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شکل زیر، نیمکره ای از جنس آهن (با چگالی ۸ گرم بر سانتی متر مکعب) را نشان می دهد که حفره ای به شکل نیمکره در1

آن ایجادشده است. داخل این حفره را از آب (با چگالی 1 گرم بر سانتی متر مکعب) پر می کنیم. جرم کل نیمکره با آب

( πداخلش چند گرم می شود؟ ( ≃ ۳

896 (1

912 (2

1024 (3

1040 (4

تالیفی علی هاشمی

نصف ظرفی را از مایع  با چگالی  و نصف دیگر را از مایع  با چگالی  پر می کنیم. دو مایع با یکدیگر مخلوط2

می شوند و چگالی مخلوط  است. اگر یک سوم ظرف را از مایع A و مابقی را از مایع B پر کنیم، چگالی مخلوط

 می شود.  و  به ترتیب از راست به چپ برحسب گرم بر سانتی متر مکعب کدام اند؟

Aρ  ABρB

۸ g/cm۳

۶ g/cm۳ρ  Aρ  B

12 ،4 (2 14 ،2 (1

2 ،14 (4 4 ،12 (3

تالیفی امین امینی

هر 96 گندم برابر یک مثقال، هر یک سیر معادل 16 مثقال و هر من تبریز معادل 40 سیر است. جرم جسمی 5/2 من3

تبریز است، مرتبه بزرگی جرم این جسم برحسب گندم کدام است؟

(2 (1

(4 (3

۱۰۱۱۰۳

۱۰۵۱۰۷

تالیفی فرزاد نامی

فیزیک دهم :تنظیم صادق طاهرى

09174457144
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2لرنیتو 1400 /51

درون لیوانی به جرم  جسمی که از ماده ای با چگالی  ساخته شده، می اندازیم و مجموع جرم لیوان و4

جسم  می شود. سپس لیوان را کامالً پر از آب می کنیم و مجموع جرم مجموعه به  می رسد. حال اگر جسم

را خارج کنیم و لیوان را پر از آب کنیم، مجموع جرم لیوان و آب  خواهد شد. حجم حفرۀ موجود در داخل جسم

( چند  است؟ (

۲۰۰ g۵ g/cm۳

۶۰۰ g۸۰۰ g

۶۰۰ g

cm۳ρ آب =  ۱ g/cm۳

80 (2 40 (1

160 (4 120 (3

تالیفی مجید ساکی - جواد قزوینیان - مهدی یحیوی

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

کدام گزینه تساوی زیر را به طور صحیح کامل می کند؟5

۵ mm × Lit = ۵ × ۱۰ ............−۱۵

(2 (1

(4 (3

Tm × (cm)۳pm × (Km)۳

nm × (M m)۳Km × (Gm)۳

الحوائجی تالیفی سعید باب 

می خواهیم از فلزی که چگالی آن  است، کره ای توخالی درست کنیم. اگر شعاع داخلی کره  و6

( ضخامت قسمت فلزی آن  باشد، جرم فلز به کاررفته در کره چند گرم است؟ (

۹۰۰۰ kg/m۳۴ cm

۲ cmπ = ۳

980 (2 720 (1

5472 (4 2881 (3

تالیفی مهرداد سایه وند

اگر با حجم های مساوی از دو جسم به چگالی های  و  آلیاژی بسازیم، چگالی آلیاژ  می شود و اگر با جرم های7

مساوی از آن دو جسم، آلیاژی بسازیم، چگالی آلیاژ  می شود. کدام رابطه بین چگالی ها درست است؟

ρ۱ρ۲ρ′

ρ′′

(2 (1

(4 (3

ρ +′ ρ =′′

۲
ρ  + ρ۱ ۲ρ ρ =′ ′′ ρ ρ۱ ۲

ρ +′ ρ =′′ ρ  +۱ ρ۲ρ ρ =′ ′′

۲
ρ  ρ۱ ۲

الحوائجی تالیفی سعید باب 

صادق طاهرى 09174457144



3/51لرنیتو 1400

درون یک ظرف لبریز از آب صفر درجه ، یک قالب یخ شناور است به طوری که ده درصد حجم یخ بیرون از آب قرار دارد.8

۱اگر چگالی آب و یخ به ترتیب  و  باشد، با ذوب کامل یخ چه اتفاقی می افتد؟ g/cm۲۰/۹ g/cm۳

معادل 10 درصد حجم یخ اولیه، آب از ظرف سرریز می شود. (1

معادل حجم اولیۀ یخ، آب از ظرف سرریز می شود. (2

سطح آب در ظرف پایین می رود. (3

ظرف لبریز از آب باقی می ماند و آبی از ظرف بیرون نمی ریزد. (4

انگوتی تالیفی یاشار 

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

مطابق شکل زیر، ظرفی به جرم m روی ترازو قرار دارد. اگر این ظرف را از مایعی به چگالی  پر کنیم، ترازو9

 و اگر از مایعی به چگالی  پر کنیم، ترازو  را نشان می دهد. m چند گرم است؟

۰/۸ g/cm۳

۱/۵ kg۱/۲ g/cm۳۱/۸ kg

600 (1

750 (2

900 (3

1050 (4

تالیفی امین امینی

می خواهیم با آلیاژ کردن دو فلز با چگالی های  و  بتوانیم  آلیاژی با چگالی 10

داشته باشیم. از فلز اول چند گرم باید برداریم؟

۶ g/cm۳۸ g/cm۳۱/۴ kg۷ g/cm۳

600 (2 480 (1

800 (4 700 (3

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

مایعی هنگام یخ زدن 20 درصد کاهش حجم پیدا می کند. چگالی مایع چند درصد افزایش می یابد؟11

30 (2 20 (1

40 (4 25 (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

یک قطعه چوب به جرم  را به یک قطعه آهن به حجم  و چگالی  بسته ایم. اگر مجموعۀ آن ها12

در آب به چگالی  غوطه ور بماند، چگالی چوب چند گرم بر سانتی مترمکعب است؟

۳۴ g۵ cm۳۷/۸ g/cm۳

۱ g/cm۳

0/6 (2 0/8 (1

0/4 (4 0/5 (3

تالیفی مهرداد سایه وند
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اگر فاصلۀ زمین تا خورشید را  در نظر بگیریم، فاصلۀ دو جرم آسمانی که  می باشد چند13

) است؟ واحد نجومی (

۲ × ۱۰ m۱۱۲/۶ × ۱۰ Tm۵

AU

(2 (1

(4 (3

۱/۳ × ۱۰۶۱/۳ × ۱۰۹

۱/۳ × ۱۰۱۴۱/۳ × ۱۰۱۶

تالیفی مهرداد سایه وند

اگر هر اینچ برابر با  و هر فوت برابر  اینچ باشد، مساحت لوزی شکل زیر برحسب سانتی متر مربع کدام14

است؟

۲/۵ cm۱۲

(1

(2

(3

(4

۳/۲۴ × ۱۰۶

۲/۲۵ × ۱۰۴

۲/۲۵ × ۱۰۳

۱/۲۵ × ۱۰۶

تالیفی علی هاشمی

در ساخت یک قطعۀ آلیاژی از دو فلز  و  استفاده شده است. اگر چگالی این قطعه  و حجم آن 15

باشد، اگر تغییر حجمی درمجموع حجم ها رخ نداده باشد، چند گرم از فلز A در این آلیاژ به کاررفته است؟ (

(  و 

AB۱۰ g/cm۳۵۰ cm۳

ρ  =B ۱۲ g/cm۳ρ  =A ۸ g/cm۳

150 (2 100 (1

250 (4 200 (3

تالیفی علی هاشمی

دو استوانۀ همگن  و  دارای جرم و ارتفاع برابرند. استوانۀ  توپر و استوانۀ  توخالی است. اگر شعاع خارجی این16

،  برابر چگالی استوانۀ  باشد، شعاع داخلی استوانۀ  چندبرابر دو استوانه باهم برابر و چگالی مادۀ سازندۀ استوانۀ 

شعاع خارجی آن است؟

ABAB

B 

۸
۹

AB

(2 (1

(4 (3
۲
۱

۳
۱

۴
۱

۹
۱

تالیفی مجید ساکی - جواد قزوینیان - احمد مصالیی - مهدی یحیوی

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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از مخلوط کردن دو مادۀ  و  با حجم یکسان بدون تغییر حجم، آلیاژ  ساخته می شود. باتوجه به نمودار رسم شده در17

، تعیین کنید اگر نمودار مادۀ  را نیز رسم می کردیم، شیب خط نمودار آن برابر کدام گزینه می شد؟ دستگاه 

ABC

SIB

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

تالیفی مجید ساکی - جواد قزوینیان - مهدی یحیوی

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

دو استوانۀ همگن  و  دارای جرم و ارتفاع مساوی اند. استوانۀ  توپر و استوانۀ  توخالی است. اگر شعاع خارجی18

این دو استوانه باهم برابر و شعاع داخلی استوانۀ  نصف شعاع خارجی آن باشد، چگالی استوانۀ  چند برابر چگالی

استوانۀ  است؟

ABAB

BA

B

(2 (1

(4 (3
۲
۱

۴
۱

۳
۲

۴
۳

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1389

چگالی آلیاژی از سرب و آهن  است. اگر چگالی آهن  و چگالی سرب  باشد، چند19

درصد حجمی آلیاژ از آهن است؟

۱۰/۲ g/cm۳۷/۸ g/cm۳۱۱ g/cm۳

7/6 (2 4/1 (1

30 (4 25 (3

تالیفی مهرداد سایه وند

دو کرۀ همگن A و B دارای جرم های برابرند. کرۀ A توپر و کرۀ B توخالی است. اگر شعاع خارجی این دو کره باهم برابر و20

شعاع داخلی کرۀ B، نصف شعاع خارجی آن باشد، چگالی کرۀ A چندبرابر چگالی کرۀ B است؟

(2 (1

(4 (3
۴
۳

۸
۷

۳
۴

۷
۸

تالیفی امین امینی
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). اگر از تغییر حجم دو ماده در اثر21 جرم مساوی از دو ماده با چگالی های  و  را باهم مخلوط می کنیم (

) چه رابطه ای با چگالی مواد سازنده اش دارد؟ اختالط صرف نظر کنیم، چگالی مخلوط (

ρ  ۱ρ  ۲ρ >۲ ρ  ۱

ρ

(2 (1

(4 (3

ρ =
۲

ρ  + ρ۲ ۱ρ  <۱ ρ <  

۲
ρ  + ρ  ۲ ۱

 <
۲

ρ  + ρ  ۲ ۱ ρ < ρ۲ρ < ρ۱

تالیفی مجید ساکی - جواد قزوینیان - احمد مصالیی - مهدی یحیوی

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

یک قطعه فلز به حجم  و جرم  را با چند سانتی مترمکعب چوب به چگالی  به هم متصل22

نماییم تا مجموعه در آب به چگالی  غوطه ور بماند؟

۲۰ cm۳۱۴۰ g۰/۵ g/cm۳

۱ g/cm۳

180 (2 260 (1

280 (4 240 (3

تالیفی مهرداد سایه وند

۳۰۰ سانتی متر مکعب از مایع A با چگالی  را با ۳۰۰ گرم از مایع B به چگالی  مخلوط23

می کنیم تا مایعی همگن به چگالی  به دست آید. طی عمل مخلوط کردن دو مایع چند میلی لیتر کاهش

حجم رخ داده است؟

ρ  =A ۲g/cm۳ρ =B ۷۵۰ g/L

۱۵۰۰ kg/m۳

150 (2 100 (1

300 (4 200 (3

الحوائجی تالیفی سعید باب 

 اسیدسولفوریک با چگالی  را با  آب با چگالی  مخلوط می کنیم. اگر در اثر مخلوط کردن24

 کاهش حجم داشته باشیم، چگالی مخلوط چند  می شود؟

۲۲۰ g۲ g/cm۳۲۰۰ g۱ g/cm۳

۶۰ cm۳
 

cm۳
g

3/36 (2 1/68 (1

2 (4 0/84 (3

تالیفی علی هاشمی

جواهرفروشی در ساختن یک قطعه جواهر به جای طالی خالص، مقداری نقره نیز به کار برده است. اگر حجم قطعۀ25

ساخته شده، 5 سانتی مترمکعب و چگالی آن  باشد، جرم نقرۀ به کاررفته، چند گرم است؟ (چگالی نقره و

طال به ترتیب  و  فرض شود و تغییر 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 
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با استفاده از دو فلز طال و نقره، قطعه  آلیاژی به جرم  و حجم  ساخته ایم. اگر چگالی طال و نقره به ترتیب26

 و  باشد، چند درصد از این قطعۀ آلیاژ از نقره ساخته شده است؟ (درون قطعۀ آلیاژ

حفره ای وجود ندارد)

۲۰۴ g۱۵ cm۳

۱۹ × ۱۰ kg/m۳ ۳۱۰ × ۱۰ kg/m۳ ۳

9 (2 6 (1

60 (4 40 (3

تالیفی امین امینی

فرض کنید ساعت شما، عقربه ای است و آن را اکنون، به طور دقیق تنظیم کرده اید. اگر ساعت شما در هرماه، 1 ثانیه عقب27

بماند، پس از چند سال دوباره زمان درست را نشان می دهد؟

60 (2 1200 (1

3600 (4 12 (3

تالیفی علی هاشمی

با ذوب M گرم از عنصری، استوانه ای به طول L و شعاع داخلی  و شعاع خارجی  ساخته ایم. اگر بخواهیم از همان28

ماده استوانۀ دیگری به طول  و شعاع داخلی  و شعاع خارجی  بسازیم، جرم موردنیاز چند M می شود؟

R  ۱R  ۲

۳L۲R۱۲R  ۲

6 (2 4 (1

12 (4 8 (3

تالیفی مهرداد سایه وند

مکعب توپر به اضالع a و چگالی  با مکعبی به اضالع  و چگالی  هم وزن است. چه کسری از مکعب دوم خالی29

است؟

ρ۲a 

۲
ρ

25 (2 صفر (1

75 (4 50 (3

الحوائجی تالیفی سعید باب 

: دکا)30 : پیکو و  Pdaکدام یک از تبدیل یکاهای زیر نادرست است؟ (

(1

(2

(3

(4

۵۰ kg.m /s =۲ ۲ ۵۰ × ۱۰ ng.m /ps−۱۲ ۲ ۲

۱/۵ × ۱۰ kg/m =−۳ ۳ ۱/۵ × ۱۰ mg/cm−۳ ۳

۶/۶ × ۱۰ N .m /kg =−۱۱ ۲ ۲ ۶/۶ × ۱۰ N .cm /g−۹ ۲ ۲

۱۰۸ km/h = ۳ × ۱۰ dam/Gs۹

تالیفی امین امینی
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یک پوستۀ کره ای به جرم  از فلزی، چگالی  ساخته شده است. اگر شعاع داخلی پوسته  باشد،31

شعاع خارجی آن چند cm است؟ 

۱۴۰ kg۵ g/cm۳۱۰ cm

(π ≈ ۳)

20 (2 15 (1

30 (4 25 (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1396 مدارس برتر 

ظرفی به حجم  از مایع به چگالی  حداکثر ۴۰۰ گرم در خود جای می دهد. ظرفی به حجم  از مایعی به چگالی32

 حداکثر ۱۰۰۰ گرم در خود جای می دهد. ظرفی به حجم  از مایعی که چگالی آن میانگین چگالی دو مایع قبلی

است حداکثر چند گرم در خود جای خواهد داد؟

V  ۱ρ  ۱۲V  ۱

ρ۲۳V  ۱

1350 (2 1200 (1

1750 (4 1500 (3

الحوائجی تالیفی سعید باب 

در رأس یک مخروط به حجم  روزنه ای ایجادشده و آب با آهنگ  وارد مخروط می شود. پس از چند33

ثانیه مخروط تا نیمی از ارتفاع آن از آب پر می شود؟

۱۶۰ cm۳۵ cm /s۳

16 (1

25/6 (2

28 (3

32 (4

تالیفی مجید ساکی - جواد قزوینیان - احمد مصالیی - مهدی یحیوی

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

در شکل زیر، اگر بیشینه نیرویی که کف ظرف می تواند از طرف جیوه تحمل کند، 135 نیوتن باشد، حداکثر چند34

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

= جیوه و  است.)

= ۲۰cm۲

۱۳۵۰۰ kg/m۳g = ۱۰ m/s۲

5 (1

10 (2

20 (3

90 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391
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مطابق شکل زیر، دو شخص A و B در سالنی حضور دارند و شخص A شیشۀ عطری در دست دارد. دو حالت در نظر35

می گیریم:

حالت اول: شخص A بدون آنکه حرکت کند در شیشۀ عطر را باز می کند؛ در این حالت مولکول های عطر پس از طی

مسافت میانگین  به شخص B می رسند.

حالت دوم: شخص A بدون آنکه در شیشۀ عطر را باز کند با تندی s به سمت شخص B حرکت می کند و پس از رسیدن

به شخص B در شیشۀ عطر را باز می کند.

اگر مدت زمانی که طول می کشد که شخص B بوی عطر را احساس کند در هر دو حالت یکسان باشد، s چند متر بر ثانیه

است؟ (تندی حرکت مولکول های هوا را  فرض کنید)

۱ km

۵۰۰ m/s

2 (1

2/5 (2

3 (3

3/5 (4

تالیفی جمال خم خاجی

استوانه ای به شعاع  پر از آب است.  از ارتفاع آب درون این استوانه را داخل مکعبی به ضلع  می ریزیم36

و مکعب به طور کامل پر می شود. اگر فشاری که آب بر کف مکعب وارد می کند، دو برابر فشاری باشد که باقی ماندۀ آب

( بر کف استوانه وارد می کند، حجم استوانه چند سانتی متر مکعب است؟ (

۶ cm۲ cm۶ cm

π = ۳

360 (2 300 (1

600 (4 540 (3

تالیفی جمال خم خاجی

در شکل زیر، آب به طور پیوسته در لولۀ افقی در جریان است. اگر اختالف فشار بین نقاط  و  برابر با  باشد،37

اختالف ارتفاع سطح آب در دو لولۀ عمودی چند سانتی متر است؟ 

AB۵۰۰P a

(g = ۱۰N /kg , ρ  آب =  ۱ g/cm )۳

2 (1

5 (2

10 (3

12 (4

تالیفی جمال خم خاجی

صادق طاهرى 09174457144
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در یک لولۀ U شکل که مساحت قاعدۀ لولۀ سمت راست و چپ آن به ترتیب  و  است، مطابق شکل زیر،38

آب وجود 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/cm۳ρ 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 

در ظرفی مطابق شکل زیر، دو مایع مخلوط نشدنی وجود دارد. اگر نمودار تغییرات فشار برحسب عمق دو مایع مطابق39

tanθشکل زیر باشد و  باشد،  و  در SI کدام اند؟  =۲ ۱۷ tanθ  ۱ρ  ۱ρ  ۲

600 و 10200 (1

750 و 12750 (2

800 و 13500 (3

800 و 13600 (4

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

۱دو قطرۀ جیوۀ یکسان به شعاع  را نزدیک به یکدیگر قرار می دهیم. کدام یک از گزینه های زیر رخ می دهد؟40 mm

یکدیگر را دفع می کنند. (1

یکدیگر را جذب می کنند و روی سطح گسترده می شوند. (2

یکدیگر را جذب می کنند و قطره ای به شعاع  تشکیل می دهند. (3

یکدیگر را جذب می کنند و قطره ای به شعاع  تشکیل می دهند. (4

۲ mm

 mm۳ ۲

تالیفی جمال خم خاجی

در شکل مقابل، فشار در سطح مایع  و در کف ظرف برابر  است. با پایین آوردن پیستون فشار در سطح مایع را41

دو برابر 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
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در یک ظرف استوانه ای مقداری آب به جرم  و مقداری جیوه به جرم  ریخته شده، جمع ارتفاع این دو مایع42

 است. فشار ناشی از دو مایع در کف ظرف چند سانتی مترجیوه است؟ ( آب و

 جیوه)

m۴m

۴۴cmρ = ۱ g/cm۳

ρ = ۱۳/۶ g/cm۳

(2 20 (1

(4 15 (3

۱۲/۵

۱۷/۵

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 5 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 5 1396 مدارس برتر 

در شکل زیر، آب با تندی  از شیر خارج می شود. سطح مقطع جریان آب پس از سقوط 1 متری از شیر چند درصد43

و چگونه تغییر می کند؟ 

۴m/s

(g = ۱۰N /kg)

10 - افزایش (1

25 - کاهش (2

33 - کاهش (3

67 - افزایش (4

تالیفی جمال خم خاجی

در شکل زیر، قطر قاعدۀ دو استوانه برابرند. اگر شیر ارتباط بین دو ظرف را باز کنیم، سطح آب چند سانتی متر پایین44

=می آید؟ ( 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

در شکل زیر، مایع درون ظرف، آب و سطح مقطع پیستون های  و  به ترتیب 5 و 10 سانتی متر مربع است. اگر بر45

پیستون  وزنۀ ۲ کیلوگرمی و بر پیستون  وزنۀ ۵ کیلوگرمی قرار دهیم، اختالف ارتفاع پیستون ها چند متر می شود؟

( (از جرم پیستون ها صرف نظر کنید و  و 

MN

MN

ρ آب=  ۱ g/cm۳g = ۱۰ N /kg

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

تالیفی جمال خم خاجی

صادق طاهرى 09174457144
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در شکل زیر اگر فشار هوای محیط  باشد فشار گاز حبس شده در انتهای لوله چند پاسکال است؟ (46

(  ، ، و 

۶۶۵ torr

۷۶cmHg ≃ ۱۰ P a۵ρ جیوه=  ۱۳/۶ g/cm۳ρ مایع=  ۳/۴ g/cm۳g = ۹/۸N /kg

(1

(2

(3

(4

۱۰۵

۷/۵ × ۱۰۴

۵ × ۱۰۴

۲/۵ × ۱۰۴

تالیفی فرزاد نامی

یک لولۀ Uشکل که قطر مقطع دو طرف آن یکسان است، آب با چگالی  در حال تعادل بوده و 30 سانتی متر از47

ارتفاع لوله در دو طرف خالی است. در سمت A مایعی به چگالی  که با آب مخلوط نمی شود، می ریزیم تا

لولۀ A کامالً پر شود. در این حالت چه ارتفاعی از لوله B خالی می ماند؟

۱ g/cm۳

۰/۸ g/cm۳

20 (1

10 (2

15 (3

7/5 (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

مطابق شکل زیر، در ظرفی مکعبی شکل آب وجود دارد. قطعه سنگی به جرم  به درون ظرف می اندازیم و48

قطعه سنگ در نقطۀ  گذاشته شود. فشار ناشی از آب در نقطۀ  چند پاسکال و چگونه تغییر می کند؟

(  ، )

۴۰۰ g

AB

ρ سنگ=  ۵ g/cm۳ρ آب=  ۱ g/cm۳

10، افزایش (1

10، کاهش (2

20، افزایش (3

20، کاهش (4

تالیفی جمال خم خاجی

صادق طاهرى 09174457144
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قطرۀ آبی در حال بزرگ شدن و چکیدن از یک شیر آب است. اگر پس از مدتی سطح قطره دو برابر شود، حجم قطره49

چندبرابر می شود؟

(2 (1

4 (4 2 (3

۲۲ ۲

تالیفی جمال خم خاجی

مطابق شکل زیر، برای تزریق سرم به یک کودک الزم است تا سرم را حداقل در ارتفاع 9 سانتی متری از دست کودک قرار50

دهیم. برای تزریق همین نوع سرم به یک فرد بزرگسال، باید سرم را حداقل در ارتفاع چند سانتی متری از دست بیمار قرار

( gدهیم؟ (فشار پیمانه ای در سیاهرگ کودک و بزرگسال به ترتیب 945 و 1260 پاسکال است،  = ۱۰ N /kg

10 (1

12 (2

15 (3

20 (4

تالیفی جمال خم خاجی

اختالف فشار بین دو نقطه از مایعی در حال سکون  است. اگر ظرف محتوی این مایع با شتاب  در راستای قائم51

به طرف پایین 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

در شکل زیر، در درون لوله، دو مایع مخلوط نشدنی قرار دارند. اگر فشار در نقاط نشان داده در درون مایع ها را باهم52

مقایسه کنیم، 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
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برابر لولۀ دیگر است. اگر جسم کوچکی53 در شکل زیر، آب درون لوله ها به صورت الیه ای جریان دارد و شعاع لولۀ ضخیم تر 

در مبدأ زمان در نقطۀ  رها شود و پس از  به نقطۀ  برسد، بیشترین تندی که جسم در فاصلۀ  دارد

چند متر بر ثانیه است؟

۲
M۲/۵sNM N

(1

(2

(3

(4

۵

۷/۵

۱۵

۲۰

تالیفی جمال خم خاجی

شعاع سطح مقطع فواره ای  است و آب خارج شده از آن تا ارتفاع  باال می رود. آهنگ شارش آب در لولۀ فواره54

چند لیتر بر ثانیه است؟ 

۵cm۳/۲m

(g = ۱۰  , π =
kg
N

۳)

30 (2 20 (1

60 (4 50 (3

تالیفی جمال خم خاجی

55( باتوجه به نمودار رسم شده، چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ (

الف) بیرون از جو زمین، چگالی و فشار هوا تقریبًا صفر می شود.

ب) 70 درصد جرم جو کرۀ زمین تا ارتفاع  قرار گرفته است.

ج) چگالی متوسط هوا بین الیه  های  تا  کیلومتری  برابر چگالی متوسط آن از سطح

زمین تا ارتفاع  کیلومتری آن است.

g = ۱۰ N /kg

۹ km

۹۱۵ 

۳
۱

۳

صفر (1

1 (2

2 (3

3 (4

تالیفی مجید ساکی - جواد قزوینیان - احمد مصالیی - مهدی یحیوی

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

صادق طاهرى 09174457144
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شکل آب ریخته شده و نقطۀ  روی لوله نشانه گذاری شده است. اگر در قسمت سمت راست56 در شکل زیر در لولۀ 

لوله، روی 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

اگر با بهره گیری از یک شیر، قطر مقطع گذر آب در لوله ای را نصف کنیم سرعت آب خروجی چند درصد افزایش می یابد؟57

30 (2 300 (1

400 (4 4 (3

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

دو مایع به چگالی های  و  مطابق شکل زیر درون ظرفی ریخته شده اند. با فرض آنکه فشار58

هوا در محل برابر با  سانتی متر جیوه باشد، فشار کل وارد بر کف ظرف چند سانتی متر جیوه است؟ (

(

۳/۴ g/cm۳۶/۸ g/cm۳

۷۵/۲۵
g = ۱۰ N /kg , ρ جیوه =  ۱۳/۶ g/cm۳

89 (1

91 (2

87 (3

90 (4

الحوائجی تالیفی سعید باب 

شکل، تا ارتفاع معینی جیوه وجود دارد. اگر در یکی از شاخه ها روی جیوه آب بریزیم تا ستون آب به 5921/6 در یک لولۀ 

سانتی متر 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/cm۳۱۳/۵ g/cm۳

1/6 (2 0/8 (1

3/2 (4 0/4 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390
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در ظرفی مطابق شکل زیر، آب وجود دارد و سطح مقطع قسمت باریک و پهن ظرف به ترتیب ۵ و ۲۰ سانتی متر مربع60

است. اگر در این ظرف  جیوه بریزیم، نیرویی که از طرف آب بر کف ظرف وارد می شود چند نیوتن و چگونه

( ،  و  تغییر می کند؟ (

۱/۳۵ kg

ρ آب=  ۱ g/cm۳ρ جیوه=  ۱۳/۵ g/cm۳g = ۱۰ N /kg

3، کاهش (1

3، افزایش (2

5، افزایش (3

تغییر نمی کند (4

تالیفی جمال خم خاجی

در شکل زیر، مخزنی به حجم  در حال پر شدن توسط شیر آبی است.  از حجم مخزن در مدت  پر61

می شود. اگر شیر آب را بیشتر باز کنیم و تندی خروج آب از شیر  افزایش یابد، باقی ماندۀ حجم مخزن در

مدت زمان  پر می شود. تندی اولیۀ خروج آب از شیر چند متر بر ثانیه است؟

۲۵۰L۱۵۰L۳۰s

۳m/s

۵s

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

تالیفی جمال خم خاجی

مطابق شکل زیر، یک مکعب و یک استوانۀ هم جنس بر سطح مایعی شناورند. اگر طول هر ضلع مکعب a باشد، حجم62

مکعب چند سانتی متر مکعب است؟

27 (1

8 (2

64 (3

16 (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

در ظرفی آب و جیوه با جرم های یکسان ریخته ایم. اگر مجموع ارتفاع آب و جیوۀ درون ظرف  باشد، فشار کل63

وارد بر کف ظرف چند سانتی متر جیوه است؟

۲۹/۲ cm

فشار هوا) P  =۰ ۱۰۲ kP a , آب ρ = ۱ g/cm , جیوه ρ =۳ ۱۳/۶ g/cm )۳

79 (2 76 (1

83 (4 81 (3

تالیفی علی هاشمی

صادق طاهرى 09174457144
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مطابق شکل، دو لولۀ موئین از یک جنس را وارد مایعی کرده ایم. اگر قطر لولۀ موئین (1)، 1/5 برابر قطر لولۀ موئین (2)64

باشد، ارتفاع آب درون لولۀ (1) نسبت به سطح مایع چند سانتی متر است؟

5 (1

6 (2

8 (3

10 (4

تالیفی جمال خم خاجی

مکعب کوچکی به طور کامل از آب پر شده است و در کف آن روزنه ای وجود دارد. اگر روزنه را باز کنیم، کل آب داخل65

مکعب به صورت یک قطره از آن خارج می شود. مساحت قطره نسبت به مساحت مکعب چند درصد و چگونه تغییر

( ۳= می کند؟ ( ۲ ۱/۲۵ , π = ۳

25، افزایش (2 20، افزایش (1

25، کاهش (4 20، کاهش (3

تالیفی جمال خم خاجی

در شکل زیر، آب در حال خروج از یک شیر با تندی مشخص است، شیر را بیشتر می چرخانیم که درنتیجۀ آن تندی66

خروج آب از شیر 2 برابر و سطح مقطع برخورد آب به زمین 1/5 برابر می شود. تندی اولیۀ خروج آب از شیر چند متر بر

ثانیه است؟

2 (1

3 (2

5 (3

7 (4

تالیفی جمال خم خاجی

در داخل لولۀ Uشکلی که سطح مقطع طرف چپ آن  سطح مقطع طرف راست آن است جیوه ریخته اند. سطح جیوه در67

لولۀ باریک به اندازۀ  از باالی لوله، فاصله دارد. اگر لولۀ سمت چپ تا باال پر از آب شود، سطح جیوه در لولۀ

( سمت راست چند سانتی متر باال خواهد رفت؟ ( و 

 

۴
۱

L = ۳۲ cm

ρ آب=  ۱ g/cm۳ρ جیوه=  ۱۳/۶ g/cm۳

1 (2 0/5 (1

2 (4 1/5 (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 
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به جسم مکعب شکلی به جرم  که روی سطح افقی قرار دارد نیروی  مطابق شکل اثر می کند. اگر هر ضلع68

مکعب  باشد، فشار بر سطح افقی چند پاسکال است؟ 

۱۰ kg۲۰ N

۵ cm(g = ۱۰ N /kg)

sin ۳۷ = ۰/۶∘

cos ۳۷ = ۰/۸∘

89600 (1

40000 (2

48000 (3

44800 (4

تالیفی فرشید رسولی

درون قطره چکانی،  از یک مایع وجود دارد. با فشار دادن قطره چکان 20 قطرۀ مشابه از آن خارج می شود و69

قطره چکان به طور کامل تخلیه می شود. شعاع هریک از این قطره ها چند میلی متر است؟

( )

۰/۱۶ g

π = ۳ , ρ مایع=  ۲ g/cm۳

0/5 (2 0/1 (1

2 (4 1 (3

تالیفی جمال خم خاجی

در شکل زیر، بشری که حاوی  آب است، روی نیروسنجی قرار گرفته و نیروسنج وزن ظرف و آب داخل آن را70

 نشان می دهد. گلوله ای را به  آرامی وارد ظرف و در آب غوطه ور می کنیم. در این صورت سطح آب داخل بشر روی

، عدد  ثابت می شود. در این وضعیت، نیروسنج چه عددی را نشان می دهد؟ (

(

۲۰۰ cm۳

۳ N

۳۰۰ cm۳ρ آب = ۱۰۰۰ kg/m۳

g = ۱۰ N /kg

2/9 (1

3/1 (2

2 (3

4 (4

تالیفی مجید ساکی - جواد قزوینیان - احمد مصالیی - مهدی یحیوی

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم
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در شکل زیر، دو مایع مخلوط نشدنی با چگالی های  و  در یک لولۀ  شکل با سطح مقطع یکسان در طرفین به71

حالت تعادل قرار دارند. اگر به ستون سمت راست به ارتفاع 5 سانتی متر از همان مایع با چگالی  اضافه کنیم، اختالف

ارتفاع سطح آزاد مایع در طرفین راست و چپ لوله در حالت جدید چند سانتی متر خواهد شد؟

ρ  ۱ρ  ۲U

ρ۱

3/75 (1

7/5 (2

15 (3

صفر (4

تالیفی علی هاشمی

دو بادکنک باد شدۀ یکسان در اختیار داریم که حجم هریک  است. هوای درون یکی از بادکنک ها را به درون72

ظرف A به حجم  و هوای درون بادکنک دیگر را به درون ظرف B به حجم  تخلیه می کنیم. حجم

هوای درون ظرف های A و B به ترتیب چند سانتی متر مکعب است؟

۵۰۰ cm۳

۴۰۰ cm۳۶۰۰ cm۳

500 ،500 (2 500 ،400 (1

600 ،500 (4 600 ،400 (3

تالیفی جمال خم خاجی

، 2 برابر شیر  و تندی آب هنگام خروج از دو شیر با یکدیگر برابر است. اگر73 در شکل زیر، سطح مقطع خروجی شیر 

شیر  به تنهایی باز شود، ظرف در مدت  پر می شود. اگر هر دو شیر باهم باز شوند، ظرف در مدت چند ثانیه پر

می شود؟

MN

M۶۰s

20 (1

30 (2

40 (3

50 (4

تالیفی جمال خم خاجی

در ظرفی  آب وجود دارد. اگر مطابق شکل زیر، لولۀ موئینی را داخل این ظرف وارد کنیم 0/2 درصد از حجم آب،74

داخل لولۀ مویین قرار می گیرد. نیروی خالص دگر چسبی بین آب و لوله چند میلی نیوتن است؟

( )

۱۰۰ cm۳

g = ۱۰ N /kg , ρ آب=  ۱ g/cm۳

0/5 (1

0/8 (2

1 (3

1/6 (4

تالیفی جمال خم خاجی
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در شکل زیر، مساحت مقطع هر شاخه  و درون لوله جیوه است. اگر در یکی از شاخه ها بر روی جیوه  آب75

بریزیم، پس از به تعادل رسیدن، فشار در نقطۀ  چند سانتی متر جیوه و چگونه تغییر می کند؟

(  ، )

۵ cm۲۲۰۴ g

M

ρ آب=  ۱ g/cm۳ρ جیوه=  ۱۳/۶ g/cm۳

3، افزایش (1

3، کاهش (2

1/5، افزایش (3

1/5، کاهش (4

تالیفی مجید ساکی

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

لوله ای خاص به گونه ای طراحی شده است که آب را می توان از دو جهت از داخل لوله عبور داد. اگر مطابق شکل زیر، آب را76

در جهت (1) عبور دهیم، آب پس از  و اگر در جهت (2) عبور دهیم پس از  به انتهای لوله می رسد. آهنگ

عبور جریان در جهت (1) چندبرابر آهنگ عبور جریان در جهت (2) است؟

۰/۲s۰/۶s

(1

(2

(3

(4

 

۳
۱

 

۲
۱

۲

۳

تالیفی جمال خم خاجی

، فشار هوای بیرون77 ، چگالی جیوه  فشار در نقطۀ A چند کیلوپاسکال است؟ (چگالی آب 

 و  است)

۱۰۰۰ kg/m۳۱۳۶۰۰ kg/m۳

۱۰ P a۵g = ۱۰ N /kg

79/6 (1

119/6 (2

68/4 (3

120/4 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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در شکل زیر، مکعب ها هم جنس و جرم مکعب بزرگ تر ۲۷ برابر مکعب کوچک تر است. اگر فشاری که از طرف مجموعه78

بر زمین وارد می شود برابر با فشاری باشد که مکعب بزرگ تر تحمل می کند، نیروی  چندبرابر وزن مکعب کوچک تر

است؟

F

(1

(2

(3

(4

۱

۲

 

۸
۱۹

 

۹
۲۵

تالیفی جمال خم خاجی

شکل زیر، مقطعی از یک جامد بلورین را نشان می دهد. فاصلۀ بین مولکولی در این جامد،  است و دامنۀ نوسان79

هریک از مولکول های آن در راستای افقی یا عمودی  است. در لحظه ای که فاصلۀ دو مولکول  و  از یکدیگر

برابر با  می شود، به ترتیب نیرویی که از طرف مولکول های  و  بر مولکول  وارد می شود، چگونه است؟

۱ A∘

۰/۱ A∘MN

۰/۹ A∘NPM

جاذبه، جاذبه (1

جاذبه، دافعه (2

دافعه، جاذبه (3

دافعه، دافعه (4

تالیفی جمال خم خاجی

شکل در حال تعادل اند. اگر اختالف فشار بین دو نقطۀ 80 مطابق شکل، دو مایع مخلوط نشدنی آب و نفت در یک لولۀ 

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

است؟

UA

A′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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در شکل زیر، جسم ها مشابه و در جای خود ثابت هستند و وزن هریک  است. اگر فشاری که از طرف هریک از81

،  و  باشد، کدام یک از گزینه های زیر درست جسم ها بر سطح صاف وارد می شود به ترتیب از چپ به راست 

است؟ (نیروی  برابر با  است)

۳۰ N

P  ۱P  ۲P  ۳

F۱۰ N

(1

(2

(3

(4

P  >۱ P  >۲ P ۳

P  >۱ P  >۳ P ۲

P  =۱ P  >۳ P ۲

P  >۳ P  >۱ P ۲

تالیفی جمال خم خاجی

استوانۀ  ُپر از آب است. نیرویی که آب بر کف استوانه وارد می کند  و فشار حاصل از آب در کف استوانه 82

است. اگر ابعاد 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  B

P 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

نمودار فشار هوا برحسب ارتفاع از سطح دریای آزاد به شکل زیر است. چگالی متوسط هوا در ستون فرضی عمود بر سطح83

زمین به سطح مقطع  که در فاصلۀ 1 تا 6 کیلومتری از سطح دریای آزاد قرار دارد چند کیلوگرم بر مترمکعب است؟

( )

۱ m۲

g = ۱۰ N /kg

0/5 (1

0/6 (2

0/8 (3

1 (4

تالیفی جمال خم خاجی

در شکل روبه رو، سطح مقطع لوله در هر طرف برابر  است و در لوله جیوه ریخته شده است. اگر در یکی از شاخه ها84

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

 و  است)

۲cm۲

A

۱۳/۶ g/cm۳۱ g/cm۳

1/25 (1

2/50 (2

3/75 (3

4/50 (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در لولۀ  شکل زیر مایعی با چگالی  وجود دارد و مساحت قاعدۀ شاخۀ سمت راست و چپ بهترتیب برابر85

با  و  است. چند گرم آب در شاخۀ سمت چپ بریزیم تا سطح مایع درون شاخۀ سمت چپ  سانتی متر

( پایین بیاید؟ (

U۱/۲ g/cm۳

۴ cm۲۲ cm۲۱۰
ρ آب=  ۱ g/cm۳

6 (1

18 (2

36 (3

12 (4

تالیفی علیرضا گونه

در شکل زیر، سطح مقطع قسمت باریک و پهن ظرف به ترتیب ۱۰ و ۲۰ سانتی متر مربع است. در این ظرف به مقدار86

 آب می ریزیم. اختالف نیرویی که آب بر کف ظرف وارد می کند با وزن آب چند نیوتن و چگونه است؟ (

(  و 

۷۵۰ g

ρ آب=  ۱ g/cm۳g = ۱۰ N /kg

1/5، کمتر (1

1/5، بیشتر (2

3، کمتر (3

3، بیشتر (4

تالیفی جمال خم خاجی

در شکل زیر، وزن پیستون و اصطکاک آن با سیلندر ناچیز است. اگر قاعدۀ پیستون  و مساحت مقطع شاخۀ87

دیگر  باشد، با قرار دادن وزنۀ 480 گرمی روی پیستون، سطح مایع در شاخۀ سمت راست چند سانتی متر باال

می رود؟

۲۰۰ cm۲

۵۰ cm۲

(ρ مایع=  ۸۰۰ kg/m , g =۳ ۱۰ N /kg)

0/6 (1

1/8 (2

2/4 (3

3 (4

تالیفی علی هاشمی
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مقداری هوا داخل مخزن شکل زیر، باالی سطح آب محبوس است. اگر مساحت قاعدۀ ظرف  باشد، برآیند88

نیروهای وارد شده از درون و بیرون مخزن به سقف مخزن چند نیوتن و به کدام سمت است؟

( )

۷۰ cm۲

ρآب = ۱ g/cm , g =۳ ۱۰ N /kg

1) به طرف باال

2) به طرف پایین

3) به طرف باال

4) به طرف پایین

۲۸ N

۲۸ N

۲۸ ۰N

۲۸ ۰N

تالیفی علی هاشمی

در شکل زیر، ظرف ها مشابه و در آن ها به مقدار مساوی آب وجود دارد. عددی که ترازوها نشان می دهند، یکسان و عددی89

که نیروسنج نشان می دهد  است. اگر جرم گلولۀ  برابر با  باشد، جرم گلولۀ  چند گرم است؟ (

(

۵ NA۱۰۰ gB

g = ۱۰ N /kg

100 (1

200 (2

500 (3

600 (4

تالیفی جمال خم خاجی

در شکل زیر، مقداری آب در یک لولۀ  شکل به حال تعادل قرار دارد. چند سانتی متر روغن به چگالی  در90

یکی از شاخه ها بریزیم تا اختالف ارتفاع دو مایع در شاخه ها  شود؟

(چگالی آب  است)

U۹۰۰ kg/m۳

۳ cm

۱۰۰۰ kg/m۳

2/7 (1

3 (2

27 (3

30 (4

تالیفی مجید ساکی - جواد قزوینیان - احمد مصالیی - مهدی یحیوی

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم
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مطابق شکل زیر، ظرفی پر از آب است. اگر اختالف فشار نقاط  و C برابر با  باشد، اختالف فشار نقطۀ 91

نسبت به نقطۀ  چند پاسکال است؟

( ،  و  ( در راستای بدنۀ ظرف است و 

B۵۰۰ P aA

B

BCsin ۳۷ =
∘

۰/۶ρ آب=  ۱ g/cm۳g = ۱۰ N /kg

100 (1

200 (2

320 (3

400 (4

تالیفی جمال خم خاجی

جسمی به جرم  را از پایین سطح شیب داری که با افق زاویۀ 30 درجه می سازد، با سرعت اولیۀ  مماس با92

سطح روبه 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 

، توسط نیروی ثابت افقی  کشیده93 جسمی به جرم  از حالت سکون روی یک سطح افقی با اصطکاک 

می شود و پس از طی مسافتی تندی جسم از صفر به  می رسد. اگر قرار بود در همین مسیر سرعت جسم را ۲۰

درصد افزایش می دادیم، نیروی جسم را چند درصد باید افزایش می دادیم؟

m۴ NF = ۵ N

۱۰ m/s

4/4 (2 44 (1

8/8 (4 88 (3

تالیفی محمد باغبان

قایقی بادبانی مخصوص حرکت روی سطوح یخ زده، روی سطح افقی بدون اصطکاکی قرار دارد. اگر نیروی ثابت  با94

وزیدن باد به آن وارد شده و قایق از حال سکون شروع به حرکت کند، پس از طی مسافت  تندی آن به  می رسد. اگر

قایق ۲۰ درصد از جرم خود را کم کرده و با افزایش سطح بادبان ها نیروی وزش باد را به  رسانده و از حال سکون

مجددًا شروع به حرکت کند، پس از طی مسافت  به چه تندی خواهد رسید؟ (نیروی باد هم راستا با جهت حرکت به

قایق ها وارد می شود)

F

dv

۲F

۲d

(2 (1

(4 (3

 v۲۲v

 v۵۴v

الحوائجی تالیفی سعید باب 
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جسمی به جرم ۴۰۰ گرم با سرعت  در راستای سطح شیب دار به سمت باال پرتاب می شود و در هنگام برگشت به95

همان نقطه سرعتش نصف می شود. جسم چه مسافتی را برحسب متر طی کرده است؟

( ( و 

۴ m/s

g = ۱۰ N /kgsin ۳۷ =∘ cos ۵۳ =∘ ۰/۶

(1

(2

(3

(4

 

۸
۳

 

۶
۱۰

 

۸
۶

 

۶
۵

تالیفی محمد باغبان

جسمی به جرم ۱ کیلوگرم از باالی ساختمانی به ارتفاع ۸ متر رها می شود و با تندی  به سطح زمین می رسد.96

برای اینکه بخواهیم سرعت جسم در هنگام رسیدن به سطح زمین دو برابر شود، جرم جسم را چند درصد باید افزایش

، نیروی مقاومت هوا در هر دو حالت ثابت است) دهیم؟ (

۴ m/s

g = ۱۰ N /kg

200 (2 100 (1

10 (4 50 (3

تالیفی محمد باغبان

جسمی به جرم ۱۰۰ گرم مطابق شکل با تندی  به سمت یک فنر که طول عادی آن  است، برخورد می کند.97

اگر انرژی ذخیره شده در فنر از رابطۀ  در واحد  به دست بیاید ( بیانگر تغییرات طول فنر نسبت

به حالت اولیه است)، پس از طی چه مسافتی تندی جسم به  می رسد؟ (نیروی اصطکاک سطح با جسم 

است)

۱۰ m/s۵۰ cm

U  =e ۸۰(Δx)۲SIΔx

۸ m/s۲ N

(1

(2

(3

(4

۳۰ cm

۱۰ cm

۴۰ cm

۵۰ cm

تالیفی محمد باغبان
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مطابق شکل جسمی به جرم  از حال سکون در پایین سطح شیب دار تحت نیروی  که بزرگی آن از رابطۀ98

 در واحد  به دست می آید، قرار می گیرد ( ارتفاع جسم نسبت به سطح زمین است). تندی جسم

، در ارتفاع 6 متری از سطح زمین تقریبًا چند متر بر ثانیه است؟ (از اصطکاک صرف نظر شود، 

(

۲ kgF

F = ۲/۵h + ۱۰SIh

g = ۱۰ N /kg

sin ۳۷ =∘ ۰/۶

7/4 (1

8/2 (2

6/4 (3

5/4 (4

تالیفی محمد باغبان

مطابق شکل زیر جسمی با سرعت اولیۀ  به سمت   باالی سطح شیب دار پرتاب شده و حداکثر تا نقطۀ  باال رفته و99

به سمت   پایین سطح شیب دار بازمی گردد. اگر نیروی اصطکاک در مقابل حرکت وزنه  نیروی وزن باشد، سرعت جسم

( در بازگشت به نقطۀ  چند متر بر ثانیه است؟ (

۶ m/sB

 

۴
۱

Ag = ۱۰ m/s۲

(1

(2

(3

(4

۶

۶

۲ ۶

۲ ۳

تالیفی مجید ساکی - جواد قزوینیان - احمد مصالیی - مهدی یحیوی

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

آسانسوری به جرم  در مدت 40 ثانیه، یک شخص به جرم  را از سطح زمین با تندی ثابت به ارتفاع 100

می رساند. اگر بازدۀ آسانسور 80 درصد باشد، توان مصرفی آسانسور چند کیلووات است؟ ( و از نیروهای

مقاوم صرف نظر شود)

۸۰۰ kg۸۰ kg۲۰ m

g = ۱۰ m/s۲

4/4 (2 3/52 (1

6/4 (4 5/5 (3

تالیفی مجید ساکی
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در شکل زیر، لوکوموتیوی به جرم یک  ُتن، واگنی به جرم چهار ُتن را با تندی ثابت  می کشد. اگر بزرگی101

نیروهای مقاوم در مقابل این حرکت  باشد، توان موتور لوکوموتیو چند اسب بخار است؟

( هر  یک اسب بخار است)

۲۰ m/s

۱۱۱۹۰ N

۷۴۶W

300 (1

330 (2

350 (3

375 (4

انگوتی تالیفی یاشار 

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم
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نمودار زیر بیانگر تندی- مکان یک جسم ۳۰ گرمی در سطح افق است. اگر نیروی اصطکاک بین جسم و سطح ثابت و102

۰/۵برابر با  باشد، کدام نمودار بیانگر نیرو- مکان این جسم است؟ N

(1

(2

(3

(4

تالیفی محمد باغبان
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نمودار سرعت- زمان جسمی به صورت زیر است. کار برآیند نیروهای وارد بر جسم در چند بازه از بازه های زمانی زیر103

مثبت است؟

الف) 0 تا 

ب)  تا 

پ)  تا 

ت)  تا 

t۱

t۱t۲

t۲t۳

t۳t۴

یک بازۀ زمانی (1

دو بازۀ زمانی (2

سه بازۀ زمانی (3

در هیچ یک از بازه ها (4

الحوائجی تالیفی سعید باب 

جسمی به جرم  را از نقطۀ  به نقطۀ  منتقل کرده ایم. اگر نیروی وارد بر جسم در این104

جابه جایی در SI به صورت  باشد، کار این نیرو چند ژول است؟

۴ kgA(۲ , ۵ )m mB(۴ , ۱۰ )m m

=F −۱۰ +i ۶j

(2 10 (1

(4 50 (3

۱۰ ۷

۱۰ ۵

تالیفی علیرضا سلیمانی

در شکل زیر، جسم را از حالت 1 به حالت 2 منتقل می کنیم. تغییرات انرژی پتانسیل آن چند ژول است؟105

112 (1

120 (2

124 (3

118 (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

جسمی با سرعت اولیۀ  مطابق شکل روبه باال پرتاب شده تا به باالی ساختمانی برسد. اگر نقطۀ  باالترین106

نقطه ای باشد که جسم به آنجا رسیده، نسبت کار نیروی مقاومت هوا از  تا  به کار نیروی مقاومت هوا از  تا 

( کدام است؟ (

۲۲ m/sB

ABBC

g = ۱۰ N /kg

0/2 (1

0/3 (2

0/34 (3

0/42 (4

الحوائجی تالیفی سعید باب 
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یک پمپ برقی قادر است ظرف مدت 2 دقیقه  آب ساکن را از عمق  زمین باال کشیده و با تندی107

(  به بیرون سرریز کند، توان مفید این پمپ چند وات است؟ (

۱۴۰۰ kg۴/۵ m

۶ m/sg = ۱۰ N /kg

1470 (2 4410 (1

525 (4 735 (3

تالیفی فرزاد نامی

مطابق شکل زیر، جسمی به جرم  را از باالی یک فنر از ارتفاع  نسبت به سطح آزاد فنر با سرعت  پرتاب108

می کنیم. اگر در فنر با حداکثر فشردگی 12 سانتی متر، 8 ژول در اثر برخورد جسم ذخیره شود،  را به دست آورید. (

 و از مقاومت هوا صرف نظر شود)

۲۵۰ gh۲ m/s

h

g = ۱۰ N /kg

(1

(2

(3

(4

۴

۳

۶

۸

تالیفی مریم گلی حسنلو

مطابق شکل آونگی به طول ۸ متر را که به سقف متصل است با چه تندی از نقطۀ ۱ روبه پایین پرتاب کنیم تا حداکثر109

انرژی جنبشی آن در مسیر حرکت، ۵ برابر انرژی جنبشی آن در نقطۀ پرتاب (نقطۀ ۱) باشد؟

) (از اصطکاک و نیروی مقاومت هوا صرف نظر شود) ،  و  )

 

g = ۱۰ N /kgsin ۵۳ = ۰/۸cos ۵۳ = ۰/۶

(1

(2

(3

(4

۴

۸

۲ ۲

۸ ۲

الحوائجی تالیفی سعید باب 

شخصی گلوله ای به جرم  را از روی زمین برداشته، تا ارتفاع  باال برده و آن را با تندی  پرتاب می کند.110

( اگر کار نیروی وزن  و کار شخص  باشد،  کدام است؟ (

m۱۵۰ cm۱۰ m/s

W mgW  F 

W  F

W  mgg = ۱۰ N /kg

(2 (1

(4 (3

 

۱۰
۳

−  

۱۰
۳

 

۱۳
۳

−  

۱۳
۳

تالیفی فرزاد نامی
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مطابق شکل زیر، جسمی به جرم ۳۰۰ گرم توسط نیروی ثابت  در مدت زمان ۷ ثانیه به اندازۀ 1/8 متر در111

راستای سطح شیب دار جابه جا می شود. اگر نیروی اصطکاک روی اصطکاک بین سطح و جسم شیب دار برابر با 

( باشد، کار نیروی کل در این ۷ ثانیه چند ژول است؟ (

F = ۱۰ N

۰/۷ N

cos ۵۳ =∘ ۰/۶

19/98 (1

13/5 (2

14/34 (3

10/5 (4

تالیفی محمد باغبان

مطابق شکل جسمی به جرم ۵۰۰ گرم تحت نیروی ثابت  از ارتفاع ۳ متری سطح زمین از حالت سکون112

شروع به حرکت می کند. پس  از اینکه جسم 1/5 متر باالتر می رود، طناب متصل به جرم پاره می شود، جسم با چه تندی

( به سطح زمین برخورد می کند؟ (از اصطکاک و مقاومت هوا صرف نظر کنید و 

F = ۱۴ N

g = ۱۰ m/s۲

(1

(2

(3

(4

۳  m/s۶

۸ m/s

۱۲ m/s

۱۰ m/s

تالیفی محمد باغبان

در شکل زیر، گلولۀ آونگ از نقطۀ A رها می شود و با سرعت  از پایین ترین نقطۀ مسیر می گذرد، هنگامی که سرعت113

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

(

v

 v
۲

 ۲
g = ۱۰ m/s۲

cos ۵۳ =∘ ۰/۶

60 (1

45 (2

37 (3

30 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

، روی یک مسیر مستقیم در امتداد خط114 جسم به جرم ۷۰ گرم تحت تأثیر نیروی ثابت  در واحد 

، به اندازۀ ۴ متر جابه جا می شود. اندازۀ کار نیروی  چند ژول است؟

=F ۴ −i  jSI

y = ۲x − ۱F

(2 (1

(4 (3

۱۹/۲۴/۸ ۵

۶/۴۱/۶ ۵

تالیفی محمد باغبان
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نمودار نیرو برحسب جابه جایی یک جسم دو کیلوگرمی مطابق شکل زیر است. اگر نیروی اصطکاک بین جسم با سطح115

در طول مسیر ثابت و برابر با  باشد، کار نیروی کل در انتهای مسیر چند ژول است؟

( ( و 

۱/۵ N

 =۳ ۱/۷ =۲ ۱/۴

80/5 (1

119/5 (2

120/5 (3

81/5 (4

تالیفی محمد باغبان

جسمی از ارتفاع ۲۵ متری سطح زمین سقوط می کند و حین سقوط، انرژی پتانسیل آن  ۸۰ ژول و انرژی جنبشی آن 116۳۵

ژول تغییر می کنند. با فرض آنکه نیروی مقاومت هوا در برابر حرکت جسم ثابت باشد، اندازۀ این نیرو چند نیوتن است؟

1/2 (2 0/8 (1

1/8 (4 1/6 (3

الحوائجی تالیفی سعید باب 

در شکل زیر، جسمی به جرم  با سرعت اولیۀ  از نقطۀ A مماس بر سطح داخلی یک نیم دایره پرتاب می شود117

و تا نقطۀ C رفته و در برگشت دوباره از نقطۀ B عبور می کند. تندی این جسم در دومین عبور از نقطۀ B چندبرابر تندی

آن در اولین عبور از همان نقطه است؟ (نیروی اصطکاک بین جسم و نیم دایره در طول مسیر حرکت، ثابت و برابر با

 است، فرض می شود جسم در برخورد به نقطۀ C انرژی از دست نمی دهد، مقاومت هوا ناچیز است، 

( و 

۲kg۵m/s

۲۰Ng = ۱۰m/s۲

π = ۳

(1

(2

(3

(4

 

۲۳
۱۱

 

۲۳
۱۵

 

۳
 ۳

 

۲
 ۲

تالیفی پیام مرادی
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مطابق شکل زیر یک موتور باالبر، جسمی به جرم  را روی سطح شیب داری با تندی ثابت  باال می برد، اگر118

بزرگی نیروی اصطکاک وارد بر جسم  و بازدۀ موتور  درصد باشد، توان مصرفی باالبر چند کیلووات است؟ (

،  و از مقاومت هوا صرف نظر شود)

۴ kg۴ m/s

۱۰ N۴۰
g = ۱۰ m/s۲sin ۳۷ =∘ ۰/۶

136 (1

680 (2

272 (3

340 (4

تالیفی مجید ساکی - جواد قزوینیان - مهدی یحیوی

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

مطابق شکل آونگی به طول 1/5 متر، از وضعیت نشان داده شده رها می شود. اگر پس از طی مسافت 2/25 متر، نخ119

متصل به وزنه پاره شود، وزنه با چه تندی برحسب متر بر ثانیه به زمین برخورد می کند؟ (از مقاومت هوا صرف نظر شود،

( g و  = ۱۰ N /kgπ = ۳

(1

(2

(3

(4

۱۰

۱۱/۵

۸

۸ ۲

تالیفی محمد باغبان

در شکل زیر، دو گلوله به جرم های  و  به دو سر میلۀ بسیار سبکی به طول  که می تواند حول لوالی O در120

سطح قائم دوران کند، متصل شده اند. اگر میله ها از این وضعیت رها شوند، پس از  چرخش در یک جهت، انرژی

جنبشی جسم کوچک تر چقدر می شود؟ (از تمامی مقاومت ها صرف نظر شود)

۲m۵m۳L

۱۸۰∘

(1

(2

(3

(4

۶ gLm

۳۲/۷ gLm

 gLm۲

 gLm۵

تالیفی پیام مرادی
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آب ذخیره شده در پشت یک سد نیروگاه برق آبی، از ارتفاع ۱۲۰ متری روی پره های یک توربین می ریزد و آن را121

می چرخاند. اگر بازدۀ توربین ۸۴ درصد باشد و در هر ساعت ۵۰ هزار مترمکعب آب وارد توربین شود، توان الکتریکی

( gخروجی مولد این نیروگاه چند مگاوات است؟ ( و  = ۱۰ N /kgρ آب=  ۱ g/cm۳

14 (2 1/4 (1

20 (4 2 (3

تالیفی محمد باغبان

مطابق شکل مقداری مایع از درون مخزنی در حال خروج است. اگر تندی حرکت مایع در قسمت (a) برابر با  و122

سطح مقطع ظرف در این قسمت برابر با  باشد، سطح مقطع آب در قسمت (b) چند مترمربع است؟ (تلفات

انرژی هنگام حرکت مایع ناچیز است)

۴m/s

۳۰cm۲

(1

(2

(3

(4

۲  ×۲ ۱۰−۳

۲ × ۱۰−۲

۲ × ۱۰−۴

۴ × ۱۰−۲

تالیفی علیرضا سلیمانی

کامیونی با تندی ثابت  در حال حرکت است و یک بسته به جرم m متصل به طناب بدون جرمی داخل کابین123

عقب کامیون قرار دارد. اگر کامیون ناگهان ترمز کند و متوقف شود، جسم متصل به طناب حداکثر چند درجه به ازای

( امتداد قائم منحرف می شود؟ (از مقاومت هوا صرف نظر شود و 

۱۸km/h

g = ۱۰m/s۲

30 (1

45 (2

60 (3

90 (4

تالیفی پیام مرادی

بر جسم ساکنی فقط دو نیروی عمود بر هم  و  وارد می شود. پس از یک جابه جایی معین نسبت124

کار نیروی  به کار نیروی  چقدر است؟

F = ۱۰NF =′ ۲N

FF ′

(2 (1

(4 (3

۵۲۵

۱
 

۵
۱

تالیفی پیام مرادی
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گلوله ای به جرم ۲۰۰ گرم به صورت افقی با تندی  به یک دیوار بتنی به قطر  برخورد می کند. اگر متوسط125

نیروی مقاوم دیوار بتنی در برابر این گلوله ۱۰۰ نیوتن باشد، گلوله با چه تندی با سطح زمین برخورد می کند؟ (از

( مقاومت هوا صرف نظر کنید و 

۵۰ m/s۵۰ cm

g = ۱۰ N /kg

50 (1

45 (2

55 (3

40 (4

تالیفی محمد باغبان

جسمی نوک تیز به جرم ۴۰۰ گرم از ارتفاع ۱۰ متری سطح زمین رها می شود. اگر متوسط نیروی مقاومت هوا  و126

متوسط نیروی مقاومت زمین در برابر گلوله  باشد، جسم نوک تیز تا چند سانتی متر در سطح زمین نفوذ می کند؟

( )

۱ N

۶۴ N

g = ۱۰ m/s۲

0/2 (2 0/5 (1

20 (4 50 (3

تالیفی محمد باغبان

پمپ آبی در هر دقیقه 3 مترمکعب آب رودخانه ای را به نقطه ای منتقل می کند که ارتفاع آن تا سطح آب رودخانه 12724

متر است. 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

آونگ ساده ای به طول یک متر را  منحرف کرده، رها می کنیم. نخ آونگ در لحظه عبور از وضع تعادل در نقطه 128

که 50 سانتی متر زیر  است به میخی برخورد می کند. اگر مقاومت هوا ناچیز باشد، زاویه انحراف در طرف دیگر آونگ

چند درجه است؟

۶۰∘Q′

O

30 (1

60 (2

90 (3

120 (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 
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کامیونی به جرم 2 تن با تندی ثابت 20 متر بر ثانیه در یک جاده افقی در حرکت است. اگر توان مصرفی کامیون علیه129

نیروهای مقاوم 12 کیلووات باشد، برآیند نیروهای مقاوم برحسب نیوتن برابر است با:

240 (2 120 (1

600 (4 480 (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

جسمی از پایین سطح شیب دار بدون اصطکاکی به سمت باال پرتاب می شود. انرژی جنبشی جسم در ارتفاع های  و130

 و  به  ترتیب  و  و  است. چه رابطه ای بین این سه مقدار وجود دارد؟

۱۰ cm

۳۰ cm۵۰ cmK  ۱K  ۲K  ۳

(2 (1

(4 (3

K  +۱ ۵K  =۳ ۳K۲۵K  +۱ K  =۳ ۶K۲

K  +۱ K  =۳ ۲K۲K  +۱ ۵K  =۳ ۶K۲

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

در گرماسنجی که ظرفیت گرمایی آن ناچیز است، 500 گرم یخ با دمای  وجود دارد. اگر یک گرمکن الکتریکی که131

توان آن 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 

یک قطعه یخ صفر درجه را در مقداری آب  می اندازیم. دمای آب  کاهش می یابد. در این حالت اگر قطعه132

یخ دیگری کامالً مشابه با قطعه یخ اول به همان ظرف آب اضافه کنیم، دمای آب:

۳۰ C∘۱۰ C∘

کمتر از  کاهش می یابد. (2 بیشتر از  کاهش می یابد. (1

تغییری نمی کند. (4 3) کاهش می یابد.

۱۰ C∘۱۰ C∘

۱۰ C∘

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

درون ظرفی عایق،  گرم یخ و  گرم آب در حال تعادل اند. اگر فلزی به جرم  گرم و دمای  را درون133

ظرف بیندازیم، پس از رسیدن به تعادل گرمایی، دمای آب موجود در ظرف باالتر از صفر خواهد شد. این دما کدام است؟

( (از اتالف گرما صرف نظر شود، 

m۱۵m۸m۱۰۵ C∘

L  =f  یخ   ۸۰c  آب =  ۴۰۰c فلز 

(2 (1

(4 (3

۴۰ C∘۲۰ C∘

۱۰ C∘۵ C∘

الحوائجی تالیفی سعید باب 
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، زیر پیستونی134 ،  گاز کامل با دمای  مطابق شکل زیر درون محفظه ای به سطح قاعدۀ 

به جرم  محبوس شده است. اگر دمای گاز را به تدریج به  برسانیم، ارتفاع h چند سانتی متر می شود؟ (

،  و از کلیۀ اصطکاک ها صرف نظر کنید)  ،

۳۰ cm۲۱/۲۵ × ۱۰ mol−۱۲۷ C∘

۱۵ kg۸۷ C∘

g = ۱۰ N /kgR = ۸ J/mol.KP  =۰ ۱۰ P a۵

60 (1

80 (2

100 (3

120 (4

تالیفی امین امینی

دمای گازی در فشار ثابت از صفر درجۀ سلسیوس به  رسیده است. چگالی آن چند درصد و چگونه تغییر کرده135

است؟

۲۷ C∘

9 - افزایش (2 9 - کاهش (1

91 - افزایش (4 91 - کاهش (3

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

فرض کنید مقداری یخ را در استخری از آب صفر درجه می اندازیم. اگر جرم یخ ۲۵ درصد افزوده شود، دمای یخ اولیه136

( Lچند درجۀ فارنهایت بوده است؟ (  =f ۳۳۶۰۰۰ J/kg , c  یخ=  ۲۱۰۰ J/kg. C∘

(2 (1

(4 (3

−۴۰ F∘−۳۲ F∘

−۱۶ F∘−۸ F∘

الحوائجی تالیفی سعید باب 

در شکل زیر، جرم پیستون یک کیلوگرم، جرم وزنۀ روی آن ۴ کیلوگرم و دمای گاز درون ظرف ۲۷ درجۀ سلسیوس است.137

اگر دمای گاز را به آرامی به ۸۷ درجۀ سلسیوس برسانیم، ضمن گرم شدن گاز، چند کیلوگرم وزنه به تدریج باید روی

، فشار هوا  پاسکال و  پیستون اضافه کنیم تا پیستون جابه جا نشود؟ (سطح قاعدۀ پیستون 

است)

۵ cm۲۱۰۵g = ۱۰ m/s۲

2 (1

3 (2

6 (3

7 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396
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مطابق شکل زیر، در انتهای یکی از شاخه های لولۀ U شکل مقداری گاز کامل حبس شده است. اگر دمای گاز را 138

افزایش دهیم، سطح جیوه در شاخۀ سمت راست  باال می آید. دمای اولیۀ گاز چند درجۀ سلسیوس بوده است؟

( (سطح مقطع دوشاخه باهم برابر است و 

۲۴۰ K

۴ cm

P  =۰ ۷۶ cmHg

12 (1

285 (2

1437 (3

1700 (4

تالیفی مجید ساکی

در شکل زیر دمای مطلق هوای محبوس در لولۀ سمت چپ را چند برابر کنیم تا حجم هوای محبوس نصف شود؟ از139

P)تغییر اندازۀ ظرف و جیوه در اثر تغییر دما صرف نظر شود.   =۰ ۷۵ cmHg , h = ۵۰ cm)

0/4 (1

0/3 (2

0/25 (3

0/2 (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

دو کرۀ فلزی هم جنس  و  با شعاع یکسان را در نظر بگیرید. کرۀ  توپر و کرۀ  حفره دار است. شعاع حفرۀ کرۀ 140

، چندبرابر افزایش حجم حفرۀ کرۀ  نصف شعاع کره است. اگر به دو کره گرمای یکسانی بدهیم، افزایش حجم کرۀ 

خواهد بود؟

ABABB

AB

4 (2 3 (1

8 (4 7 (3

تالیفی مجید ساکی - جواد قزوینیان - احمد مصالیی - مهدی یحیوی

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم
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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؟141 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

لوله ای به طول  که یک طرف آن بسته است، حاوی هوا در فشار  است. این لوله را به طور قائم در یک142

دریاچۀ 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

استوانه ای به حجم 4 لیتر مطابق شکل، از مقداری هوای صفر درجۀ سلسیوس پر شده است، به طوری که در این دما حجم143

قسمت های A و B با یکدیگر برابر می باشد. اگر دمای قسمت A را به  و دمای قسمت B را به  برسانیم،

حجم قسمت A در این حالت چندبرابر قسمت B است؟ (پیستون و جداره های آن کامالً عایق فرض شده و اصطکاک بین

پیستون و استوانه ناچیز فرض شود)

۲۷ C∘−۷۳ C∘

(1

(2

(3

(4

 ۳
۲

 ۴
۳

 ۳
۴

 ۲
۳

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

مخزنی محتوی مخلوطی از  گاز هیدروژن و  گاز اکسیژن است. اگر دمای مخلوط گازها  و فشار آن144

، و  باشد، چگالی مخلوط دو گاز چند گرم بر لیتر است؟ (

 و گازها را کامل فرض کنید)

۲ g۶۴ g۲۷ C∘

۳ × ۱۰ P a۵M  =H  ۲ ۲ g/molM  =O  ۲ ۳۲ g/mol

R = ۸ J/mol.K

2/75 (2 2/5 (1

5/5 (4 5 (3

تالیفی امین امینی
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مخزنی به حجم  حاوی مخلوطی از گازهای هیدروژن و هلیم در دمای  و فشار  است. اگر145

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

هلیم به ترتیب  و  است)

۴۰ Lit۱۲۷ C∘۲ × ۱۰ P a۵

R = ۸ J/mol.K

۲ g/mol۴ g/mol

(2 (1

3 (4 2 (3

 

۳
۱

 

۲
۱

از کشور 1398 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 فرو146

می بریم و 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

مطابق شکل (الف)، لولۀ U شکلی با مقطع ثابت به طول  که یک انتهای آن باز است محتوی هوا با فشار جو (147

) است. از شاخۀ سمت چپ لوله مقداری جیوه را به آرامی داخل لوله می ریزیم به طوری که مانند شکل (ب) سطح

، جیوه تا انتهای شاخه باال بیاید. طول ستون جیوه در این حالت تقریبًا چند سانتی متر است؟ (

 و فرض کنید طی این فرآیند دما و تعداد مولکول های هوای درون لوله ثابت می ماند)

۱ m

۱۰ P a۵

ρ  جیوه = ۱۳۶۰۰ kg/m۳

g = ۱۰ N /kg

10 (1

15 (2

20 (3

25 (4

تالیفی امین امینی

در ظرفی مقداری آب  وجود دارد.  گرم آب  به آن اضافه می کنیم تا دمای تعادل به  برسد. اگر148

دوباره m گرم دیگر آب  در ظرف ریخته شود، دمای تعادل این بار به  می رسد. در این صورت دمای آب

اضافه شده  چند درجۀ سلسیوس است؟ (از مبادلۀ گرما با ظرف صرف نظر می گردد)

۸۰ C∘mθ C∘۵۰ C∘

θ C∘۴۰ C∘

θ( )

(2 (1

(4 (3

۱۰ C∘۲۰ C∘

۳۰ C∘۱۵ C∘

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 
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مخلوطی از یک کیلوگرم یخ و یک کیلوگرم آب در تعادل گرمایی قرار دارند. یک گلولۀ فلزی 300 گرمی که دمای آن149

 و 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 

اگر  گرم آب با دمای  را با  گرم آب با دمای  مخلوط کنیم دمای تعادل مجموعه  خواهد شد. اگر 150

گرم آب با دمای  با  گرم آب با دمای  مخلوط شوند دمای تعادل  خواهد شد. حاصل عبارت  برابر

با چند درجۀ سلسیوس است؟ (از مبادلۀ گرما با محیط صرف نظر شود)

mθ  ۱۲mθ  ۲۵۵ C∘۲m

θ  ۱mθ  ۲۴۰ C∘θ  +۱ θ  ۲

65 (2 50 (1

95 (4 80 (3

الحوائجی تالیفی سعید باب 

یک قطعه یخ به جرم  و دمای  را درون یک ظرف بزرگ حاوی آب  می اندازیم پس از برقراری تعادل151

در دمای  چه مقدار یخ در ظرف باقی می ماند؟ 

۵۰ g−۱۶ C∘۰ C∘

۰ C∘(c یخ=  ۲/۱ J/g C , L  =∘
F ۳۳۶ J/g)

50 (2 55 (1

صفر (4 45 (3

تالیفی فرزاد نامی

قطعه ای یخ با دمای صفر درجۀ سلسیوس درون لیوانی که حاوی 200 گرم آب در دمای 30 درجۀ سلسیوس است انداخته152

می شود و سپس از تعادل گرمایی دمای آب به 10 درجۀ سلسیوس می رسد. جرم یخ حداقل چندبرابر باید می بود تا دمای

آب درون لیوان به صفر درجۀ سلسیوس می رسید؟ (گرمای ویژۀ آب  و ظرفیت گرمایی لیوان  و

گرمای نهان ذوب یخ  است)

۴/۲ J/gK۲۱۰ J/K

۳۳۶ J/g

(2 (1

(4 (3

 

۱۶
۲۷

 

۸
۲۷

 

۸
۹

 

۴
۹

تالیفی محسن موید

صادق طاهرى 09174457144



43/51لرنیتو 1400

در شکل زیر مخزن A حاوی گاز کاملی با فشار  و دمای  و مخزن B حاوی همان گاز با فشار  و153

دمای  و شیر میان دو مخزن بسته است. حجم مخزن B،  برابر حجم مخزن A است. شیر رابط را باز می کنیم.

پس از گذشت مدت زمان طوالنی فشار نهایی مخزن ها چند اتمسفر است؟ (دمای هریک از مخازن در طی فرآیند ثابت

می ماند)

۱ atm۲۷ C∘۵ atm

۱۲۷ C∘۴

3 (1

3/5 (2

4 (3

4/5 (4

تالیفی امین امینی

یک قالب m گرمی یخ صفر درجه را به M گرم آب ۱۶ درجه سانتی گراد اضافه می کنیم. دمای آب ۴ درجه کاهش154

می یابد. اگر یک قالب یخ دیگر مشابه همان اولی را در آب به دست آمده بیندازیم، دمای نهایی چند درجه سانتی گراد

L)خواهد شد؟   =f
یخ  ۸۰ × c آب(

(2 بیشتر از  (1

باید نسبت M به m مشخص باشد. (4 کمتر از  (3

۸ C∘۸ C∘

۸ C∘

تالیفی حسین میرزایی

θ۱θدمای یک میلۀ فلزی از  به  می رسد. اگر طول آن 0/1 درصد افزایش یابد، چگالی آن تقریبًا ............155  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 

مقدار  گلیسیرین با دمای  در اختیار داریم. اگر دمای جوش گلیسیرین  باشد، چند کیلوژول به156

گلیسیرینی که در اختیار داریم گرما بدهیم تا 50 درصد آن تبخیر شود؟

(  ، )

۲۰۰ g۲۰ C∘۲۹۰ C∘

c = ۲۴۰۰ J/kg.KL  =V ۹۷۴ kJ/kg

97/4 (2 32/2 (1

227 (4 129/6 (3

تالیفی مجید ساکی - جواد قزوینیان - احمد مصالیی - مهدی یحیوی

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم
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درون یک ظرف استوانه ای شکل با انبساط ناچیز، تا ارتفاع H از مایعی با ضریب انبساط حجمی  قرار دارد. اگر دمای157

مایع تغییر کند، نسبت تغییر ارتفاع مایع به تغییر دمای آن کدام است؟

β

(2 (1

(4 (3

βH۳βH

 βH۳
۱

 βH۳
۲

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

در شکل زیر، مقداری روغن، آب و گاز کامل درون لوله قرار دارند و دمای گاز محبوس در لوله  است. دمای گاز158

محبوس را چند کلوین افزایش دهیم تا حجم آن دو برابر شود؟

( فشار هوای محیط  است و سطح مقطع لوله در دو طرف یکسان و انبساط آن ناچیز می باشد،

(  ،  ،

۲۷ C∘

۷۶ cmHg

ρ جیوه=  ۱۳/۶ g/cm۳ρ آب=  ۱ g/cm۳ρ روغن=  ۰/۸ g/cm۳

630 (1

330 (2

375 (3

329/7 (4

تالیفی مجید ساکی - جواد قزوینیان - احمد مصالیی - مهدی یحیوی

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

،  گلیسیرین با ضریب انبساط حجمی  ریخته شده159 در دمای  درون ظرفی به حجم 

است. در چه دمایی برحسب درجۀ سلسیوس گلیسیرین شروع به بیرون ریختن از ظرف می کند؟ (از تبخیر سطحی

گلیسیرین صرف نظر کنید و ضریب انبساط طولی مادۀ سازندۀ ظرف برابر با  است)

۱۰ C∘۱ L۹۰۰ cm۳۵ × ۱۰ K−۴ −۱

 ×
۳
۵

۱۰ K−۵ −۱

250 (2 240 (1

270 (4 260 (3

تالیفی امین امینی

در محلی که فشار هوا ثابت است و دما از  به  رسیده است، به علت تغییر دما سطح جیوه در لولۀ160

هواسنج (بارومتر) جیوه ای که لولۀ شیشه ای آن مدرج است از مقابل عدد  به مقابل عدد  می رسد. اگر

ضریب انبساط طولی شیشۀ هواسنج  فرض شود، ضریب انبساط حجمی مطلق جیوه کدام است؟

۲۷۳ K۲۹۰ K

۷۶ cm۷۶/۲۲ cm

۹ × ۱۰ K−۶ −۱

(2 (1

(4 (3

۱/۹۴ × ۱۰ K−۵ −۱۱/۷ × ۱۰ K−۴ −۱

۱/۹۷ × ۱۰ K−۴ −۱۱/۷ × ۱۰ K−۵ −۱

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 
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دماسنجی که روش مدرج کردن آن معلوم نیست دمای  را  درجه و دمای  را  درجه نشان می دهد.161

این دماسنج در چه دمایی با دماسنج فارنهایت عدد یکسانی را نشان می دهد؟

۵ C∘۵۰−۲۰ C∘۱۰

172 (2 122 (1

77 (4 50 (3

الحوائجی تالیفی سعید باب 

در شکل زیر مقداری گاز هلیوم درون مخزنی به حجم  قرار گرفته و فشارسنج عدد  را نشان می دهد. اگر162

( دمای گاز  باشد چند گرم گاز هلیوم درون مخزن وجود دارد؟ (

۳۶ L۳/۸ bar

۲۷ C∘M  =He ۴ g/mol , P هوا= ۱ bar

22/8 (1

28/8 (2

45/6 (3

57/6 (4

تالیفی فرزاد نامی

الستیک یک اتومبیل حاوی مقدار معینی هواست. هنگامی که دمای هوا  است، فشارسنج فشار درون الستیک را163

 نشان می دهد. پس از یک رانندگی بسیار سریع، فشار هوای الستیک مجددًا اندازه گیری می شود و در این حالت

فشارسنج عدد  را نشان می دهد. دمای هوای درون الستیک در این وضعیت چند درجه سلسیوس است؟ (حجم

الستیک ثابت و فشار جو  است)

۲۷ C∘

۳ atm

۴ atm

۱ atm

102 (2 127 (1

400 (4 375 (3

وید شاهی انگوتی - ن تالیفی یاشار 

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

حباب هوایی که در یک عملیات غواصی در عمق 70 متری ایجاد می شود به طرف سطح آب حرکت می کند. اگر دما را164

، فشار هوا در سطح آب  و ثابت فرض کنیم شعاع این حباب در سطح آب چندبرابر می شود؟ (

(

g = ۱۰N /kg۱۰۵

ρ آب=  ۱۰ kg/m۳ ۳

2 (2 (1

4 (4 (3

۲

۲ ۲

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1380
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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. اگر165

به دو کره انرژی گرمایی مساوی بدهیم، شعاع آن ها در مقایسه باهم چگونه تغییر 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

در مکانی که فشار هوا  است، مطابق شکل زیر مقداری گاز با دمای ۷ درجه سلسیوس در استوانه ای166

به سطح 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 

دو جسم هم  جرم  و  با دماهای اولیۀ یکسان را درون دو ظرف که حاوی مقدار معین و یکسانی آب هستند، قرار167

می دهیم تا به تعادل گرمایی با آب برسند. نمودار تغییرات دمای دو جسم به صورت شکل زیر است. کدام گزینه مقایسۀ

درستی بین گرمای ویژۀ جسم  و  را نشان می دهد؟ (دمای آب در هر دو ظرف یکسان است و گرما تنها بین آب و

جسم مبادله می شود)

AB

AB

(1

(2

(3

به دمای اولیۀ آب بستگی دارد (4

c  >A cB

c  >B cA

c  =A cB

تالیفی مجید ساکی
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یک ظرف به حجم ۵ لیتر را از مایعی به ضریب انبساط حجمی  پر کرده ایم. دمای ظرف و مایع را 168۹۰

درجۀ فارنهایت افزایش می دهیم ولی مایعی از ظرف خارج نمی شود و همچنان ظرف لبریز از مایع است. سطح خارجی

ظرف چند درصد منبسط شده است؟

۶ × ۱۰ ۱/K−۴

%1 (2 %0/5 (1

%4 (4 %2 (3

الحوائجی تالیفی سعید باب 

مطابق شکل زیر، براثر افزایش دما، میله ای که در مرکز آن شکافی وجود دارد و دو سر آن ثابت شده است، به باال تاب169

می خورد.

، طول اولیۀ میله  و تغییر دمای میله  باشد،  اگر ضریب انبساطی طولی میله 

تقریبًا چند میلی متر است؟

۲۵ × ۱۰ C−۶∘ −۱L  =۰ ۱mΔθ = ۸ C∘x

8 (1

10 (2

16 (3

20 (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

چگالی و گرمای ویژۀ مایع A به ترتیب دو برابر چگالی و گرمای ویژۀ مایع B است. حجم اولیۀ مایع A نصف حجم اولیۀ170

مایع B است. به این دو مایع گرمای یکسانی داده می شود. افزایش حجم مایع A سه برابر افزایش حجم مایع B است.

ضریب انبساط حجمی مایع A چندبرابر ضریب انبساط حجمی مایع B است؟

12 (2 (1

3 (4 6 (3

 

۳
۴

تالیفی امین امینی

باتوجه به شکل زیر، اگر لوله را باال بیاوریم تا ارتفاع هوای محبوس در انتهای لوله  شود، مقدار جابه جایی لوله در171

راستای قائم چند سانتی متر بوده است؟ (دما ثابت است)

(با این فرض که لوله از ظرف بیرون نیاید و فشار هوای بیرون  باشد)

۲۰ cm

۷۵ cmHg

40 (1

35 (2

50 (3

45 (4

تالیفی علی هاشمی
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) برسد؟172 چند گرم آب  را به  گرم یخ  اضافه کنیم تا پس از برقراری تعادل، دمای مجموعه به (

(  ،  ، )

۱۰ C∘۴۰−۵۰ C∘−۴ C∘

L  =f ۸۰cآبc یخ=   c  

۲
۱

cآب آب=  ۴۲۰۰ J/kg.K

20 (2 10 (1

40 (4 30 (3

تالیفی مجید ساکی - جواد قزوینیان - احمد مصالیی - مهدی یحیوی

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

طول یک میلۀ آهنی در دمای صفر درجۀ سلسیوس، یک میلی متر بیشتر از طول یک میلۀ مسی در همین دما است. اگر173

دمای 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 آهنی چند متر است؟ (ضریب انبساط طولی آهن و مس در SI به ترتیب  و 

است)

۱/۲ × ۱۰−۵۱/۸ × ۱۰−۵

2/498 (2 1/102 (1

4/448 (4 2/503 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

در شکل زیر، جیوه در دو طرف لولۀ  شکل در یک سطح قرار دارد و سطح مقطع لوله  است. از طرف باز لوله174

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

U۱ cm۲

۲۱ cm۳۱۵ cm

73 (1

74 (2

75 (3

76 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

از یک ورق مسی، دو صفحۀ دایره ای شکل به مساحت های  و  بریده و جدا کرده ایم. حال اگر به اولی گرمای175

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

چقدر است؟

S  ۱S  =۲ ۲S  ۱

Q  ۱Q  =۲ ۲Q  ۱ΔR  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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در ظرفی مطابق شکل زیر، مقداری هوا باالی ستون جیوه در لوله وجود دارد. لوله را به آرامی چند سانتی متر پایین ببریم تا176

۷۶cmHgارتفاع ستون 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

به یک جسم جامد با توان ثابتی، گرما داده ایم و نمودار دمای جسم برحسب زمان به صورت زیر است.نسبت گرمای نهان177

SISIذوب جسم در دستگاه  به گرمای ویژۀ جسم در دستگاه  کدام است؟

100 (1

200 (2

300 (3

500 (4

الحوائجی تالیفی سعید باب 

توسط یک گرم کن الکتریکی با توان  و بازدۀ  درصد به یک کیلوگرم یخ  گرما می دهیم. اگر این178

گرم کن  دقیقه روشن باشد، چه محصولی باقی می ماند؟

( )

۲ kW۵۰−۲۰ C∘

۳
L  =F ۳۳۶ kJ/kg , c آب=  ۲c یخ =  ۴/۲ J/g C∘

مخلوط آب و یخ با جرم آب کمتر (2 مخلوط آب و یخ با جرم آب بیشتر (1

آب  (4 آب صفر درجۀ سلسیوس (3۲ C∘

تالیفی مجید ساکی

، مقداری آب درون ظرف شیشه ای قرار دارد. اگر دمای مجموعۀ ظرف و آب را به تدریج به179 مطابق شکل زیر در دمای 

 برسانیم، ارتفاع آب درون ظرف (h) چگونه تغییر می کند؟

۰ C∘

۸ C∘

کاهش می یابد. (1

افزایش می یابد. (2

ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. (3

ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. (4

تالیفی امین امینی

صادق طاهرى 09174457144



50لرنیتو 1400 /51

در شکل زیر، در ابتدا ارتفاع جیوه در دو طرف لوله یکسان است و مقداری گاز کامل در طرف راست لوله محبوس است.180

اگر جیوه 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

، مقداری جیوه در دو طرف لوله، در یک سطح قرار دارد. ارتفاع181 در شکل زیر، داخل لولۀ U شکلی به سطح مقطع 

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

،  و دمای  ، موجود در طرف بستۀ لوله به 50 میلی متر برسد؟ (

هوا ثابت است) 

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 

به دو کرۀ هم جنس A و B گرمای یکسانی می دهیم. کرۀ A توپر به شعاع  و کرۀ B توخالی به شعاع خارجی182

 و شعاع داخلی  است. تغییر دمای کرۀ A چندبرابر تغییر دمای کرۀ B است؟

۱۰ cm

۱۰ cm۵ cm

(2 (1

(4 (3

 

۷
۸

 

۴
۳

 

۸
۷

 

۳
۴

تالیفی امین امینی

در یک مخزن 6 لیتر هوا با فشار 4 اتمسفر موجود است. مقداری از هوای مخزن را خارج می کنیم و فشار آن به 1832

اتمسفر می رسد، 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 
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طول یک خط کش آلومینیومی در دمای  درست  است. به کمک این خط کش طول یک نوار پالستیکی در184

دمای  برابر  اندازه گیری شده است. اگر این مجموعه را تا  گرم کنیم، طول نوار پالستیکی با

اندازه گیری مجدد توسط این خط کش  خواهد شد. ضریب انبساط خطی نوار پالستیکی چقدر است؟ (

(

۲۰ C∘۱۰۰ cm

۲۰ C∘۸۰ cm۱۲۰ C∘

۸۰/۱۶ cm

α =Al ۲۴ × ۱۰ ۱/K−۶

(2 (1

(4 (3

۴۴ × ۱۰−۶۲۰ × ۱۰−۶

۳۰ × ۱۰−۶۳۴ × ۱۰−۶

تالیفی علی هاشمی

، ورقه ای دایره ای به مساحت  جدا کرده ایم و مقدار  ژول گرما به آن185 از یک ورقۀ فلزی به ضخامت 

می دهیم. تغییر مساحت قاعدۀ دایره ای این قرص  است. اگر از همین ورقه یک کرۀ توخالی به شعاع خارجی

(  بسازیم و به آن گرمای  بدهیم، تغییر حجم قسمت فلزی آن چند سانتی متر مکعب خواهد بود؟ (

۱ cm۲۰ cm۲Q

۰/۲ cm۲

۳ cm۲Qπ ≃ ۳

0/6 (2 0/4 (1

2/7 (4 1/2 (3

تالیفی مجید ساکی - جواد قزوینیان - احمد مصالیی - مهدی یحیوی

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

درون  آب  مقداری یخ  می اندازیم. اگر این آب  گرما از دست بدهد تا سیستم به دمای186

( ،  و  تعادل برسد، 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 

اگر فشار گاز کاملی را 25 درصد افزایش داده و هم زمان دمای مطلق آن را 20 درصد کاهش دهیم، حجم گاز چگونه187

تغییر 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
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