های شکل (2) است. فشاری که مکعب های شکل (2) بر سطح افقی وارد83

می کنند چندبرابر فشار حاصل از مکعب شکل (1) است؟ 

8 (1

4 (2

2 (3

1 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1394

مکعبی چوبی به ضلع  روی کف اتاق قرار دارد. هنگامی که شخصی به وزن  روی مکعب می ایستد، فشاری که از84

طرف شخص بر کف اتاق وارد می شود چند کیلوپاسکال است؟

۲۰ cm۸۰۰ N

40 (2 20 (1

4000 (4 2000 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1386

هنگامی که یک لیوان پر از آب را کج می کنیم، آب به راحتی از آن می ریزد. این مشاهده ما را به این نتیجه می رساند که85

مولکول های مایع:

بر روی هم می لغزند. (1

با آزادی کامل به هر سمتی حرکت می کنند. (2

در اطراف مکان خود حرکت نوسانی دارند. (3

در شبکه ای منظم با اتم های مجاور جایگاه ثابتی دارند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1388

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 7 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 10 1398



 سواالت فصل
 

 دما و گرما
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درسپایهمدرسه

مبحثدبیر

نام و نام خانوادگی

در شکل روبه رو، ظرف A به حجم 2 لیتر حاوی گاز اکسیژن با دمای  و فشار 4 اتمسفر است و ظرف B به حجم 5 لیتر، کامًال1

خالی است. اگر شیر رابط را باز کنیم و دمای گاز در ظرف ها به 7 درجۀ سلسیوس برسد، فشار گاز چند اتمسفر می شود؟  

۴۷ C∘

0/7 (1

1/25 (2

1 (3

2 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

حجم جسم A، دو برابر حجم جسم B و چگالی آن 0/8 چگالی جسم B است. اگر گرمای ویژۀ A، نصف گرمای ویژۀ B باشد و به هر2

دو یک اندازه گرما بدهیم، افزایش دمای جسم A، چندبرابر افزایش دمای جسم B می شود؟

(2 (1

(4 (3

 

۴
۵

 

۵
۴

 

۲
۳

 

۳
۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

به  یخ  با آهنگ ثابت  گرما می دهیم تا به آب  تبدیل شود. کدام نمودار، تغ�رات دما را برحسب3

(  ، زمان درست نشان می دهد؟ ( و 

۲۰۰ g−۱۰ C∘۲۱۰ J/s۱۰ C∘

L  =f ۳۳۶۰۰۰ J/kgC یخ=  ۴۲۰۰ J/kg C∘C آب=  ۲

(2 (1

(4 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

فیزیکدهم

دما و گرما 
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یک شمش آلومینیم به حجم  و چگالی  را که دمایش  است، درون  آب 4

می اندازیم، پس از برقراری تعادل حرارتی، دمای آب تقریبًا به چند درجۀ سلسیوس می رسد؟ (از مبادلۀ گرمای بین آب و ظرف

صرف نظر شود، چگالی آب  و گرمای ویژۀ آب و آلومینیم به ترتیب  و  است)

۲۰۰cm۳۲/۷g/cm۳۱۰۰ C∘۵۴۰cm۳۲۰ C∘

۱g/cm۳۴/۲J/g.K۰/۹J/g.K

34 (2 28 (1

53 (4 46 (3

از کشور 1389 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

روی یک قالب یخ صفر درجۀ سلسیوس به جرم 100 گرم قرار دارد. سر5 یک سر میلۀ آلومینیمی به قطر مقطع  و طول 

دیگر میله درون آب با دمای ثابت  است. چند ثانیه به طول می انجامد تا یخ کامًال ذوب شود؟ (از مبادلۀ گرمای یخ و میله با

( محیط صرف نظر شود،  و  و 

۴cm۱۸cm

۱۰۰ C∘

L  =F ۳۳۶KJ/kgπ = ۳k  =Al ۲۴۰W/m.K

52 (2 21 (1

520 (4 210 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1388

مخزنی به حجم  حاوی مخلوطی از گازهای هیدروژن و هلیم در دمای  و فشار  است. اگر جرم6

( مخلوط ۸ گرم باشد، نسبت جرم هیدروژن به جرم هلیم کدام است؟ (

۴۰ Lit۱۲۷ C∘۲ × ۱۰ P a۵

R = ۸ J/mol.K

(2 (1

3 (4 2 (3

 

۳
۱

 

۲
۱

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

دو میلۀ مسی و آلومینیمی بین دو دیوارۀ ثابت قرار دارند. دمای دو میله را چند کلوین باال ببریم تا دو میله به یکدیگر برسند؟ (7

( α و  =Al ۲/۳ × ۱۰ K−۵ −۱α مس=  ۱/۷ × ۱۰ K−۵ −۱

470 (1

347 (2

250 (3

200 (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

یک میلۀ فلزی استوانه ای  شکل به طول یک متر و سطح مقطع 4 سانتی مترمربع را از یک طرف درون آب در حال جوش  و8

از طرف دیگر در 30 گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس قرار می دهیم و پس از 60 دقیقه تمام یخ ذوب شده و به آب صفر درجۀ

سلسیوس تبدیل می شود. اگر  باشد، رسانندگی گرمایی این فلز در  کدام است؟  

۱۰۰ C∘

L  =f ۳۳۶۰۰۰J/kgSI

14 (2 7 (1

140 (4 70 (3

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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مساحت دریاچه ای  است. در زمستان الیه ای از یخ صفر درجۀ سلسیوس به ضخامت متوسط  سطح دریاچه را9

می پوشاند. دریاچه در بهار چند مگاژول انرژی برای ذوب یخ جذب می کند؟ 

۵۰۰km۲۱۰cm

(L  =F ۳۳۶KJ/kg, ρ یخ=  ۰/۹g/cm )۳

(2 (1

(4 (3

۱/۵۱۲ × ۱۰۷۱/۵۱۲ × ۱۰۱۰

۱/۵۱۲ × ۱۰۱۳۱/۵۱۲ × ۱۰۱۶

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

یک میلۀ همگن به طول  بین دو منبع با دماهای  و صفر درجه سلسیوس قرار دارد، طول  چه کسری از  باشد تا دما10

در نقطۀ M از میله برابر ۳۰ درجه سلسیوس باشد؟ (از مبادلۀ گرما بین سطح میله و محیط صرف نظر شده است)

L۱۰۰ C∘L۱L

0/3 (1

0/5 (2

0/7 (3

0/75 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

هم زمان با افزایش حجم مقدار معینی گاز کامل، فشار آن کم می شود، دمای گاز چگونه تغ�ر می کند؟11

الزامًا افزایش می یابد. (1

الزامًا کاهش می یابد. (2

الزامًا ثابت می ماند. (3

بسته به شرایط، هرکدام از موارد دیگر می تواند درست باشد. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1381

، مقداری گرما با آهنگ  به مدت ۱۲ دقیقه می دهیم. دمای نهایی چند درجۀ سلسیوس12 به  یخ 

( است؟ (

۲۰۰ g−۱۰ C∘۱/۰۵ kJ/ min

C یخ=  ۲۱۰۰ J/(kg. C) , L  =∘
f ۳۳۶ kJ/kg , C آب=  ۴۲۰۰ J/(kg. C)∘

5 (2 صفر (1

15 (4 10 (3

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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دو میلۀ فلزی استوانه ای به طول های  و  که سطح مقطع مساوی دارند، مطابق شکل زیر به یکدیگر چسبیده و از یک  طرف13

مجاور ظرف محتوی مخلوط آب و یخ صفر درجۀ سلسیوس و از طرف دیگر مجاور آب جوش 100 درجۀ سلسیوس قرار دارند. اگر

دمای سطح مشترک بین دو میله 25 درجۀ سلسیوس باشد،  چند سانتی متر است؟

L۱L۲

L۲

20 (1

12 (2

10 (3

6 (4

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

c)اگر به 100 گرم آب صفر درجۀ سلسیوس 1680 ژول گرما دهیم، حجم آب ............ 14 آب=  ۴۲۰۰J/kg C)∘

افزایش می یابد. (2 کاهش می یابد. (1

ابتدا افزایش، سپس کاهش می یابد. (4 ابتدا کاهش، سپس افزایش می یابد. (3

از کشور 1387 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

یک گرم کن برقی در مدت 24 ثانیه، دمای 60 گرم مایعی را از 30 درجۀ سلسیوس به 50 درجۀ سلسیوس می رساند. اگر توان این15

۱۵۰۰گرم کن 300 وات باشد و گرمای ویژۀ مایع  باشد، چند درصد گرمای تولیدی به مایع رسیده است؟    J/kg.K

25 (2 16 (1

84 (4 75 (3

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

200 گرم آب 22/5 درجۀ سلسیوس را با 150 گرم آب 40 درجۀ سلسیوس مخلوط می کنیم، پس از برقراری تعادل گرمایی، دمای16

آب به چند درجۀ سلسیوس می رسد؟

30 (2 27/5 (1

32/5 (4 32 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

، دمای 3 مول گاز آرمانی را چند درجۀ سیلسیوس کاهش دهیم تا حجم آن 4 لیتر کاهش پیدا17 در فشار ثابت 

کند؟ 

۱/۵ × ۱۰ P a۵

(R = ۸J/mol.K)

30 (2 50 (1

15 (4 25 (3

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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ظرفی مسی حاوی آب جوش  است و روی یک صفحۀ داغ قرار دارد. مساحت کف ظرف  و ضخامت آن 18

است. اگر صفحۀ داغ در هر ثانیه 2000 ژول گرما به کف ظرف بدهد، دمای سطح باالیی صفحۀ داغ که در تماس با ظرف است،

پس از یک ثانیه چند درجۀ سلسیوس است؟ 

۱۰۰ C∘۵۰۰cm۲۵mm

(k مس=  ۴۰۰J/s.m.k)

105 (2 100/5 (1

125/5 (4 125 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1387

مطابق شکل، زیر پیستون بدون اصطکاک، گاز کاملی با دمای  محبوس است. دمای گاز را به تدریج به  می رسانیم.19

در این صورت پیستون چند سانتی متر جابه جا می شود؟

۵۷ C∘۲۷ C∘

0/5 (1

2 (2

2/5 (3

5 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1388

، بدون تغ�ر حالت  گرما از دست می دهد. اگر دمای اولیۀ جسم  باشد، دمای ثانویه اش چند20 جسمی به جرم 

درجۀ سلسیوس است؟ 

۲kg۴۰kJ۵۰ C∘

(c = ۴۰۰J/kg C)∘

25 (2 صفر (1

100 (4 (3−۵۰

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1387

اگر گرمای ویژۀ آب و یخ به ترتیب  و  و همچنین  باشد، چند کیلوژول21

گرما الزم است تا 200 گرم یخ  درجۀ سلسیوس به آب 50 درجۀ سلسیوس تبدیل شود؟

۴۲۰۰J/kg.K۲۱۰۰J/kg.KL =f ۳۳۵۰۰۰J/kg

(−۵)

111/1 (2 11/32 (1

111100 (4 113/2 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

) درجۀ سلسیوس را به آب تبدیل می کند، چند کیلوژول است؟22 ۱۰−حداقل گرمایی که یک کیلوگرم یخ (
(L  =F ۳۳۴J/g , C یخ=  ۲۱۰۰J/kg C)∘

436 (2 355 (1

643 (4 542 (3

از کشور 1388 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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800 گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس را با ۸۰۰ گرم آب ۲۰ درجۀ سلسیوس مخلوط می کنیم. اگر گرما فقط بین آب و یخ مبادله شود،23

بعد از برقراری تعادل گرمایی چند گرم آب و با چه دمایی برحسب سلسیوس خواهیم داشت؟ ( و

(

L =f ۳۳۶ J/g

C آب=  ۴/۲ J/g.K

1200 و صفر (2 1000 و صفر (1

1600 و 4 (4 1600 و 2 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

دمای گاز کاملی 127 درجۀ سلسیوس است. اگر فشار آن را 25 درصد افزایش دهیم و حجم آن در این فرآیند 36 درصد کاهش24

یابد، دمای گاز چند درجۀ سلسیوس خواهد شد؟

47 (2 40 (1

65 (4 56 (3

از کشور 1386 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

درون یک کیلوگرم آب با دمای 30 درجۀ سلسیوس، چند گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس بیندازیم تا پس از تعادل گرمایی، آب با25

دمای 20 درجۀ سلسیوس حاصل شود؟ ( و  تبادل گرمایی فقط بین آب و یخ

انجام می شود)

L  =F ۳۳۶kJ/kgc آب= ۴۲۰۰J/kg.K

200 (2 100 (1

175 (4 125 (3

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

لولۀ استوانه ای شکلی به طول  را که هر دو طرف آن باز است تا ارتفاع 30 سانتی متر به طور قائم در جیوه فرو می بریم و26

سپس انگشت خود را در باالی لوله قرار داده و لوله را از جیوه بیرون می آوریم. اگر فشار هوا در محل  باشد و دما

ثابت بماند، چند سانتی متر از جیوه در لوله باقی می ماند؟

۴۰ cm

۷۵ cmHg

15 (2 10 (1

25 (4 20 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

قطعه یخی به جرم  و دمای صفر درجۀ سلسیوس را، درون همان جرم، آب 90 درجۀ سلسیوس می اندازیم، اگر از اتالف گرما27

( صرف نظر کنیم، دمای تعادل چند درجۀ سلسیوس خواهد شد؟ ( و 

m

L  =F ۸۰ × ۴۲۰۰J/kgc آب=  ۴۲۰۰J/kg.K

2/5 (2 صفر (1

10 (4 5 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390
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قطعه فلزی به جرم 2/5 کیلوگرم با دمای 68 درجۀ سلسیوس را روی یک قطعه یخ بزرگ صفر درجه قرار می دهیم، اگر گرمای28

۳/۴نهان ویژۀ ذوب یخ  و گرمای ویژۀ فلز  باشد، چند گرم از یخ ذوب می شود؟ × ۱۰ J/kg۵۳۸۰J/kg.K

190 (2 95 (1

570 (4 380 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1383

، برابر  است. تعداد مولکول های گاز کدام است؟ ( و29 حجم گاز کاملی در فشار  و دمای 

(

۱۰ P a۵۲۷ C∘۱ cm۳R = ۸J/mol.K

N  =۰ ۶ × ۱۰۲۳

(2 (1

(4 (3

۲/۵ × ۱۰۲۱۲/۵ × ۱۰۱۹

 

۲۴
۱۰۱۳

 

۲۴
۱۰۲۳

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

کدام عبارت، دربارۀ تبخیر سطحی یک مایع، نادرست است؟30

تبخیر سطحی مایع در هر دمایی اتفاق می افتد. (1

با افزایش فشار هوا، آهنگ تبخیر سطحی افزایش می یابد. (2

با افزایش دما، آهنگ تبخیر سطحی افزایش می یابد. (3

با افزایش سطح آزاد مایع، تبخیر سطحی آن نیز افزایش می یابد. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1388

SIیکای ضریب انبساط سطحی جامدها در  کدام است؟31

بر مترمربع (2 بر کلوین (1

کلوین بر مترمربع (4 مترمربع بر کلوین (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1382

مکعبی به ضریب انبساط طولی  در دمای صفر درجۀ سلسیوس قرار دارد. اگر دمای آن به  برسد، حجم32

مکعب چند درصد افزایش می یابد؟

۱۲ × ۱۰ K−۶ −۱۱۰۰ C∘

0/36 (2 0/12 (1

36 (4 12 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در شکل زیر، پیوسته  از لوله خارج از جیوه نگه  داشته شده است. در شرایطی که فشار هوا  و دمای گاز33

 است، ارتفاع ستون جیوه در لوله  است. براثر افزایش فشار هوا ستون جیوه باال می رود. دمای گاز را به 

می رسانیم تا دوباره ستون جیوه به همان  برسد. فشار هوا چگونه تغ�ر کرده است؟

۸۷ cm۷۵ cmHg

۲۷ C∘۷۲ cm۴۷ C∘

۷۲ cm

2 میلی متر جیوه کاهش یافته است. (1

2 میلی متر جیوه افزایش یافته است. (2

0/2 میلی متر جیوه کاهش یافته است. (3

0/2 میلی متر جیوه افزایش یافته است. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

در وسط یک صفحۀ فلزی نازک که ضریب انبساط سطحی آن  است، دو دایره به شعاع های 25 سانتی متر را34

در دمای صفر درجۀ سلسیوس خارج نموده ایم. اگر دمای صفحه را به آرامی از صفر به 200 درجۀ سلسیوس برسانیم، فاصلۀ AB چند

میلی متر می شود؟

۳/۶ × ۱۰ K−۵ −۱

496/4 (1

498/2 (2

501/8 (3

503/6 (4

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

یک سر میلۀ آهنی به طول 30 سانتی متر در یک منبع گرما به دمای  و سر دیگر آن در مخلوط آب و یخ صفر درجۀ35

سلسیوس قرار دارد. در هر دقیقه  گرما در میله شارش می کند. قطر مقطع میله چند سانتی متر است؟

۱۵۰ C∘

۷۳۸J

(k = ۸۲J/s.m.K, π ≃ ۳)

2 (2 1 (1

20 (4 10 (3

از کشور 1389 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

یک نیروگاه هسته ای روزانه  آب از رودخانه می گیرد و 2100 گیگاژول از گرمای اتالفی خود را به این آب می دهد. اگر دمای36

آب ورودی  باشد، دمای آب خروجی چند درجۀ سلسیوس است؟ 

۱۰ m۵ ۳

۲۵ C∘(c آب=  ۴۲۰۰ J/kg. C , ρ  =∘
آب ۱۰۰۰ kg/m )۳

25/5 (2 50 (1

75 (4 30 (3

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 



9/37لرنیتو 1399

درون استوانه ای 4 لیتر گاز کامل در دمای  قرار دارد. فشارسنج، فشار گاز را  نشان می دهد. اگر دمای گاز را به37

 و حجم آن را به 8 لیتر برسانیم، فشارسنج فشار گاز را چند اتمسفر نشان می دهد؟ (فشار هوای بیرون  است)

۲۷ C∘۴ atm

۸۷ C∘۱ atm

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در محفظه ای به حجم 33/6 ليتر مخلوطی از دو گاز اکسیژن و هلیم وجود دارد. فشار گاز  پاسکال و دمای آن ۷ درجۀ38

، سلسیوس است. اگر جرم گاز ۵۴ گرم باشد، چند درصد مولکول های آن اکسیژن است؟ (

(  و 

۲ × ۱۰۵

R = ۸ J/mol.K

M  =O  ۲ ۳۲ g/molM  =He ۴ g/mol

60 (2 50 (1

30 (4 40 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

دمای 3 گرم گاز هیدروژن را در فشار ثابت، از 27 درجۀ سلسیوس به 87 درجۀ سلسیوس می رسانیم. حجم گاز در این فرآیند، چند39

درصد افزایش می یابد؟

20 (2 15 (1

30 (4 25 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

ضریب انبساط طولی فلزی  است. اگر دمای قطعه ای از این فلز را 100 درجۀ سلسیوس افزایش دهیم، حجم آن چند40

درصد افزایش می یابد؟

۱۰ K−۵ −۱

0/3 (2 0/1 (1

3 (4 1 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

دمای ۱۲۲ درجۀ فارنهایت معادل با چند درجۀ سلسیوس و چند کلوین است؟41

۵۰ و ۳۲۳ (2 ۵۰ و ۳۳۲ (1

59 و 323 (4 ۵۹ و ۳۳۲ (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

 کیلوگرم آب با دمای  را با  کیلوگرم آب با دمای  مخلوط می کنیم و دمای تعادل بدون اتالف گرما 42

می شود.  چندبرابر  است؟

m  ۱۱۰ C∘m  ۲۵۰ C∘۳۰ C∘

m۲m۱

2 (2 1 (1

(4 (3
 

۳
۵

 

۵
۳

از کشور 1388 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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نمودار تغ�رات دمای جسم جامدی به جرم 100 گرم، برحسب زمان مطابق شکل است. اگر گرمای ویژۀ جسم 43

باشد، جسم در هر ثانیه چند ژول گرما گرفته است؟

۴۰۰J/kg. C∘

10 (1

12 (2

20 (3

24 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

دمای مقداری گاز کامل را از  به  و حجم آن را از 8 لیتر به 11 لیتر می رسانیم. در این عمل، فشار گاز 10 سانتی متر44

جیوه کم می شود. فشار اولیۀ گاز چند سانتی متر جیوه بوده است؟

۲۷ C∘۵۷ C∘

40 (2 20 (1

100 (4 50 (3

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در ظرفی مطابق شکل زیر، مقداری هوا باالی ستون جیوه در لوله وجود دارد. لوله را به آرامی چند سانتی متر پا�ن ببریم تا ارتفاع45

۷۶cmHgستون هوا نصف شود؟ (فشار هوا را  بگیرید و دما ثابت است)

10 (1

30 (2

36 (3

46 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

نمودار تغ�رات دما برحسب گرمای داده شده به جسمی به جرم  مطابق شکل زیر است. چند کیلوژول گرما الزم است تا46

دمای این جسم 3 کلوین افزایش یابد؟

۲ kg

6 (1

4/8 (2

3 (3

2/4 (4

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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به مقداری یخ با دمای صفر درجۀ سلسیوس گرما می دهیم تا تبدیل به آب 20 درجۀ سلسیوس شود، چند درصد گرمای داده شده47

L)صرف ذوب یخ شده است؟   =f ۳۳۶J/g , C آب=  ۴/۲J/g C)∘

60 (2 55 (1

80 (4 75 (3

از کشور 1387 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

ضریب انبساط طولی یک حلقۀ فلزی برابر  است. اگر دمای این حلقه را به آرامی 50 درجۀ سلسیوس افزایش48

دهیم، قطر حلقه چند درصد افزایش می یابد؟

۲ × ۱۰ K−۵ −۱

2 (2 1 (1

0/2 (4 0/1 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

کدام یک از فرآیندهای زیر گرماگیر هستند؟49

انجماد، میعان (2 چگالش، تبخیر (1

تصعید، ذوب (4 ذوب، میعان (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1384

چند گرم آب 50 درجۀ سلسیوس را روی 450 گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس بریزیم تا پس از برقراری تعادل گرمایی، 520 گرم آب50

صفر درجۀ سلسیوس در ظرف ایجاد شود؟

( L(اتالف گرما ناچیز است و  و   =f ۳۳۶۰۰۰ J/kgC آب=  ۴۲۰۰ J/kg.K

260 (2 70 (1

320 (4 300 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

یک سر میلۀ آهنی به طول  را به یک سر میله ای مسی به طول  جوش داده اند. سر آزاد میلۀ آهنی را در آب جوش51

 و سر دیگر میلۀ مسی را در مخلوط آب و یخ با دمای صفر درجۀ سلسیوس قرار می دهند. دمای نقطۀ اتصال دو میله چند

درجۀ سلسیوس است؟ (سطح مقطع هر دو میله یکسان است و سطح جانبی هر دو میله عایق پوش است، (

(  و 

۱۶cm۲۰cm

۱۰۰ C∘

K مس=  ۴۰۰W/m.KK آهن=  ۸۰W/m.K

15 (2 30 (1

25 (4 20 (3

از کشور 1386 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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از جسمی به جرم 300 گرم که در یک وسیلۀ سرمازا قرار گرفته است، با آهنگ ثابت 3 وات گرما گرفته ایم. اگر نمودار تغ�رات دما52

J/kg.Kبرحسب زمان این جسم به شکل زیر باشد، گرمای ویژۀ این جسم چند  است؟

0/48 (1

8 (2

400 (3

480 (4

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

ضریب انبساط طولی آلومینیم  است و روی یک ورقۀ تخت آلومینیمی، حفرۀ دایره ای شکل ایجاد کرده ایم که53

مساحت آن در دمای صفر درجۀ سلسیوس  است. اگر دمای ورقه را به آرامی به ۸۰ درجۀ سلسیوس برسانیم، مساحت

حفره چند سانتی مترمربع می شود؟

۲/۳ × ۱۰ K−۵ −۱

۵۰ cm۲

49/908 (2 49/816 (1

50/184 (4 50/092 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

درون ظرفی 200 گرم یخ 10- درجۀ سلسیوس قرار دارد. حداقل چند گرم آب با دمای 20 درجۀ سلسیوس به آن اضافه کنیم تا تمام54

cیخ ذوب شود؟ (تبادل گرما فقط بین آب و یخ انجام می شود و  و  است) یخ=   c  =
۲
۱

آب ۲/۱J/g.KL  =F ۳۳۶J/g

200 (2 50 (1

1200 (4 850 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392

اگر فشار گاز کاملی را 25 درصد افزایش داده و حجم آن را 36 درصد کم کنیم، دمای مطلق آن ............ درصد ............ می یابد.55

20، افزایش (2 20، کاهش (1

25، افزایش (4 25، کاهش (3

از کشور 1387 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

طول تیرآهنی 12 متر است. اگر دمای آن از صفر درجۀ سلسیوس به 50 درجۀ سلسیوس برسد، طول آن چند میلی متر افزایش56

( αمی یابد؟ ( آهن= ۱/۲ × ۱۰ ( C)−۵ ∘ −۱

72 (2 7/2 (1

(4 (3۷/۲ × ۱۰−۱۷/۲ × ۱۰−۲

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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۴۲۰۰گرمای ویژۀ آب  است. چند کیلوژول گرما به یک کیلوگرم آب بدهیم تا دمای آن ۹ درجۀ فارنهایت افزایش یابد؟57 J/kg.K

21 (2 18/9 (1

42 (4 37/8 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در شکل زیر، میلۀ فلزی عایق بندی شده ای به طول  و سطح مقطع  بین دو چشمۀ با دمای ثابت قرار دارد. اگر58

رسانندگی گرمایی میله در SI برابر با 82 باشد، گرمایی که در مدت 28 دقیقه منتقل می شود، چند گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس را

به آب صفر درجۀ سلسیوس تبدیل می کند؟ 

۴۱ cm۵ cm۲

(L  =f ۳۳۶ kJ/kg)

50 (1

100 (2

150 (3

200 (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

یک حباب هوا به حجم 1/40 سانتی مترمکعب از عمق دریاچه ای که فشار در آن محل  پاسکال و دما ۷ درجه سلسیوس59

است، به سطح دریاچه می رسد که دما ۲۷ درجه سلسیوس و فشار  پاسکال است. در این انتقال، حجم حباب چند

سانتی مترمکعب تغ�ر می کند؟

۱/۸ × ۱۰۵

۱/۰ × ۱۰۵

1/28 (2 1/30 (1

0/70 (4 1/07 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

θ۱θدمای یک میلۀ فلزی از  به  می رسد. اگر طول آن 0/1 درصد افزایش یابد، چگالی آن تقریبًا ............60  ۲

0/3 درصد کاهش می یابد. (2 0/1 درصد کاهش می یابد. (1

0/3 درصد افزایش می یابد. (4 0/1 درصد افزایش می یابد. (3

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

مقداری آب را که در فشار یک اتمسفر قرار دارد، به تدریج سرد می کنیم و هم زمان فشار محیط را افزایش می دهیم. در این صورت61

آب در دمای ............ درجۀ سلسیوس منجمد می شود.

۴ (2 صفر (1

بین ۴ درجه و صفر (4 پا�ن تر از صفر (3

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در فشار ثابت، دمای مقدار معینی گاز کامل را از صفر درجۀ سلسیوس به 273 درجۀ سلسیوس می رسانیم. حجم گاز در این فرآیند62

چندبرابر می شود؟

3 (2 2 (1

(4 (3
 

۳
۲

 

۲
۳

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1387

در مکانی که فشار هوا  است، مطابق شکل زیر مقداری گاز با دمای ۷ درجه سلسیوس در استوانه ای به سطح63

قاعدۀ  زیر پیستونی به جرم 3/6 کیلوگرم که می تواند آزادانه و بدون اصطکاک حرکت کند، محبوس است. اگر وزنه ای به

جرم 2/4 کیلوگرم روی پیستون اضافه کنیم، برای آنکه پیستون جابه جا نشود. دمای گاز را چند کلوین باید باال ببریم؟

۰/۸۴ × ۱۰ P a۵

۱۰ cm۲

48 (1

56 (2

65 (3

70 (4

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

مطابق شکل زیر، دو ورقۀ فلزی به رسانندگی  و  و هم ضخامت به هم چسبیده اند.64

دمای سطح خارجی ورقه ها  و  است. در یک شرایط پایدار، دمای محل اتصال دو ورقه چند درجۀ

سلسیوس است؟

k  =۱ ۴۰۰ W/m.Kk  =۲ ۸۰ W/m.K

θ  =۱ ۰ C∘θ  =۲ ۹۰ C∘

10 (1

15 (2

25 (3

30 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

ظرفی که عایق گرما است، محتوی 80 گرم آب 11/5 درجۀ سلسیوس است. یک قطعه مس به جرم 420 گرم و دمای 100 درجۀ65

سلسیوس را در آب می اندازیم. اگر فقط بین آب و مس تبادل گرما صورت گیرد و  و

 باشد تا برقراری تعادل گرمایی کامل، دمای آب چند کلوین افزایش می یابد؟

c آب= ۴۲۰۰ J/kg.K

c مس=  ۳۸۰ J/kg.K

40 (2 28/5 (1

301/5 (4 313 (3

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در ظرفی 800 گرم آب صفر درجۀ سلسیوس وجود دارد. یک قطعه فلز به جرم 420 گرم و دمای 84 درجۀ سلسیوس را درون آب66

می اندازیم. پس از برقراری تعادل، دمای مجموعه چند درجۀ سلسیوس می شود؟ (اتالف گرما ناچیز و  و

(

c فلز= ۴۰۰ J/kg. C∘

c آب=  ۴۲۰۰ J/kg. C∘

6 (2 10 (1

4 (4 5 (3

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

SIیکای رسانندگی در  کدام است؟67

(2 (1

(4  (3

. کلوین  متر  
 ژول 

. کلوین  ثانیه  
 ژول 

کلوین  ⋅ متر
ثانیه ⋅ وات

. کلوین  متر  
 وات 

از کشور 1386 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

فشار مخزن گازی با حجم ثابت در دمای 27 درجۀ سلسیوس برابر 3 جو است. فشار این گاز در دمای 127 درجۀ سلسیوس چند جو68

است؟

3/5 (2 4 (1

5 (4 4/5 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1384

یک انتهای میلۀ آلومینیمی در دمای  و انتهای دیگر آن در دمای صفر درجۀ سلسیوس نگه داشته شده و دور میله69

عایق بندی است. اگر طول میله برابر با یک متر و قطر مقطع آن  باشد، آهنگ رسانش گرما در میله چند وات است؟

۲۰۰ C∘

۲cm

(K  =Al ۲۴۰J/s.m.K, π = ۳)

14/4 (2 57/6 (1

4/8 (4 7/2 (3

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

حجم حباب های هوا در رسیدن از ته یک دریاچه تا سطح آب 3 برابر می شود. اگر دمای آب ثابت فرض شود، عمق آب تقریبًا چند70

۱۰۵۱۰۰۰kg/m۳gمتر است؟ (فشار هوا برابر با  پاسکال و چگالی آب  و  فرض شود) = ۱۰N /kg

20 (2 15 (1

30 (4 25 (3

از کشور 1387 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

چند لیتر آب 50 درجۀ سلسیوس را با چند لیتر آب 20 درجۀ سلسیوس مخلوط کنیم تا 60 لیتر آب با دمای 40 درجۀ سلسیوس71

داشته باشیم؟ (اعداد را به ترتیب از راست به چپ بخوانید)

35 و 25 (2 20 و 40 (1

35 و 35 (4 40 و 20 (3

از کشور 1386 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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 استوانه ای  به حجم 100 لیتر محتوی گاز کاملی با دمای 27 درجۀ سلسیوس و فشار 15 جو است. اگر با استفاده از پیستون حجم72

همان گاز را به 80 لیتر و دمای آن را نیز به 47 درجۀ سلسیوس برسانیم، فشار گاز در این حالت چند جو است؟

18 (2 15 (1

25 (4 20 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1383

۲۷حجم گاز کاملی را نصف می کنیم و هم زمان دمای آن را از  به  می رسانیم. فشار گاز چندبرابر می شود؟   73 C∘۶۲۷ C∘

(2 (1

(4 (3

 

۳
۲

 

۲
۳

۴۶

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

یک گرمکن با توان گرمایی ثابت، در مدت 10 دقیقه، 100 گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس را به آب صفر درجۀ سلسیوس تبدیل74

می کند. این گرمکن همین آب را تقریبًا در مدت چند دقیقه به بخار آب 100 درجۀ سلسیوس تبدیل می کند؟

(c = ۴/۲kJ/kg. C, L  =∘
V ۲۲۵۶kJ/kg , L  =F ۳۳۴kJ/kg)

40 (2 26 (1

80 (4 56 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389

۲۷اگر در حجم ثابت، دمای مقدار معینی گاز کامل را از  به  برسانیم، فشار گاز چند درصد افزایش می یابد؟75 C∘۸۷ C∘

20 (2 10 (1

15 (4 12 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

طول یک میلۀ آهنی در دمای صفر درجۀ سلسیوس، یک میلی متر بیشتر از طول یک میلۀ مسی در همین دما است. اگر دمای76

میله ها را به 100 درجۀ سلسیوس برسانیم، طول میلۀ مسی 0/5 میلی متر بیشتر از طول میلۀ آهنی خواهد شد. طول اولیۀ میلۀ

۱/۲آهنی چند متر است؟ (ضریب انبساط طولی آهن و مس در SI به ترتیب  و  است) × ۱۰−۵۱/۸ × ۱۰−۵

2/498 (2 1/102 (1

4/448 (4 2/503 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

چند گرم بخار آب 100 درجه را در 590 گرم آب 10 درجۀ سلسیوس وارد کنیم تا دمای تعادل به 50 درجۀ سلسیوس برسد؟ (گرمای77

۲۲۶۸J/g۴/۲J/gنهان ویژۀ تبخیر آب  و گرمای ویژۀ آب  است) C∘

40 (2 35 (1

50 (4 45 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1382
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در یک مخزن 6 لیتر هوا با فشار 4 اتمسفر موجود است. مقداری از هوای مخزن را خارج می کنیم و فشار آن به 2 اتمسفر می رسد،78

حجم هوای خارج شده از مخزن در فشار یک اتمسفر چند لیتر است؟ (دما ثابت و گاز کامل فرض شود)

12 (2 6 (1

24 (4 22 (3

از کشور 1388 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

دمای یک قرص فلزی را 250 درجۀ سلسیوس افزایش می دهیم، درنتیجه مساحت آن یک درصد افزایش می یابد. ضریب انبساط79

SIخطی فلز در  کدام است؟

(2 (1

(4 (3

۲ × ۱۰−۵۴ × ۱۰−۵

۲ × ۱۰−۶۴ × ۱۰−۶

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

کدام مطلب زیر درست است؟80

برای لباس های آتش نشانی پوشش براق مناسب تر است. (1

هنگامی که در یخچال را باز می کنید هوای سرد از باالی آن بیرون می آید. (2

در کشورهای با آب وهوای گرم، رنگ تیره برای نمای بیرون ساختمان ها مناسب تر است. (3

اگر در هوای سرد یک قطعه فلز و یک قطعه چوب خشک را لمس کنیم فلز گرم تر به نظر می رسد. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1385

یک گلولۀ سربی به جرم 20 گرم با سرعت  به یک قطعه چوب برخورد می کند و درون آن متوقف می شود. اگر 50 درصد81

انرژی جنبشی اولیۀ گلوله صرف گرم کردن خودش شود و گرمای ویژۀ سرب  باشد، دمای گلوله چند کلوین افزایش

می یابد؟

۴۰۰m/s

۱۲۵J/kg.K

593 (2 320 (1

913 (4 640 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

۲۰−حداقل چند گرم یخ  را داخل 200 گرم آب صفر درجۀ سلسیوس بیندازیم تا تمام آب یخ ببندد؟82 C∘

(L  =f ۳/۳۶ × ۱۰ J/kg , c  =۵
یخ ۲۱۰۰J/kg.k)

1200 (2 160 (1

1600 (4 360 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1388
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در دمای صفر درجۀ سلسیوس، مجموع طول میله های به هم چسبیدۀ  و  با طول میلۀ  برابر است و ضریب انبساط83

طولی میله ها نیز به ترتیب  و  و  است. اگر در هر دمای باالتر از صفر نیز این تساوی طول برقرار باشد، کدام رابطه درست

است؟

L۱L۲L۳

α  ۱α  ۲α  ۳

(1

(2

(3

(4

α  =۳ α  +۱ α۲

α  =۳  

۲
α  + α  ۱ ۲

α  =۳  

L  ۳

L  α  + L  α  ۱ ۱ ۲ ۲

α  =۳  

L  ۳

L  α  + L  α  ∣ ۱ ۱ ۲ ۲∣

از کشور 1388 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

یک تیرآهن در اثر افزایش دمای ۵۰ درجۀ سلسیوس، 0/06 درصد به طولش اضافه می شود. ضریب انبساط طولی این تیرآهن در84

SI کدام است؟

(2 (1

(4 (3

۱/۲ × ۱۰−۵۱/۶ × ۱۰−۵

۶ × ۱۰−۵۸ × ۱۰−۵

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

در شکل زیر دمای گاز ۲۷ درجۀ سلسیوس و فشار آن ۷۵ سانتی متر جیوه است. اگر دمای گاز را ۳۰ درجه سلسیوس افزایش دهیم،85

چند سانتی متر به ارتفاع جیوه در شاخۀ A اضافه کنیم تا سطح جیوه در شاخۀ سمت چپ، در سطح M باقی بماند؟

20 (1

15 (2

7/5 (3

5/5 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گرمای ویژۀ آلومینیم بیش از 2 برابر گرمای ویژۀ مس است. اگر  آلومینیم  و  مس  را باهم داخل مقداری86

آب  بیندازیم، پس از برقراری تعادل:

۱kg۲۰ C∘۱kg۲۰ C∘

۱۰۰ C∘

افزایش دمای آلومینیم و مس یکسان است. (1

تغ�ر دمای مس بیشتر از آلومینیم است. (2

گرمایی که مس و آلومینیم می گیرند، یکسان است. (3

گرمایی که مس می گیرد، بیشتر از گرمایی است که آلومینیم می گیرد. (4

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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دو کرۀ فلزی هم جنس A و B، اولی توُپر به شعاع  و دیگری توخالی که شعاع خارجی آن  و شعاع حفرۀ داخلی87

 است. اگر به دو کره، به یک اندازه گرما بدهیم و تغ�ر حجم کرۀ  برابر  و تغ�ر حجم فلز به کاررفته در کرۀ 

برابر  باشد، نسبت  کدام است؟

۲۰ cm۲۰ cm

۱۰ cmAΔV  AB

ΔV B 

ΔV  B

ΔV  A

1 (2 (1

(4 2 (3

 

۸
۷

 

۷
۸

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

درون ظرفی  مخلوط آب و یخ در دمای صفر درجۀ سلسیوس در حالت تعادل قرار دارد. اگر فلزی به جرم  و دمای88

 را داخل آب بیندازیم بعد از برقراری تعادل، دمای آب به  می رسد. جرم یخ چند گرم بوده است؟ (

(

۴۰۰ g۲۰۰ g

۱۰۵ C∘۵ C∘

c  آب =  ۴۲۰۰ J/kg C, c  =∘
 فلز  ۸۴۰ J/kg C, L  =∘

f ۳۳۶ kJ/kg

5 (2 2/5 (1

50 (4 25 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

یک کیلوگرم یخ و 4 کیلوگرم آب در فشار یک جو در تعادل حرارتی قرار دارند. به این مجموعه 546 کیلوژول گرما می دهیم. بعد از89

L)رسیدن به تعادل، دمای آب به چند درجۀ سلسیوس می رسد؟   =F (یخ) ۳۳۶kJ/kg , c = ۴۲۰۰J/kg.K)

10 (2 صفر (1

100 (4 40 (3

از کشور 1389 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

آب در قابلمۀ آلومینیمی که در تماس با منبع گرما است می جوشد و با آهنگ 0/18 لیتر بر دقیقه تبخیر می شود. ضخامت کف90

قابلمه  و قطر آن  است. دمای ته ظرف در تماس با منبع گرما چند درجۀ سلسیوس است؟ (دمای جوش آب

(  است، 

۴/۸mm۳۰cm

۱۰۰ C∘ρ = ۱g/cm , L  =۳
V ۲۲۵۰kJ/kg, π ≃ ۳, k  =Al ۲۴۰W/m.K

102 (2 101 (1

106 (4 104 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1389

یک گلولۀ سربی به شعاع  و جرم  در دمای  قرار دارد. اگر دمای گلوله به  برسد، چگالی آن چند کیلوگرم بر91

مترمکعب و چگونه تغ�ر می کند؟ ( و  )

۱ cm۴۴ g۰ C∘۱۰۰ C∘

π = ۳α سرب=  ۳ × ۱۰ K−۵ −۱

۳۳، افزایش می یابد. (2 33، کاهش می یابد. (1

۹۹، افزایش می یابد. (4 ۹۹، کاهش می یابد. (3

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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مخزنی با حجم ثابت ۱۴ لیتر محتوی مخلوطی از 6 گرم گاز هیدروژن و ۱۱۲ گرم گاز نیتروژن ۲۷ درجۀ سلسیوس است. فشار92

مخلوط گازها چند اتمسفر است؟ (

(

M  =N  ۲ ۲۸g/mol , M  =H  ۲ ۲g/mol , ۱atm = ۱۰ P a , R =۵ ۸ J/(mol.K)

8 (2 6 (1

12 (4 9 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

در شکل زیر، شیر  را بسته و دمای هوای محبوس در لوله را از ۳۹ درجۀ سلسیوس، چند درجه افزایش بدهیم تا اختالف ارتفاع93

ستون جیوه در دو لوله به ۲ سانتی متر برسد؟ (فشار هوای محل ۷۸ سانتی مترجیوه و قطر دو لوله با یکدیگر مساوی است. از

انبساط جیوه و ظرف صرف نظر کنید)

R

72 (1

100 (2

211 (3

384 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

طول و عرض شیشۀ پنجرۀ اتاقی  و  و ضخامت آن  است. در یک روز زمستانی، دمای وجهی از شیشه که در94

تماس با هوای بیرون است،  و دمای وجهی از شیشه که در تماس با هوای درون اتاق است،  است. با استفاده از

یک بخاری برقی، گرمای هدر رفته از پنجره را جایگزین می کنیم. توان گرمایی این بخاری چند کیلووات است؟

۲/۵ m۲ m۵ mm

−۵ C∘+۵ C∘

(k شیشه=  ۰/۶ W/m.K)

3 (2 2 (1

10 (4 6 (3

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

به کمک یک پیستون، حجم مقدار معینی گاز کامل را به ۸ لیتر می رسانیم و در این عمل فشار گاز از  به 95

می رسد و دمای گاز از ۲۷ درجۀ سلسیوس به ۴۷ درجۀ سلسیوس می رسد. حجم اولیۀ گاز چند لیتر بوده است؟

۱۰ P a۵۲ × ۱۰ P a۵

12 (2 10 (1

24 (4 15 (3

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

دمای مقدار معینی گاز کامل  است. دمای آن را در فشار ثابت، چند درجۀ سلسیوس زیاد کنیم تا افزایش حجم آن  حجم96

اولیه اش باشد؟

۲۷ C∘
 

۳
۱

900 (2 227 (1

100 (4 127 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1381
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در شکل زیر، رسانندگی گرمایی میله های استوانه ای آهنی و مسی به ترتیب  و  است. در یک بازۀ97

زمانی معین، گرمایی که از میلۀ مسی می گذرد، چندبرابر گرمایی است که از میلۀ آهنی می گذرد؟ (میله ها عایق بندی شده است)

۸۰ W/m.K۴۰۰ W/m.K

(1

(2

(3

(4

۰/۱

۰/۴

۸

۱۰

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

طول میله ای در دمای صفر درجۀ سلسیوس برابر  است. اگر طول آن در دمای 50 درجۀ سلسیوس به  برسد،98

ضریب انبساط طولی آن در  کدام است؟

۸۰۰cm۸۰۱ cm

SI

(2 (1

(4 (3

۲/۵ × ۱۰−۴۲/۵ × ۱۰−۵

۴ × ۱۰−۴۴ × ۱۰−۵

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1383

در دمای ثابت، حجم گاز کاملی 60 درصد تغ�ر می کند، درنتیجه فشار آن  افزایش می یابد. فشار اولیۀ گاز چند99

پاسکال بوده است؟

۱۵ × ۱۰ P a۴

(2 (1

(4 (3

۱۰۵۲ × ۱۰۵

۳/۷۵ × ۱۰۴۹ × ۱۰۴

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

دو کرۀ فلزی هم جنس A و B، اولی توپر و شعاع آن  است، دومی توخالی و شعاع خارجی آن  و شعاع حفرۀ100

داخلی آن  است. اگر به دو کره به یک اندازه گرما بدهیم و تغ�ر دمای آنها به ترتیب  و  باشد، نسبت 

کدام است؟  

۲۰ cm۲۰ cm

۱۰ cmΔθAΔθ  B 

Δθ  A

Δθ  B

(2 1 (1

2 (4 (3

 

۷
۸

 

۴
۵

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در ظرفی 200 گرم یخ 5- درجۀ سلسیوس وجود دارد. حداقل چند گرم آب 100 درجۀ سلسیوس در ظرف وارد کنیم تا یخی در ظرف101

باقی نماند؟ (فقط بین آب و یخ تبادل گرما صورت می گیرد و

(c یخ=  ۲۱۰۰ J/kg.K , c آب=  ۴۲۰۰ J/kg.K , L  =f ۳۳۶۰۰۰ J/kg

160 (2 5 (1

200 (4 165 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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به دو جسم هم حجم A و B گرمای مساوی داده ایم. اگر گرمای ویژۀ A دو برابر گرمای ویژۀ B و همچنین چگالی A دو برابر چگالی102

B باشد، تغ�ر دمای جسم A چند برابر تغ�ر دمای جسم B است؟

(2 (1

4 (4 1 (3

 

۴
۱

 

۲
۱

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

100 گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس را داخل 400 گرم آب 30 درجۀ سلسیوس می اندازیم. اگر فقط بین آب و یخ تبادل گرما صورت103

گیرد، پس از برقراری تعادل گرمایی، دمای آب چند درجۀ سلسیوس می شود؟ (

(c  آب =  ۴۲۰۰ J/kg.K, L  =f ۳۳۶۰۰۰ J/kg

4 (2 صفر (1

12 (4 8 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

به مایعی به جرم 500 گرم در هر دقیقه  گرما می دهیم. اگر نمودار تغ�رات دما برحسب زمان به صورت شکل زیر باشد،104

گرمای ویژۀ مایع در SI، کدام است؟

۱۰۰ J

140 (1

160 (2

280 (3

320 (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

دمای یک قرص فلزی  افزایش می یابد. اگر شعاع اولیۀ آن  و ضخامت اولیۀ آن  باشد، تغ�ر حجم قرص چند105

( سانتی مترمکعب است؟ (

۱۰۰ K۱۰ cm۴ mm

α = ۵ × ۱۰ K , π ≃−۵ −۱ ۳

0/18 (2 0/12 (1

1/8 (4 1/2 (3

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

مخلوطی از یک کیلوگرم یخ و یک کیلوگرم آب در تعادل گرمایی قرار دارند. یک گلولۀ فلزی 300 گرمی که دمای آن  و106

گرمای ویژۀ آن  است، درون آن می اندازیم. تا رسیدن به تعادل گرمایی، چند گرم از یخ ذوب می شود؟ (

(  و 

۸۰ C∘

۴۲۰ J/kg.K

L  =f ۳۳۶ kJ/kg C آب= ۴۲۰۰J/kg.K

30 (2 20 (1

100 (4 50 (3

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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حجم گاز آرمانی (کامل) در دمای  برابر با 2 لیتر و فشار آن  است. ابتدا در فشار ثابت دمای گاز 107

افزایش می یابد و سپس در دمای ثابت حجم گاز 20 درصد کاهش می یابد. فشار نهایی گاز چند پاسکال است؟

۴۷ C∘۲ × ۱۰ P a۵۴۰ C∘

(2 (1

(4 (3

۲/۴ × ۱۰۵۲/۵ × ۱۰۵

۴ × ۱۰۵۸ × ۱۰۵

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

یک قطعه آلومینیم یک کیلوگرمی با دمای 90 درجۀ سلسیوس و یک قطعه مس 2 کیلوگرمی با دمای 95 درجۀ سلسیوس را در108

یک محیط قرار می دهیم تا با محیط به تعادل حرارتی برسند، مقدار گرمایی که آلومینیم در این فرآیند از دست  داده چندبرابر

c)مقدار گرمایی است که مس از دست  داده است؟  =Cu ۴۰۰J/kg.K , c  =Al ۹۰۰J/kg.K)

(2 (1

بستگی به دمای محیط دارد. (4 (3

 

۹
۸

 

۴
۹

 

۸
۹

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1386

۲ضریب انبساط طولی میله ای  است. اگر دمای این میله  افزایش یابد، طول آن چند درصد افزایش می یابد؟109 × ۱۰ K−۵ −۱۵۰ C∘

1 (2 0/1 (1

20 (4 2 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1381

800 گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس را با 800 گرم آب 60 درجۀ سلسیوس مخلوط می کنیم. اگر فقط بین یخ و آب تبادل گرما صورت110

گیرد و  و  باشد تا برقراری تعادل چند کیلوگرم آب صفر درجۀ سلسیوس ایجاد

می شود؟

L  =F ۳۳۶۰۰۰J/kgc آب= ۴۲۰۰J/kg.K

0/6 (2 0/2 (1

1/4 (4 1/2 (3

از کشور 1391 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

یک گرمکن درون ظرفی که محتوی  آب است، قرار دارد. نمودار  (دمای آب) برحسب  (زمان) مطابق شکل زیر است. توان111

گرمکن چند وات است؟ ( و فرض کنید انرژی مصرفی فقط صرف گرم کردن آب شود)

۲kgθt

c = ۴۲۰۰J/kg C∘

300 (1

600 (2

1200 (3

36000 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1384
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دمای یک کرۀ فلزی را 80 درجۀ سلسیوس افزایش می دهیم. حجم آن  درصد افزایش می یابد. اگر دمای این کره را 11260

درجه سیلسیوس افزایش دهیم، سطح کره چند درصد افزایش می یابد؟

۰/۰۸

(2 (1

(4 (3

۰/۱۲۰/۰۸

۰/۰۶۰/۰۴

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

2 لیتر گاز کامل با فشار یک اتمسفر و دمای 27 درجۀ سلسیوس زیر پیستون قرار دارد. پیستون را به عقب می کشیم و حجم گاز را113

به 4 لیتر می رسانیم. اگر در این عمل دمای گاز 12 درجۀ سلسیوس کاهش یافته باشد، فشار آن به چند اتمسفر رسیده است؟

0/48 (2 0/23 (1

0/98 (4 0/63 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1385

گاز کاملی به حجم 1/5 لیتر در فشار یک اتمسفر و دمای  قرار دارد. اگر فشار گاز را به 1/5 اتمسفر برسانیم و دمای گاز نیز 11450

کلوین افزایش یابد، حجم گاز چند لیتر کاهش می یابد؟

۲۷ C∘

(2 (1

(4 (3

 

۲
۱

 

۳
۱

 

۴
۱

 

۶
۱

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند گرم یخ صفر درجه را درون 6 کیلوگرم آب 40 درجۀ سلسیوس بریزیم تا درنهایت آب با دمای 10 درجۀ سلسیوس حاصل شود؟115

۴۲۰۰J/kg.K۳۳۶kJ/kg(اتالف حرارت ناچیز بوده و گرمای ویژۀ آب  و گرمای نهان ذوب یخ  است)

1000 (2 500 (1

2000 (4 1500 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1387

۴۰/۲kJ۱۸۰g(Lپس ازاینکه  گرما از  آب صفر درجه گرفته شود، چند گرم آب یخ نزده باقی می ماند؟ 116  =F ۳۳۵kJ/kg)

60 (2 120 (1

35 (4 40 (3

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گرمای Q، دمای 3 گرم از مادۀ A را 5 درجۀ سلسیوس و دمای 2 گرم از مادۀ B را 3 درجۀ سلسیوس باال می برد. گرمای ویژۀ مادۀ117

A چندبرابر گرمای ویژۀ مادۀ B است؟

0/5 (2 0/4 (1

2/5 (4 1/5 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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دو کرۀ فلزی هم جنس در نظر بگیرید که شعاع های مساوی دارند ولی درون یکی از آن ها حفره ای خالی وجود دارد. اگر به دو کره118

انرژی گرمایی مساوی بدهیم، شعاع آن ها در مقایسه باهم چگونه تغ�ر می کند؟

برای هر دو کره، افزایش شعاع برابر است. (1

برای کره ای که حفره دارد، افزایش شعاع کمتر است. (2

برای کره ای که حفره دارد، افزایش شعاع بیشتر است. (3

بستگی به محل و شعاع حفره ممکن است افزایش شعاع کرۀ حفره دار بیشتر یا کمتر از کرۀ توپر باشد. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1384

چند لیتر آب 80 درجۀ سلسیوس را با 40 لیتر آب 10 درجۀ سلسیوس مخلوط کنیم تا به دمای تعادل تقریبی 40 درجۀ سلسیوس119

برسند؟

30 (2 25 (1

50 (4 45 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1385

در دمای صفر درجۀ سلسیوس حجم ظرف شیشه ای توسط یک لیتر جیوه کامًال پر شده است. وقتی دمای مجموعه را به 80 درجۀ120

سلسیوس می رسانیم  جیوه از ظرف خارج می شود. اگر ضریب انبساط حجمی جیوه  باشد، ضریب

انبساط خطی شیشه در  چقدر است؟

۱۲cm۳۱/۸ × ۱۰ K−۴ −۱

SI

(2 (1

(4 (3

۱/۲ × ۱۰−۴۱۰−۴

۱۰−۵۳ × ۱۰−۵

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1386

درون  آب  مقداری یخ  می اندازیم. اگر این آب  گرما از دست بدهد تا سیستم به دمای تعادل برسد،121

( ،  و  جرم یخ چند گرم بوده است؟ (

۲kg۴۰ C∘−۵ C∘۲۹۴kJ

c آب=  ۴۲۰۰J/kg.Kc یخ=  ۲۱۰۰J/kg.KL  =f ۳۳۶kJ/kg

600 (2 400 (1

1200 (4 800 (3

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

نمودار تغ�رات دما برحسب زمان جسمی مطابق شکل زیر است و در هر دقیقه  گرما به جسم داده می شود. جرم این جسم122

چند گرم است؟

۳kJ

(c  جسم =  ۵۰۰J/kg C)∘

40 (1

72 (2

400 (3

720 (4

از کشور 1387 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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، یک طرف آن را در ظرف محتوی123 برای اندازه گیری رسانندگی گرمایی یک میلۀ فلزی به طول ۲۵ سانتی متر و سطح مقطع 

یخ و آب صفر درجۀ سلسیوس و طرف دیگر آن را در بخار آب 100 درجۀ سلسیوس قرار می دهیم. اگر در مدت 10 دقیقه 200 گرم

یخ ذوب شود، رسانندگی گرمایی میله چند  است؟ 

۷ cm۲

J/s.m.K(L  =f ۳۳۶۰۰۰ J/kg)

400 (2 238 (1

600 (4 418 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

در 15 لیتر گاز کامل 2 اتمی که دمای آن 23- درجۀ سلسیوس و فشار آن 8 اتمسفر است، چه تعداد مولکول گاز وجود دارد؟124

( ، عدد آووگادرو )R = ۸J/mol.K۱ atm = ۱۰ P a, ۶ ×۵ ۱۰ =۲۳

(2 (1

(4 (3

۳/۶ × ۱۰۲۲۳/۶ × ۱۰۲۴

۳/۹ × ۱۰۲۳۳/۹ × ۱۰۲۵

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

مساحت جانبی یک مکعب فلزی 0/25 مترمربع و ضریب انبساط خطی آن  است. اگر دمای این مکعب 100 درجۀ125

سلسیوس افزایش یابد، مساحت سطح جانبی آن تقریبًا چند سانتی متر مربع افزایش می یابد؟

۲ × ۱۰ K−۵ −۱

10 (2 8 (1

100 (4 80 (3

از کشور 1388 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

دو جسم، در تماس باهم به تعادل گرمایی رسیده اند، کدام کمیت مربوط به آن ها باهم برابر است؟126

انرژی درونی (2 دما (1

انرژی درونی و دما (4 گرمای ویژه (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1388

در ظرفی 100 گرم آب  و 100 گرم یخ صفر درجه می ریزیم، درصورتی که ظرفیت گرمایی ظرف ناچیز باشد و از مبادلۀ گرما با127

( محیط صرف نظر شود، دمای نهایی سیستم چند درجۀ سلسیوس می شود؟ ( و 

۱۰۰ C∘

L  =F ۳۳۶۰۰۰J/kgc آب=  ۴۲۰۰J/kg C∘

30 (2 صفر (1

10 (4 20 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1386

در درون یک مکعب فلزی به ضلع  حفرۀ خالی کروی به شعاع  وجود دارد. اگر در اثر افزایش دما ضلع مکعب128

به اندازۀ 0/004 میلی متر افزایش یابد، شعاع حفره ............ می یابد.

۲۰cm۵cm

0/001 میلی متر افزایش (2 0/001 میلی متر کاهش (1

0/003 میلی متر افزایش (4 0/003 میلی متر کاهش (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1385



27لرنیتو 1399 /37

در شکل زیر، جرم پیستون یک کیلوگرم، جرم وزنۀ روی آن ۴ کیلوگرم و دمای گاز درون ظرف ۲۷ درجۀ سلسیوس است. اگر دمای129

گاز را به آرامی به ۸۷ درجۀ سلسیوس برسانیم، ضمن گرم شدن گاز، چند کیلوگرم وزنه به تدریج باید روی پیستون اضافه کنیم تا

، فشار هوا  پاسکال و  است) ۵پیستون جابه جا نشود؟ (سطح قاعدۀ پیستون  cm۲۱۰۵g = ۱۰ m/s۲

2 (1

3 (2

6 (3

7 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

در شکل زیر، دو میله به طول 50 سانتی متر با سطح مقطع یکسان به هم متصل اند. درصورتی که رسانندگی آلومینیم سه برابر130

رسانندگی آهن باشد، دمای محل اتصال دو میله چند درجۀ سلسیوس است؟

80 (1

40 (2

50 (3

30 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392

دو میلۀ فلزی  و  در دمای  به ترتیب دارای طول های  و  هستند. دمای دو میله را  افزایش131

می دهیم. باز هم اختالف طول آن ها  می شود. نسبت ضریب انبساط طولی میلۀ  به ضریب انبساط طولی میلۀ  کدام

است؟

AB۲۰ C∘۵۰ cm۷۰ cm۳۰ C∘

۲۰ cmAB

(2 (1

(4 (3

 

۷
۳

 

۳
۷

 

۷
۵

 

۵
۷

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در شکل زیر، دو میلۀ رسانا بین دو منبع گرما قرار دارند. اگر سطح مقطع میلۀ A،  سطح مقطع میلۀ B و رسانندگی گرمایی میلۀ132

A، شش  برابر رسانندگی میلۀ B باشد، آهنگ رسانش گرمایی در میلۀ A چندبرابر آهنگ رسانش گرمایی در میلۀ B است؟

 

۳
۱

2 (1

4 (2

(3

(4

 

۲
۱

 

۴
۱

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395
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به یک میله آن قدر گرما می دهیم تا طول آن یک درصد افزایش یابد. حجم آن تقریبًا چند درصد افزایش می یابد؟133

1 (2 0/5 (1

3 (4 2 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

قطعه ای مس به جرم ۲۸۲ گرم و دمای  را داخل ۱۰۰ گرم آب  می اندازیم. اگر ۵ گرم آب بخار شود،  چند درجۀ134

( سلسیوس است؟ ( و 

θ C∘۱۰۰ C∘θ
L  =V ۲۲۵۶ kJ/kgC مس=  ۴۰۰ J/kg C∘

200 (2 150 (1

400 (4 300 (3

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

دو کرۀ مسی  و  با شعاع و دمای اولیۀ مساوی در نظر بگیرید که درون کرۀ  حفرۀ توخالی وجود دارد. اگر دمای آن ها را به135

یک اندازه باال ببریم کدام رابطه بین افزایش شعاع کره ها و همچنین گرمای گرفته شده توسط کره ها برقرار است؟

ABA

(2 (1

(4 (3

Q  >B Q  و   ΔR  =A B ΔRAQ  >B Q  و   ΔR  <A B ΔRA

Q  <B Q  و   ΔR  >A B ΔRAQ  <B Q  و   ΔR  =A B ΔRA

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1387

ضخامت دیواری از بتون به ابعاد  برابر  است. در روزی که دمای سطح خارجی دیوار  و دمای سطح136

داخلی آن  است، آهنگ شارش گرما از دیوار برابر  است. پشم شیشه به ضخامت تقریبی چند میلی متر را

می توان به عنوان عایق معادل، جایگزین این دیوار کرد؟ 

۳m × ۵m۳۰cm−۱۵ C∘

۲۵ C∘۳۴۰۰J/s

(k = ۰/۰۴W/m. C)∘

1 (2 0/7 (1

10 (4 7 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389

ضریب انبساط طولی فلزی  است. دمای یک میله از آن فلز را چند درجۀ سلسیوس افزایش دهیم تا طول آن137

تقریبًا به اندازۀ  0/001 طول اولیه اضافه شود؟

۲/۵ × ۱۰ K−۵ −۱

40 (2 30 (1

60 (4 50 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1380

از یک ورق مسی، دو صفحۀ دایره ای شکل به مساحت های  و  بریده و جدا کرده ایم. حال اگر به اولی گرمای  و138

به دومی گرمای  را بدهیم و براثر این گرما، افزایش شعاع آن ها به ترتیب  و  باشد،  چقدر است؟

S  ۱S  =۲ ۲S  ۱Q۱

Q  =۲ ۲Q۱ΔR  ۱ΔR  ۲ ΔR  ۱

ΔR  ۲

(2 (1

(4 2 (3

۲ ۲
 ۲

 ۲
۱

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392
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دمای یک میلۀ مسی را  افزایش می دهیم، طول آن 0/17 درصد افزایش می یابد. اگر دمای یک ورقۀ مسی را 139

افزایش دهیم، مساحت آن چندبرابر می شود؟

۱۰۰ C∘۱۰۰ C∘

0/0034 (2 1/0017 (1

1/0034 (4 0/3400 (3

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

یک لولۀ مسی را بریده و جرم آن را نصف می کنیم. ظرفیت گرمایی و گرمای ویژۀ آن به ترتیب چندبرابر می شوند؟140

2) و  1) و 1

1 و 1 (4 1 و  (3

 ۲
۱

 ۲
۱

 ۲
۱

 ۲
۱

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

مطابق شکل زیر، اختالف دمای دو سر میله های A و B باهم برابر است و سطح مقطع ميلۀ B،  برابر سطح مقطع میلۀ A است.141

اگر آهنگ انتقال گرمای میلۀ A،  برابر آهنگ انتقال گرمای میلۀ B باشد، ضریب رسانندگی میلۀ A چندبرابر ضریب رسانندگی

میلۀ B است؟

۲
۲/۵

1/25 (1

1/50 (2

4 (3

5 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

در گرماسنجی که ظرفیت گرمایی آن ناچیز است، 500 گرم یخ با دمای  وجود دارد. اگر یک گرمکن الکتریکی که توان آن142

750 وات و بازده آن 80 درصد است درون یخ قرار گیرد، پس از 122/5 ثانیه چند گرم یخ در گرماسنج باقی می ماند؟ (

(  و 

−۶ C∘

L  =F ۳۳۶۰۰۰ J/kgc یخ=  ۲۱۰۰ J/kg.K

254 (2 300 (1

150 (4 200 (3

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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دو صفحۀ فلزی به ضخامت های  و  که رسانندگی گرمایی آن ها به ترتیب143

 و  است، مطابق شکل زیر به یکدیگر چسبیده اند و دمای یک طرف 100 درجۀ

سلسیوس و دمای طرف دیگر صفر درجۀ سلسیوس است. دمای سطح مشترک دو فلز چند درجۀ سلسیوس است؟

d  =۱ ۴/۵ cmd =۲ ۲/۵ cm

k  =۱ ۹۰ J/s.m.Kk  =۲ ۲۰۰ J/s.m.K

20 (1

30 (2

50 (3

80 (4

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در یک روز زمستان دمای بیرون خانه  درجۀ سلسیوس و دمای داخل خانه 20 درجۀ سلسیوس است. اگر دمای داخل خانه را144

افزایش داده و در 25 درجۀ سلسیوس ثابت نگه داریم، آهنگ اتالف انرژی گرمایی از طریق رسانش، چندبرابر می شود؟

−۵

(2 (1

(4 (3

 

۵
۶

 

۴
۵

 

۳
۴

 

۵
۷

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

در صبح یک روز زمستانی که دمای هوای  است، فشار هوای درون تایر اتومبیلی 2/7 اتمسفر است. اگر این اتومبیل به145

منطقه ای برده شود که بعد از تعادل حرارتی، فشار گاز درون تایر به 3 اتمسفر برسد، دمای این منطقه چند درجۀ سلسیوس است؟

(حجم تایر را ثابت بگیرید)

−۳ C∘

13 (2 3 (1

37 (4 27 (3

از کشور 1389 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

طول دو میلۀ فلزی  و  در دمای  هریک برابر  متر است. دمای دو میله را چند درجۀ سلسیوس افزایش دهیم تا146

( اختالف طول آن ها برابر  شود؟ (

AB۲۰ C∘۲
۰/۸ mmα  =A ۱۲ × ۱۰ ( C) , α  =−۶ ∘ −۱

B ۲۰ × ۱۰ ( C)−۶ ∘ −۱

50 (2 30 (1

90 (4 70 (3

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

حجم مقدار معینی گاز کامل در دمای  برابر با  است. در فشار ثابت دمای گاز را چند کلوین افزایش دهیم تا حجم گاز147

 افزایش یابد؟

۷ C∘۲ lit

۴۰۰ cm۳

56 (2 46 (1

329 (4 319 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397
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ضریب انبساط طولی یک جسم جامد تقریبًا چندبرابر ضریب انبساط حجمی آن است؟148

(2 3 (1

(4 (3

 ۳
۱

 ۳
۲

 ۲
۳

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1382

، مقداری جیوه در دو طرف لوله، در یک سطح قرار دارد. ارتفاع هوای149 در شکل زیر، داخل لولۀ U شکلی به سطح مقطع 

موجود در طرف بستۀ لوله برابر 77 میلی متر است. چند سانتی مترمکعب جیوه درون لوله بریزیم تا ارتفاع هوای موجود در طرف

،  و دمای هوا ثابت است)   ، بستۀ لوله به 50 میلی متر برسد؟ (

۱ cm۲

ρ جیوه=  ۱۳۵۰۰ kg/m۳g = ۱۰ m/s۲P  =۰ ۱۰ P a۵

30 (1

40 (2

42/7 (3

45/4 (4

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در ظرفی یک قطعه یخ صفر درجۀ سلسیوس وجود دارد. اگر ۸۰۰ گرم آب ۲۰ درجۀ سلسیوس در ظرف وارد کنیم و فقط بین آب و150

یخ تبادل گرما صورت گیرد، پس از برقراری تعادل گرمایی،  جرم قطعه یخ در ظرف باقی می ماند، جرم اولیۀ قطعه یخ چند گرم

( بوده است؟ ( و 

 

۳
۱

L  =f ۳۳۶۰۰۰ J/kgC آب=  ۴۲۰۰ J/kg.K

(2 200 (1

600 (4 300 (3

 

۳
۸۰۰

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

در شکل زیر، در ابتدا ارتفاع جیوه در دو طرف لوله یکسان است و مقداری گاز کامل در طرف راست لوله محبوس است. اگر جیوه151

به شاخۀ سمت چپ افزوده شود به طوری که اختالف ارتفاع جیوه در دو طرف لوله به ۳۸ سانتی متر برسد، ارتفاع ستون گاز چند

سانتی متر می شود؟ (فشار هوا ۷۶ سانتی مترجیوه است و دما ثابت فرض شود)

5 (1

10 (2

15 (3

20 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396
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دو میلۀ فوالدی و مسی به طول های  و  بین دو منبع حرارتی قرار دارند. اگر رسانندگی گرمایی فوالد و مس به ترتیب152

 و  و دمای سطح مشترک دو میله 20 درجۀ سلسیوس باشد، طول  چند سانتی متر است؟

L۱L۲

۵۰J/m.s.K۴۰۰J/m.s.KL  ۲

10 (1

20 (2

30 (3

40 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

۱ یخ  را در فشار یک جو در  آب  می اندازیم، پس از برقراری تعادل حرارتی، چه خواهیم داشت؟153 kg−۱۰ C∘۵ kg۲۰ C∘

(L  =F ۳۳۶J/g , c آب= ۴۲۰۰J/kg C , c  =∘
یخ ۲۱۰۰J/kg C)∘

(2 (1

(4 (3

۰ C ۶ یخkg∘۰ C ∘۶kgآب 

۲/۵ C ۶kg∘۳/۷۵آب  C ∘۶kgآب 

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1389

مقداری گاز کامل را که دمای آن  و فشارش یک اتمسفر است، آن قدر متراکم می کنیم تا حجم آن به  حجم اولیۀ خود154

برسد. اگر در این حالت، فشار گاز متراکم 6/5 اتمسفر باشد، دمای آن چند درجۀ سلسیوس است؟

۲۷ C∘
 ۶

۱

77 (2 104 (1

27 (4 52 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1380

ظرفی حاوی  یخ صفر درجۀ سلسیوس است. حداقل چند گرم آب  باید داخل آن بریزیم تا تمام یخ ذوب شود؟ (155

 و  و از مبادلۀ گرمای آب و یخ با محیط صرف نظر کنید)

۱۰۰g۵۰ C∘

L  =F ۳۳۴۰۰۰J/kgC آب=  ۴۲۰۰J/kg.K

100 (2 80 (1

160 (4 140 (3

از کشور 1386 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

یک قطعه یخ با دمای 20- درجۀ سلسیوس را درون 250 گرم آب با دمای 20 درجۀ سلسیوس می اندازیم. اگر بعد از برقراری تعادل156

گرمایی، 50 گرم یخ ذوب نشده باقی مانده باشد، جرم قطعه یخ اولیه چند گرم بوده است؟ (

L و تبادل گرما فقط بین آب و یخ بوده است)  =F یخ  ۳۳۶J/g , c یخ=  ۲/۱J/g. K , c  =∘
آب ۴/۲J/g.K

100 (2 50 (1

300 (4 250 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393
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اگر فشار گاز کاملی را 25 درصد افزایش داده و هم زمان دمای مطلق آن را 20 درصد کاهش دهیم، حجم گاز چگونه تغ�ر157

می کند؟

40 درصد افزایش (2 36 درصد کاهش (1

64 درصد کاهش (4 60 درصد افزایش (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1382

طول یک پل براثر  افزایش دما،  اضافه شده است. اگر ضریب انبساط طولی پل  باشد، طول158

اولیۀ پل چند متر است؟

۲۵ C∘۲/۵cm۱/۲۵ × ۱۰ K−۵ −۱

80 (2 60 (1

120 (4 100 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1380

تبدیل بخار به مایع، جامد به بخار و مایع به بخار را به ترتیب چه می نامند؟159

میعان، چگالش و تصعید (2 تصعید، چگالش و تبخیر (1

میعان، تصعید و تبخیر (4 تصعید، تبخیر و میعان (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

دمای یک ورقۀ فلزی را 250 درجۀ سلسیوس افزایش می دهیم، مساحت آن یک درصد افزایش می یابد. ضریب انبساط حجمی160

SIآن فلز در  کدام است؟

(2 (1

(4 (3

۲ × ۱۰−۴۲ × ۱۰−۵

۶ × ۱۰−۴۶ × ۱۰−۵

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1384

یک خانه را از دیوارهای آجری به ضخامت  ساخته اند و از داخل با روکش چوبی به ضخامت  پوشانده شده است. اگر161

دمای سطح داخلی روکش (سمت داخل خانه)  و دمای سطح خارجی دیوار  باشد، دمای سطح مشترک چوب با

آجر تقریبًا چند درجۀ سلسیوس است؟ (رسانندگی گرمایی آجر و چوب به ترتیب  و  است)

۳۰cm۱cm

۲۰ C∘−۱۰ C∘

۰/۶W/m.K۰/۰۸W/m.K

14 (2 2 (1

18 (4 10 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1388

ریل های 10 متری راه آهنی را در یک روز زمستانی به دمای  به دنبال هم کار می گذارند. اگر دما در تابستان تا  باال162

) حداقل چند میلی متر باید فاصلۀ بین ریل ها خالی بماند تا در اثر انبساط حرارتی به هم  فشار رود، از ابتدا (در دمای 

نیاورند؟ 

−۱۰ C∘۴۰ C∘

−۱۰ C∘

(α آهن=  ۱۲ × ۱۰ K )−۶ −۱

4/8 (2 3/65 (1

6 (4 5 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1386
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اگر ۹۰ درصد گرمایی را که ۸۰۰ گرم آب ۵۰ درجۀ سلسیوس از دست می دهد تا به آب صفر درجۀ سلسیوس تبدیل شود، به یک163

( Lقطعه یخ صفر درجۀ سلسیوس بدهیم، چند گرم از یخ ذوب می شود؟ ( و   =f ۳۳۶۰۰۰ J/kgC آب=  ۴۲۰۰ J/kg.K

450 (2 500 (1

45 (4 50 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در شکل زیر، جیوه در دو طرف لولۀ  شکل در یک سطح قرار دارد و سطح مقطع لوله  است. از طرف باز لوله 164

جیوه می ریزیم و ارتفاع هوا در طرف بسته به  می رسد. فشار هوای محیط چند سانتی مترجیوه است؟

U۱ cm۲۲۱ cm۳

۱۵ cm

73 (1

74 (2

75 (3

76 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

۲۷اگر در فشار ثابت، دمای گاز کاملی را از  به  برسانیم، حجم گاز چند درصد افزایش می یابد؟165 C∘۴۲ C∘

25 (2 50 (1

5 (4 10 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

لوله ای به طول  که یک طرف آن بسته است، حاوی هوا در فشار  است. این لوله را به طور قائم در یک دریاچۀ166

آب شیرین فرومی بریم تا وقتی که آب همانند شکل تا  طول لوله باال بیاید، لوله چند متر در آب فرورفته است؟ (دما در تمام نقاط

 ( برابر و ثابت فرض شود و 

L = ۲۴m۱۰ P a۵

 ۳
۱

ρ = ۱۰۰۰kg/m , g =۳ ۱۰N /kg

5 (1

8 (2

13 (3

20 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1389

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 15 1394
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یک قطعۀ 500 گرمی از مس را که دمای آن  است در ظرفی عایق حرارت که حاوی 380 گرم آب در دمای  است167

می اندازیم. دمای تعادل چند درجۀ سلسیوس می شود؟ (گرمای ویژۀ آب و مس به ترتیب  و  و

اتالف گرما ناچیز است)

۶۷ C∘۲۰ C∘

۴۲۰۰J/kg.K۳۸۰J/kg.K

24 (2 23 (1

28 (4 25 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1382

حباب هوایی که در یک عملیات غواصی در عمق 70 متری ایجاد می شود به طرف سطح آب حرکت می کند. اگر دما را ثابت فرض168

( ، فشار هوا در سطح آب  و  gکنیم شعاع این حباب در سطح آب چندبرابر می شود؟ ( = ۱۰N /kg۱۰۵ρ آب=  ۱۰ kg/m۳ ۳

2 (2 (1

4 (4 (3

۲

۲ ۲

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1380

ظرفی محتوی 1000 گرم آب و 200 گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس، در تعادل گرمایی است. یک قطعه فلز به گرمای ویژۀ169

 و دمای 250 درجۀ سلسیوس را درون ظرف می اندازیم، جرم فلز، حداقل چند گرم باشد تا یخی در ظرف باقی

،  و اتالف گرما ناچیز است) نماند؟ (

۴۰۰ J/(kg.K)

L  =f ۳۳۶۰۰۰ J/kgc آب=  ۴۲۰۰ J/(kg.K)

672 (2 375 (1

950 (4 860 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

اختالف دمای بین اتاق و هوای بیرون 20 درجه است. از پنجرۀ این اتاق در هر دقیقه چند کیلوژول گرما از شیشه ای به ابعاد170

۱/۵m و ضخامت 5 میلی متر از طریق رسانش منتقل می شود؟ ( شیشه) × ۱/۵mk = ۱J/s.m.K

90 (2 54 (1

900 (4 540 (3

از کشور 1387 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

"ترموکوپل" چیست؟171

وسیله ای برای سنجش رسانایی حرارتی اجسام است. (1

دماسنجی است که در آن تغ�ر دما باعث تغ�ر شدت جریان الکتریکی می شود. (2

دماسنجی است که در آن تغ�ر دما باعث تغ�ر حجم گاز یا مایع می شود. (3

وسیله ای برای ثابت نگه داشتن دمای داخل ساختمان است. (4

از کشور 1389 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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۲۰در شکل زیر، دو ظرف A و B پر از آب  هستند. کدام کمیت، در مورد آب درون هر دو ظرف یکسان است؟172 C∘

انرژی درونی (1

ظرفیت گرمایی (2

نیروی وارد بر کف ظرف ها (3

انرژی جنبشی متوسط مولکول ها (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389

، 4 برابر حجم کرۀ A است، گرمای مساوی می دهیم. اگر گرمای173 به دو کرۀ فلزی توپر A و B که جرم مساوی دارند و حجم کرۀ 

ویژۀ A نصف گرمای ویژۀ B و ضریب انبساط خطی A نصف ضریب انبساط خطی B باشد، تغ�ر حجم کرۀ A چندبرابر تغ�ر حجم

کرۀ B است؟

B

(2 (1

(4 (3

۴۲

 

۲
۱

 

۴
۱

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

چگالی گاز کاملی در دمای صفر درجۀ سلسیوس و فشار یک جو برابر 1/4 کیلوگرم بر مترمکعب است. چگالی این گاز در فشار 2 جّو174

و دمای 273 درجۀ سلسیوس چند کیلوگرم بر مترمکعب است؟

0/7 (2 0/35 (1

2/8 (4 1/4 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1383

در ظرفی که عایق گرما است، یک قطعۀ یخ صفر درجۀ سلسیوس وجود دارد. اگر 800 گرم آب 50 درجۀ سلسیوس در ظرف175

بریزیم، پس از برقراری تعادل گرمایی، 100 گرم یخ در ظرف باقی می ماند. جرم اولیۀ یخ چند گرم بوده است؟ (فقط بین آب و یخ

  ( cتبادل گرما صورت می گیرد.  و  آب=  ۴۲۰۰J/kg C∘L  =f ۳۳۶۰۰۰J/kg

400 (2 300 (1

600 (4 500 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

از 500 گرم آب صفر درجۀ سلسیوس، در فشار یک اتمسفر،  گرما می گیریم. اگر گرمای نهان ذوب یخ 176

باشد، چند درصد آب، منجمد می شود؟

۱۰۰/۸kJ۳۳۶kJ/kg

40 (2 20 (1

80 (4 60 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390
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اگر در حجم ثابت، دمای مقدار معینی گاز کامل را از 45/5 درجۀ سلسیوس به 91 درجۀ سلسیوس برسانیم، فشار گاز چندبرابر177

می شود؟

2 (2 (1

(4 3 (3

 

۳
۴

 

۷
۸

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

دمای گاز کاملی 27 درجۀ سلسیوس است. اگر دمای آن را در فشار ثابت به 87 درجۀ سلسیوس برسانیم، حجم آن چند درصد178

افزایش می یابد؟

30 (2 35 (1

20 (4 25 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1382
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