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درسپایهمدرسه

مبحثدبیر

نامخانوادگی و نام

نیروی1 کار میشود. جابهجا افقی سطح روی جسم و میکنیم وارد جسم به زاویۀ تحت را نیروی زیر، شکل مطابق

است؟ ژول چند جسم جابهجایی متر 8 در

F = ۱۰N۶۰∘

F

80 (1

40 (2

(3

است. ممکن حالت سه هر جسم جرم به بسته (4

۴۰ ۳

1395 5 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

22 در جسم روی بر انجامشده کل کار است. زیر شکل مطابق میکند، حرکت مستقیم مسیری روی که جسمی زمان تندی- نمودار

است؟ حرکت اول ثانیۀ 2 در جسم روی بر انجامشده کل کار چندبرابر حرکت دوم ثانیۀ

(1

(2

(3

(4

۹
۱۶

۱۶
۹

−
۹
۱۶

−
۱۶
۹

1397 7 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

سلسیوس3 درجۀ 27 گاز اولیۀ دمای اگر میرسانیم. اتمسفر 1/8 به اتمسفر 1/5 از ثابت حجم در را اکسیژن گاز معینی مقدار فشار

است؟ کدام سلسیوس درجۀ برحسب آن نهایی دمای باشد،

67 (2 57 (1

87 (4 77 (3

1397 15 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

فیزیکدهم

آقاخانی تجربیمحمد دهم فیزیک بندی جمع
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یخساز4 این موتور توان میکند. تبدیل یخ به را آب کیلوگرم 10 ثانیه، 4760 مدت در ،3 عملکرد ضریب با یخسازی

است؟ کیلووات چند

۱۵ C∘−۱۴ C∘

(c آب= ۴/۲ kJ/kg , c یخ= ۲/۱ kJ/kg , L =F ۳۳۶ kJ/kg)

0/25 (2 0/3 (1

0/15 (4 0/2 (3

داداشی مهدی تالیفی

است؟5 کدام یخچال این عملکرد ضریب میپیماید. زیر شکل مطابق را یخچال یک چرخۀ تکاتمی کامل گاز معینی مقدار

(C =P R , C =۲
۵

V R)۲
۳

2 (1

3 (2

2/5 (3

3/5 (4

1395 9 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

است؟6 جیوه سانتیمتر چند و نقطۀ دو بین فشار اختالف هستند. تعادل حال در جیوه و آب زیر، شکل ABدر

(ρ آب= ۱۰۰۰ kg/m , ρ =۳
جیوه ۱۳۶۰۰ kg/m , g =۳ ۱۰ m/s )۲

5 (1

10 (2

15 (3

73 (4

1399 4 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

ارتفاع7 اگر است. شده برده فرو چگالی به مایعی درون عمق تا وارون بهصورت قائمی لولۀ زیر، شکل مطابق

و ) است؟ جیوه سانتیمتر چند لوله، داخل در محبوس هوای فشار باشد، لوله داخل در مایع

(

۳۰ cm۸۰۰ kg/m۳

۱۳ cmρ جیوه= ۱۳/۶ g/cm۳

P =۰ ۷۴ cmHg

57 (1

73 (2

75 (3

91 (4

1396 13 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1396 13 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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آن8 گرانشی پتانسیل انرژی 0/1 با برابر A نقطۀ در گلوله جنبشی انرژی اگر است. حرکت در ABC مسیر در گلولهای زیر، شکل مطابق

وارد نیروهای کل کار و باشد نقطه این در آن گرانشی پتانسیل انرژی برابر 0/7 با برابر C نقطۀ در گلوله جنبشی انرژی و نقطه این در

مبدأ بهعنوان B (نقطۀ است؟ ژول چند C نقطۀ در گلوله گرانشی پتانسیل انرژی باشد، با برابر C تا A از جابهجایی در گلوله بر

شود) گرفته نظر در گرانشی پتانسیل انرژی

۸۰ J

200 (1

600 (2

150 (3

250 (4

1398 19 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

بیرون9 ظرف از گلیسیرین از سیسی چند یابد، افزایش مجموعه دمای اگر است. گلیسیرین از لبریز لیتر 2 حجم به ظرفی

است) گلیسیرین حجمی انبساط ضریب و ظرف طولی انبساط (ضریب میریزد؟

۵۰ C∘

۲ × ۱۰ ( C)−۵ ∘ −۱۱۵ × ۱۰ ( C)−۵ ∘ −۱

90 (2 19 (1

9 (4 29 (3

1396 4 شماره آزمون دهم تجربی علوم ایران برتر مدارس

1396 4 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی ایران برتر مدارس

باشد؟10 اندازهگیری این گزارش میتواند زیر گزینههای از کدامیک گرفتهایم. اندازه را جسمی طول زیر مدرج خطکش از استفاده با

(1

(2

(3

(4

۱۶/۵ mm ± ۱ mm

۰/۱۶ dm ± ۱ dm

۱۶ cm ± ۱ cm

۱۶ mm ± ۱ mm

1398 تابستان 8 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

داشته11 وجود حجم به حفرهای است، آن تشکیلدهندۀ مادۀ چگالی که جرم به مکعبی درون اگر

است؟ سانتیمتر چند مکعب این ضلع اندازۀ باشد،

۶۰۰ g۸۰۰ kg/m۳۲۵۰ cm۳

10 (2 5 (1

20 (4 15 (3

1398 8 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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اگر12 میکنیم. مخلوط چگالی با B مایع از سانتیمترمکعب 150 با را چگالی با A مایع از سانتیمترمکعب 100

نیست؟ صحیح مخلوط این مورد در گزینه کدام باشد، مخلوط چگالی

۲ g/cm۳۴ g/cm۳

g/cm
۳
۱۰ ۳

است. کرده تغ�ر مخلوط حجم (2 است. A مایع جرم برابر 3 ، مایع جرم (1

است. گرم 400 مایع دو جرم اختالف (4 است. کرده تغ�ر درصد 5 مخلوط حجم (3

B۱۰ cm۳

1397 3 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

است؟13 کدام برحسب هیدروژن اتم حجم بزرگی مرتبۀ است. با برابر هیدروژن اتم ۱۰شعاع μm−۴(nm)۳

(2 (1

(4 (3

۱۰−۱۱۰−۶

۱۰−۸۱۰−۳

1398 تابستان 2 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

و14 دارد قرار لیتر بر گرم 1250 چگالی به مایع یک از ارتفاع تا مقطع سطح به بلند استوانۀ یک در زیر، شکل مطابق

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

( و ، ) برسد؟ به لوله ته در

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

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

سانتیمتر15 چند گاز مخزن فشار باشد، لوله داخل مایع چگالی و محیط هوای فشار اگر شکل، باتوجهبه

است) قطر با دایره مایع، حاوی لولههای مقطع سطح و جیوه (چگالی است؟ جیوه

۷۶ cmHg۶/۸ g/cm۳

۱۳/۶ g/cm۳۲ cm

66/5 (1

67/5 (2

68/5 (3

65/5 (4

1397 8 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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روی16 را آن اگر است. آن کوچک قاعدۀ شعاع برابر ۲ بزرگ قاعدۀ شعاع و دارد قرار افقی سطح روی شکل، مطابق ناقصی مخروط

دهیم؟ قرار آن روی باید را مخروط وزن برابر چند وزنهای نکند، تغ�ری افقی سطح بر وارد فشار بخواهیم و بگذاریم بزرگ قاعدۀ

4 (1

3 (2

2 (3

1 (4

1398 تابستان 1 شماره آزمون یازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

اگر17 میرسد. سطح پا�ن به ثانیه بر متر 9 تندی با و میشود رها شیبدار سطح باالی از کیلوگرم 10 جرم به جسمی شکل، مطابق

( ) است؟ بوده ژول چند شیبدار سطح روی حرکت طی در اصطکاک نیروی کار باشد، متر 10 شیبدار سطح gطول = ۱۰ N /kg

(1

(2

(3

(4

−۷۵

−۸۵

−۹۵

−۱۰۵

1397 7 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

این18 کیلوگرمی 10 پیستون روی وزنهای است. تعادل حال در مجموعه و استوانه، درون محبوس گاز فشار زیر، شکل در

در لوله مقطع سطح چنانچه میرسد. به لوله چپ شاخۀ در مایع ارتفاع تعادل، دوبارۀ برقراری از پس و میگذاریم استوانه

خواهد تغ�ر چگونه و کیلوپاسکال چند استوانه درون محبوس گاز فشار باشد، مایع چگالی و برابر باهم سمت دو

است) ناچیز استوانه بدنۀ با پیستون اصطکاک و ) کرد؟

۱۱۰ kP a

۲۰ cm

۱۰ kg/m۳ ۳

g = ۱۰ N /kg , P =۰ ۱۰۰ kP a

مییابد. افزایش ، (1

مییابد. کاهش ، (2

مییابد. کاهش ، (3

مییابد. افزایش ، (4

۲ kP a

۴ kP a

۲ kP a

۴ kP a

1399 5 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

گردد؟19 برقرار تساوی تا دهیم قرار را SI پیشوندهای از کدامیک زیر، عبارت خالی جای در

=
(□ s)۲

۱Gg.μm۲
۰/۱nJ

m (2 c (1

h (4 M (3

1397 2 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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اگر20 میکند. طی را است همدما و بیدررو همحجم، فرآیند سه شامل که چرخۀ کامل گاز معینی مقدار زیر، شکل مطابق

طی گاز که گرمایی اندازۀ باشد، با برابر بیدررو فرآیند طی انجامشده کار اندازۀ و 35 با برابر در چرخه داخل مساحت

است؟ ژول چند میکند، مبادله محیط با همحجم فرآیند

ABCA

SI۵۵J

15 (1

20 (2

35 (3

55 (4

1396 5 شماره آزمون سوم فیزیک و ریاضی قلمچی

چگونه21 دما تغ�ر همین اثر بر میله این چگالی است. یافته کاهش درصد 0/04 آن مساحت فلزی، صفحۀ یک دمای تغ�ر اثر بر

میکند؟ تغ�ر

مییابد. کاهش درصد 0/12 (2 مییابد. افزایش درصد 0/12 (1

مییابد. کاهش درصد 0/06 (4 مییابد. افزایش درصد 0/06 (3

1399 15 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

زمین22 سطح به تندی با و میشود پرتاب باال بهسمت اولیۀ تندی با زمین سطح از m جرم به گلولهای

نیروی (اندازۀ میرفت؟ باالتر متر چند حداکثر قبل حالت به نسبت گلوله نداشت، وجود هوا مقاومت نیروی اگر بازمیگردد.

( و بگیرید نظر در ثابت مسیر طول در را هوا مقاومت

۳۰ m/s۲۲ m/s

g = ۱۰ N /kg

20/8 (2 8/6 (1

9/6 (4 10/4 (3

1399 12 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

متوقف23 B نقطۀ در و میشود پرتاب باال بهطرف شیبدار سطح روی A نقطۀ از تندی با m جرم به جسمی زیر شکل در

جسم تندی باشد، برگشت مسیر در انجامشده كل كار برابر دو رفت، مسیر در انجامشده کل کار اندازۀ اگر برمیگردد. سپس و شده

شد؟ خواهد ثانیه بر متر چند پرتاب نقطۀ به بازگشت هنگام به

۸ m/s

(1

(2

(3

(4

۴

۴ ۲

۸

۸ ۲

1399 10 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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متر24 حداکثر جسم اگر میکنیم. پرتاب باال بهطرف قائم راستای در زمین سطح روی از اولیۀ تندی با را جسمی

و ) است؟ ثانیه بر متر چند میکند، برخورد زمین به هنگامیکه جسم تندی اندازۀ برود، باال زمین سطح به نسبت

شود) فرض ثابت مسیر طول در هوا مقاومت نیروی

۲۰ m/s۱۲/۵
g = ۱۰ N /kg

10 (2 5 (1

باشد. مشخص باید جسم جرم (4 25 (3

1397 7 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

است؟25 کدام متر برحسب فاصله این بزرگی مرتبۀ دارد. فاصله شیری راه کهکشان مرکز از نوری سال ۲۵۰۰۰ حدود شمسی منظومۀ

است) خأل در نور انتشار ۳(سرعت × ۱۰ m/s۸

(2 (1

(4 (3

۱۰۱۰۱۰۱۵

۱۰۱۹۱۰۲۵

1398 4 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

اگر26 برد. باال ثابت تندی با بهاندازۀ را جرم به وزنهای دقیقه هر در میتوان گرمایی ماشین یک خروجی کار از استفاده با

) است؟ کیلوگرم چند باشد، با برابر میکند دریافت دقیقه هر در ماشین که گرمایی و درصد ۲۰ ماشین این بازده

(

m۴ m

۵۰ kJm

g = ۱۰ N /kg

1000 (2 250 (1

750 (4 500 (3

1398 8 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

فشار27 است. سلسیوس درجۀ ۲۷ نیتروژن گاز گرم ۱۱۲ و هیدروژن گاز گرم 6 از مخلوطی محتوی لیتر ۱۴ ثابت حجم با مخزنی

) است؟ اتمسفر چند گازها مخلوط

(

M =N ۲ ۲۸g/mol , M =H۲ ۲g/mol , ۱atm = ۱۰ P a , R =۵ ۸ J/(mol.K)

8 (2 6 (1

12 (4 9 (3

1396 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

است؟28 (2) شکل دماسنج اندازهگیری دقت چندبرابر (1) شکل دماسنج اندازهگیری خطای مطلق قدر

10 (1

25 (2

30 (3

50 (4

1397 4 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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است؟29 شده آورده زیر، شکل اجسام جنبشی انرژی بین درستی مقایسۀ گزینه، کدام در

(1

(2

(3

(4

K =۳ K >۲ K =۱ K۴

K =۲ K >۳ K >۴ K ۱

K =۱ K =۳ K =۴ K۲

K >۳ K >۲ K >۴ K ۱

1398 2 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

شود؟30 کم آن درونی انرژی تا دهیم کاهش را تکاتمی کامل گاز مول چند دمای ثابت، حجم ۸۰در C∘۲۴۰۰ J

(C =MV ۱۲ J/mol ⋅ K)

1/75 (2 1/25 (1

2 (4 2/5 (3

1394 9 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

آب31 جرم میماند. باقی درجه صفر آب گرم ۱۵۰ تعادل برقراری از پس میکنیم؛ مخلوط یخ با را آب گرم m

و و میشود، صرفنظر گرما اتالف (از است؟ گرم چند اولیه

(

۲۰ C∘۸۰۰ g−۱۰ C∘

c آب= ۴/۲ J/g C∘c یخ= ۲/۱ J/g C∘L =f ۳۳۶ J/g C∘

180 (2 160 (1

220 (4 200 (3

1396 12 شماره آزمون چهارم تجربی علوم ایران برتر مدارس

1396 12 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی ایران برتر مدارس

چگالی32 به مایع با را آن اگر و گرم 1500 مجموعه جرم کنیم، پر مایع با را ظرف این اگر است. گرم 600 توخالی ظرف یک جرم

است؟ مکعب سانتیمتر بر گرم چند مایع چگالی میشود. گرم 3000 مجموعه جرم کنیم، ر پُ

AB

۱/۶ g/cm۳A

0/8 (2 0/6 (1

1/2 (4 1 (3

1399 3 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

و33 باشد آن اولیۀ دمای اگر مییابد. افزایش d بهاندازۀ آن طول برسد، به از فلزی میلۀ یک دمای اگر

یکسان حالت دو هر در میله اولیۀ (طول برسانیم؟ کلوین چند به را آن دمای باید دهیم، افزایش بهاندازۀ را آن طول بخواهیم

شود) فرض

۳۷ C∘۵۷ C∘۲۰۰ K

۴d

240 (2 340 (1

380 (4 280 (3

1396 14 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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اصطکاک34 نیروی اندازۀ اگر میشود. وارد و ثابت نیروی دو دارد قرار افقی سطحی روی که جسمی به زیر، شکل مطابق

درجه چند باشد، معادل نیروها کل کار افقی، سطح روی متر 5 طی از پس و نیوتن 10 افقی سطح و جسم بین جنبشی

است؟

F ۱F ۲

۵۰Jθ

45 (1

صفر (2

30 (3

60 (4

1398 تابستان 3 شماره آزمون یازدهم تجربی علوم قلمچی

35) مییابد؟ افزایش ژول چند گاز درونی انرژی فرآیند این در است. شکل مطابق تکاتمی کامل گاز نیممول نمودار

( و

P − T

C =V R
۲
۳

R = ۸ J/mol.K

600 (1

1200 (2

1800 (3

3000 (4

1397 14 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

اولیۀ36 جنبشی انرژی مییابد. افزایش ژول 125 آن جنبشی انرژی دهیم، افزایش درصد 50 را ثابت و معین جرم به جسمی تندی اگر

است؟ بوده ژول چند جسم

150 (2 200 (1

250 (4 100 (3

1397 5 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

در37 که شیشه از وجهی دمای زمستانی، روز یک در است. آن ضخامت و و اتاقی پنجرۀ شیشۀ عرض و طول

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

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

۲/۵ m۲ m۵ mm

−۵ C∘+۵ C∘

(k شیشه= ۰/۶ W/m.K)

3 (2 2 (1

10 (4 6 (3

1399 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور
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باشد؟38 صحیح میتواند زیر گزینههای از کدامیک باشد، زیر شکل AB فرآیند در Wاگر =∣ AB ∣ ۳۰ J

(1

(2

(3

(4

Q =AB ۲۰ J

Q =AB ۳۰ J

Q =AB −۳۰ J

Q =AB −۴۰ J

کرابی وحید تالیفی

با39 برابر جو هوای فشار اگر میدهد. نشان را گاز مخزن پیمانهای فشار فشارسنج، و تعادل حال در مایعها زیر شکل در

( ) است؟ سانتیمتر چند مقدار باشد، آب چگالی و

۲ × ۱۰ P a۴

۱۰ P a۵۱۰ kg/m۳ ۳xg = ۱۰ N /kg

150 (1

250 (2

100 (3

60 (4

1397 10 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

40.............. آن عالمت و است ............ کمیتی کار،

باشد. از کوچکتر جابهجایی، و نیرو بردارهای بین زاویۀ اگر است، مثبت - نردهای (1

باشد. از بزرگتر جابهجایی، و نیرو بردارهای بین زاویۀ اگر است، منفی - برداری (2

است. مثبت همواره - برداری (3

است. مثبت همواره - نردهای (4

۹۰∘

۹۰∘

1396 6 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

از41 سانتیمترمکعب چند است. راست سمت در لوله مقطع مساحت برابر 2 چپ سمت در شکل لولۀ مقطع مساحت زیر شکل در

شود؟ همتراز لوله طرف دو در مایعها سطح تا کنیم اضافه راست طرف شاخۀ به چگالی به مایعی

U

ρ =۳ ۰/۹ g/cm۳

20 (1

40 (2

60 (3

80 (4

1397 10 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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درونی42 انرژی تغ�ر باشد، ، حالت در گاز دمای اگر است. زیر شکل مطابق دواتمی کامل گاز مول نیم ی نمودار

( ) است؟ ژول چند فرآیند در گاز

P − Va۳۰۰ K

abR = ۸ J/mol.K

4680 (1

2808 (2

1800 (3

1050 (4

1396 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

کنید43 صرفنظر انرژی اتالف (از میسازد؟ فشرده را فنر سانتیمتر چند حداکثر میشود رها جسم وقتی زیر شکل در

(

g = ۱۰ m/s۲

10 (1

20 (2

30 (3

40 (4

1394 11 شماره آزمون چهارم تجربی علوم ایران برتر مدارس

1394 11 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی ایران برتر مدارس

مییابد.44 کاهش آب دمای تعادل، از پس میکنیم. اضافه آب مقداری به را سلسیوس درجۀ صفر یخ قالب یک

کدام مورد در مییابد. کاهش بهاندازۀ دما کنیم، اضافه دوباره آب ظرف همان به قبلی مشابه یخ، قالب یک درصورتیکه

است) ناچیز انرژی (اتالف است؟ درست مورد

۱۵ C∘۲ C∘

θθ

(2 (1

(4 (3

θ = ۲ C∘θ > ۲ C∘

θ < ۲ C∘θ = ۰ C∘

1397 16 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

درجۀ45 چند B نقطۀ دمای باشد، اگر مییابد. شارش AC میلۀ در پایا و یکنواخت بهطور گرما زیر، شکل در

است) یکسان میله طول در مقطع (سطح است؟ سلسیوس

=BC
۴
۱

AC

20 (1

25 (2

33 (3

75 (4

1398 تابستان 7 شماره آزمون یازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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بطری46 یک کردن پر برای آب قطرههای تعداد بزرگی مرتبۀ بگیریم، نظر در قطر با کروی قطرههایی بهصورت را آب اگر

است؟ کدام لیتری

۴ mm۱/۲

(2 (1

(4 (3

۱۰۸۱۰۵

۱۰۱۱۱۰۳

1399 1 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

نمودهایم.47 ایجاد مساحت با دایرهای حفرۀ یک ، ضلع و کم ضخامت با فلزی مربعی صفحۀ یک درون

مربع فلزی بخش مساحت یابد، افزایش حفره مساحت اگر میکنیم. گرم مشخصی دمای تا یکنواخت بهطور را صفحه

مییابد؟ افزایش سانتیمترمربع چند

۱۲ cm۳/۶ × ۱۰ m−۳ ۲

۲ (mm)۲

0/8 (1

0/06 (2

0/6 (3

0/08 (4

1397 12 شماره آزمون چهارم تجربی علوم قلمچی

جرم48 درصد چند شود، منجمد ظرف داخل آب سطحی، تبخیر اثر در اگر دارد. قرار سلسیوس درجۀ صفر آب مقداری ظرف یک در

است؟ شده خارج ظرف از سطحی تبخیر اثر در آب

نداریم) انرژی اتالف و )L =F ۸۰ cal/g , L =V ۵۶۰ cal/g

87/5 (2 12/5 (1

75 (4 25 (3

1399 16 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

493 ارتفاع تا هوا متوسط چگالی نسبت اساس این بر میدهد. نشان را زمین سطح از ارتفاع برحسب هوا فشار تغ�رات زیر نمودار

است؟ کیلومتری 15 تا 9 الیههای بین هوا، متوسط چگالی چندبرابر زمین، سطح از کیلومتری

3 (1

4/5 (2

7 (3

10/5 (4

1396 11 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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50(1) ناحیۀ در شاره تندی با برابر (2) ناحیۀ در شاره تندی میکند. شارش پایا بهصورت لوله یک در شارهای زیر، شکل مطابق

میشود؟ کدام (1) ناحیۀ به (2) ناحیۀ در شاره تندی نسبت دهیم، کاهش را قطر لوله، طرف دو در اگر است.
۹
۱۶

۲ cm

1/56 (1

0/96 (2

0/56 (3

1/96 (4

1399 7 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

دقیقه)51 = min) باشد؟ برقرار تساوی تا گیرد قرار زیر گزینههای از کدامیک ،A بهجای

۱۴۴۰۰ g.cm/(min) =۲ A kg.m/s۲

(2 (1

(4 (3

۴ × ۱۰−۱۲/۴ × ۱۰−۵

۴ × ۱۰−۵۲/۴ × ۱۰−۳

1398 3 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

ضلع52 به مربع قاعدۀ با مکعبمستطیل یک درون دیگر بار و قاعدۀ شعاع با قائم استوانه یک درون بار یک را آب مشخصی مقدار

است؟ کدام باشد، مکعبمستطیل کف در آب پیمانهای فشار برابر ۴ استوانه کف آب پیمانهای فشار اگر میریزیم.

R

a
R
a

2 (2 (1

(4 (3

۲ π
۱

۲ π
۲
۱

1397 12 شماره آزمون چهارم تجربی علوم قلمچی

طی53 گاز درونی انرژی تغ�ر است. با برابر میدهد انجام تکاتمی کامل گاز معینی مقدار که کاری همفشار، فرآیندی طی

است؟ ژول چند فرآیند این

−۵۰۰ J

(C =V R , C =
۲
۳

P R)
۲
۵

(2 1250 (1

750 (4 (3

−۲۵۰

−۷۵۰

1397 1 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

مساحت54 بدهیم، گرما یکنواخت بهطور حلقه به اگر درمیآوریم. حلقه بهصورت را جرم و طول به نازک سیم یک

( و ) میشود؟ زیاد درصد چند تقریبًا حلقه، توسط محصور سطح

L۵۰ g۱۵۰۰ J

c سیم= ۶۰۰ J/kg. C∘α سیم= ۱۰ ( C)−۵ ∘ −۱

0/5 (2 0/1 (1

1 (4 0/001 (3

1398 3 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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دمای55 میشود. زیاد درصد 25 آن فشار دهیم، افزایش کلوین 70 را گاز این دمای اگر دارد. قرار مخزن درون کامل گاز معینی مقدار

است؟ بوده سلسیوس درجۀ چند گاز اولیۀ

280 (2 7 (1

273 (4 343 (3

1394 4 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

56) است؟ سانتیمترمکعب بر گرم چند مایع این چگالی باشد، اتمسفر 1/76 کل فشار ساکنی، مایع از متری 8 عمق در اگر

شود) فرض و محل در هوا فشار = ۱atm = ۱۰ P a۵g = ۱۰ N /kg

1/15 (2 1/05 (1

0/85 (4 0/95 (3

1397 10 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

از57 اول بار را ظرف این ریختهایم. مایع یک از معینی حجم سانتیمتر، 60 و 30 ،20 ابعاد به مکعبمستطیلشکل ظرف یک در

بار در ظرف کف بر مایع طرف از واردشده فشار میدهیم. قرار افقی سطح یک روی وجه بزرگترین از دوم بار و وجه کوچکترین

.......... اول بار در ظرف کف به مایع طرف از واردشده نیروی اندازۀ و دوم بار در ظرف کف به واردشده فشار برابر ............ اول

کنید) نظر صرف مایع باالی هوای فشار (از است. دوم بار در ظرف کف به مایع طرف از واردشده نیروی اندازۀ برابر

2 - 3 (2 3 - 2 (1

1 - 3 (4 1 - (3
۳
۱

1396 9 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

دو58 از و شده شاخه دو و رسیده تقاطع محل به شاره سپس میگذرد، (۱) لولۀ از شارش آهنگ با شارهای زیر، شکل مطابق

لولۀ در شاره تندی اگر میگذرد. پایا حالت در و چپ به راست از ترتیب به مقطع مساحت با (۳) و (۲) لولۀ

است؟ چند شاره تندی (۳) لولۀ در باشد، با برابر (۲)

۲ L/s

۲۵ cm۲۷۵ cm۲

۵ cm/scm/s

25 (1

35 (2

45 (3

55 (4

1399 7 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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گاز59 درونی انرژی تغ�رات است. زیر شکل مطابق میکند. طی تکاتمی کامل گاز معینی مقدار که فرآیندهایی نمودار

است؟ ژول چند با برابر c تا a مسیر طی

P − V

(C =v R , ۱ atm =
۲
۳

۱۰ P a)۵

2400 (1

3000 (2

3600 (3

دارد. بستگی به (4V ′

1399 5 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

بدن60 درون خون حجم باشد، حدود در خون چگالی اگر میدهد. تشکیل خون را انسان بدن جرم از درصد ۸ حدود

است؟ لیتر چند حدودًا متوسط جرم به انسان یک

۱/۰۵ g/cm۳

۶۰ kg

51 (2 5/1 (1

46 (4 4/6 (3

1398 4 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

بر61 وارد نیروهای کل کار اگر است. باال بهسمت حرکت حال در آسانسور و داشته قرار آسانسور یک درون جرم به شخصی

شخص بر آسانسور کف طرف از جابهجایی این در که نیرویی بزرگی باشد، با برابر آسانسور جابهجایی متر ۸ در شخص

( ) است؟ نیوتن چند میشود، وارد

۶۰ kg

۰/۳۲ kJ

g = ۱۰ N /kg

100 (2 40 (1

640 (4 20 (3

1398 6 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

هستند؟62 نردهای و فرعی همگی کمیتها کدام

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

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

1397 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

میباشد.63 زیر بهصورت گرم برحسب آن برای گزارششده اعداد و میگیریم اندازه دفعات به دیجیتال ترازوی یک با را جسمی جرم

است؟ کدام چپ به راست از بهترتیب گرم برحسب جسم جرم و دیجیتال ترازوی دقت

۱۸/۴۸, ۱۸/۶۶, ۱۸/۷۶, ۱۲/۴۴, ۱۸/۶۰, ۱۸/۵۰, ۲۰/۳۶

18/65 ،0/01 (2 18/60 ،0/01 (1

18/65 ،0/02 (4 18/60 ،0/02 (3

1399 2 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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ارتفاع64 تا سپس و آب ارتفاع تا است ضلع به مربعی آن مقطع سطح که شکل مکعبمستطیل ظرف یک درون

است؟ نیوتون چند میشود، وارد ظرف کف به مایع دو طرف از که نیرویی میریزیم. روغن

( و و )

۱۰ cm۱۰ cm

۱۰ cm

ρ آب= ۱ g/cm۳ρ روغن= ۰/۸ g/cm۳g = ۱۰ N /kg

(2 (1

(4 (3

۱/۸ × ۱۰۳۱/۸

۱۸۹

1399 12 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

است،65 آن چگالی که جرم به فلزی جسمی شده، پر آب از آن درصد ۷۵ که لیتر یک حجم به ظرفی در .

................................ جسم این که گفت میتوان صورت این در میریزد، بیرون ظرف از آب میکنیم مشاهده و میاندازیم

۶ kg۸ g/cm۳

۷۵۰ cm۳

است. حفره حجم و دارد خالی حفرۀ (2 است. آن حجم و ر توپُ (1

است. حفره حجم و دارد خالی حفرۀ (4 است. آن حجم و ر توپُ (3

۱۰۰۰ cm۳۲۵۰ cm۳

۷۵۰ cm۳۷۵۰ cm۳

1399 5 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

اگر66 دارد. قرار تعادل حال در است، آن دهانۀ مساحت و آن كف مساحت که ظرفی در آب زیر، شکل در

کاهش نیوتون چند میشود، وارد ظرف کف بر آب طرف از که نیرویی اندازۀ تعادل، ایجاد از بعد کنیم، خارج ظرف داخل از آب

مییابد؟

۳۰ cm۲۵ cm۲۲۰۰ g

(ρ آب= ۱ g/cm , g =۳ ۱۰ N /kg)

1/5 (1

2 (2

3 (3

4/5 (4

1399 10 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

حال67 از گلوله میسازد، زاویۀ قائم راستای با آونگ گلولۀ درحالیکه است. شده بسته L طول به نخی به m جرم به آونگی

چند حداکثر دیگر طرف در گلوله شود، هوا مولکولهای با برخورد صرف گلوله اولیۀ انرژی از درصد ۲۰ اگر میشود. رها سکون

گلوله حرکت مسیر نقطۀ پا�نترین گرانشی، پتانسیل انرژی مبدأ و ) میشود؟ منحرف قائم راستای از درجه

شود) فرض

۶۰∘

cos ۳۷ =∘ ۰/۸

53 (2 30 (1

دارد. بستگی گلوله جرم به (4 37 (3

1397 4 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

میباشند.68 فرعی کمیتهای از ................... اصلی کمیتهای از .................

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

شدتجریان و سرعت - دما و نیرو (4 نیرو و مساحت - جرم و طول (3

1386 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور
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هستند؟69 فرعی کمیتها همۀ زیر، موارد از کدامیک در

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

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

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

فشار70 از کیلوپاسکال چند است. سانتیمتر ۴۰ با برابر لوله طرف دو در چگالی به مایع ارتفاع اختالف زیر شکل مانومتر در

و هوا (فشار برسد؟ سانتیمتر ۱۰ به لوله طرف دو در مایع ارتفاع اختالف تا کنیم کم A مخزن گاز

است) تعادل حال در مایع

۵ g/cm۳

۹۹۵۰۰ P ag = ۱۰ N /kg

124/5 یا 114/5 (1

25 یا 15 (2

15 فقط (3

25 فقط (4

1398 تابستان 6 شماره آزمون یازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

دمای71 دماسنج این میدهد. نشان 212 عدد با را آب جوش دمای و 32 عدد با را یخ ذوب دمای اتمسفر، یک فشار در دماسنج یک

میدهد؟ نشان عددی چه با را −۴۰ C∘

(2 صفر (1

(4 (3

−۳۲

−۱۵−۴۰

1395 15 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

اگر72 میشود. ُپر مایع از ظرف نیمه تا بهطوریکه میریزیم، A مقطع سطح و h ارتفاع به استوانهایشکل ظرفی درون مایع مقداری

مایع از ناشی فشار کنیم، خالی است، استوانهای ظرف مساحت از بیشتر درصد ۲۵ آن مقطع مساحت که مکعبی ظرفی در را مایع

میکند؟ تغ�ر چگونه مکعبی ظرف کف در

مییابد. کاهش درصد 25 (2 مییابد. افزایش درصد 25 (1

مییابد. کاهش درصد 20 (4 مییابد. افزایش درصد 20 (3

1399 6 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

دیگری73 یخ قطعه اگر حالت این در مییابد. کاهش آب دمای میاندازیم. آب مقداری در را درجه صفر یخ قطعه یک

آب: دمای کنیم، اضافه آب ظرف همان به اول یخ قطعه با کامًالمشابه

۳۰ C∘۱۰ C∘

مییابد. کاهش از کمتر (2 مییابد. کاهش از بیشتر (1

نمیکند. تغ�ری (4 مییابد. کاهش (3

۱۰ C∘۱۰ C∘

۱۰ C∘

1396 3 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی ایران برتر مدارس
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این74 ی نمودار میدهد. نشان است، شده تشکیل فرآیند سه از که چرخهای برای را و ، عالمت زیر، جدول

باشد؟ میتواند گزینه کدام مطابق چرخه،

QWΔTP − V

(1

(2

(3

(4

1396 15 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

داخلی75 حفرۀ شعاع و آن خارجی شعاع که توخالی دیگری و شعاع به ر توپُ اولی ،B و A همجنس فلزی کرۀ دو

کرۀ در بهکاررفته فلز حجم تغ�ر و برابر کرۀ حجم تغ�ر و بدهیم گرما یکاندازه به کره، دو به اگر است.

است؟ کدام نسبت باشد، برابر

۲۰ cm۲۰ cm

۱۰ cmAΔV AB

ΔV BΔV B

ΔV A

1 (2 (1

(4 2 (3

۸
۷

۷
۸

1396 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

76، ) شود؟ تبدیل آب به تا دهیم گرما کیلوژول چند ، دمای با یخ به

( و

۲ kg−۱۰ C∘۱۵ C∘c آب= ۴۲۰۰ J/kgKc یخ= c
۲
۱

آب

L =F ۸۰c آب

(2 840 (1

(4 420 (3

۸۴۰ × ۱۰۳

۴۲۰ × ۱۰۳

1399 11 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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77۷۳ تعادل حالت در مایع الیۀ دو ارتفاع مجموع است. شده ریخته برابر جرمهای به جیوه و آب استوانهای، مخزن یک در

) است؟ جیوه سانتیمتر چند میشود، وارد مخزن ته بر مایع دو این طرف از که فشاری است. سانتیمتر

کنید) صرفنظر هوا فشار از و ،

ρ جیوه= ۱۳/۶ g/cm۳

ρ آب= ۱ g/cm۳

10 (2 5 (1

20 (4 15 (3

1398 تابستان 4 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

گاز78 درونی انرژی مقدار تغ�ر چپ، به راست از ترتیب به میکند. طی زیر شکل مطابق را چرخهای تکاتمی، کامل گاز معینی مقدار

است؟ کدام گاز، توسط مبادلهشده گرمای و دستگاه روی محیط کار عالمتهای و

مثبت منفی، صفر، (1

منفی منفی، منفی، (2

مثبت مثبت، مثبت، (3

منفی مثبت، صفر، (4

1399 19 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

تندی79 با ثانیه چهل و دقیقه یک مدت در اگر دارد. دست در وزن به چمدان یک وات ۹۶ توان و کیلوگرم ۵۰ جرم به شخصی

نیوتن چند چمدان وزن باشد، پله هر ارتفاع و پله ۱۵ دارای طبقه هر درصورتیکه برود، پنجم طبقۀ به اول طبقۀ از ثابت

است؟

W

۲۰ cm

(g = ۱۰ m/s )۲

300 (2 30 (1

75 (4 7/5 (3

1396 7 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

80، ) است؟ پاسکال چند ظرف کف بر آن از ناشی فشار ریختهایم. جیوه ارتفاع تا ظرفی در

شود) صرفنظر هوا فشار از و

۵ cmg = ۱۰ N /kg

ρ جیوه= ۱۳/۶ g/cm۳

6800 (2 68000 (1

68 (4 680 (3

1396 12 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

باشد،81 جسمی دمای اگر کردهایم. انتخاب 250 و 100 متعارفی شرایط در را آب جوش و یخ ذوب نقطۀ ،H فرضی دماسنج در

داد؟ خواهد نشان عددی چه را آن دمای ، دماسنج این

۱ C∘

(H)

1/5 (2 1 (1

101/5 (4 100 (3

1396 13 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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در82 است. شده داشته نگه ثابت استوانه، وسط در اصطکاک بدون و گرما رسانای پیستون یک استوانه، یک درون در و زیر شکل در

وارد دمای و فشار در کاملی گاز دیگر طرف در و دمای و فشار در کاملی گاز استوانه طرف یک

پیستون تعادل، حالت به رسیدن تا میشوند. همدما گاز دو مدتی از پس و میکنیم رها را پیستون لحظه، همان در و میکنیم

میشود؟ جابهجا سانتیمتر چند اولیه حالت به نسبت

۲ atm۲۷ C∘۵ atm۲۲۷ C∘

2 (1

4 (2

5 (3

10 (4

1398 تابستان 1 شماره آزمون یازدهم تجربی علوم قلمچی

839/5 عمق از ثابت تندی با را آب کیلوگرم چند دقیقه هر در تلمبه این است. آن بازده و کیلووات 2 برقی تلمبۀ یک کل توان

( ) میآورد؟ باال زمین سطح تا متری

۹۵%

g = ۱۰ N /kg

(2 (1

20 (4 200 (3

۱/۲ × ۱۰۴۱/۲ × ۱۰۳

1397 8 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

ستون84 طول تا میریزیم روغن بهآرامی شاخهها از یکی درون است. سانتیمتر 20 برابر لوله شاخۀ هر در آب ارتفاع زیر، شکل در

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

است) و ۱ g/cm۳۰/۶ g/cm۳

25 (1

27/5 (2

35 (3

37/5 (4

1390 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

مقدار85 از .............. همواره ( ) آن مقدار و باشد ............ باید گاز) به دادهشده (گرمای کامل، گاز همفشار انبساط فرآیند در

چپ) به راست از ترتیب (به است. گاز) روی انجامشده کار ، )

QQ∣ ∣

WW∣ ∣

بزرگتر - مثبت (2 کوچکتر - مثبت (1

بزرگتر - منفی (4 کوچکتر - منفی (3

1398 16 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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ضلع86 به مربعی قطعۀ یک و ابعاد به مستطیلی قطعۀ یک از کشاورزی زمین یک

چند به کنیم، نصب سیمخاردار دور دو جداگانه بهطور را کشاورزی زمین قطعۀ دو از هریک اطراف بخواهیم اگر است. شده تشکیل

داریم؟ نیاز سیم سانتیمتر

۰/۴ km × ۰/۰۰۲ M m۵ × ۱۰ μm۸

(2 (1

(4 (3

۱۳۶ × ۱۰۴۱۳۶ × ۱۰۲

۱۰۵ × ۱۰۴۱۰۵ × ۱۰۲

1398 3 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

دقیقه87 چند در گرمکن این میدهد. افزایش بهاندازۀ دقیقه 5 مدت در را آب دمای الکتریکی گرمکن یک

کنید) صرفنظر انرژی اتالف از و ) میدهد؟ افزایش را یخ دمای

۳ kg۲۰ C∘۵۰ C∘

۲۰ kg−۱۰ C∘۳ C∘c آب= ۲cیخ

3 (2 5 (1

2 (4 1 (3

1395 15 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

داخل88 حفرۀ حجم باشد، مکعب جرم اگر است. شده ساخته چگالی به مادهای از سانتیمتر ۱۰ ضلع به مکعبی

است؟ سانتیمترمکعب چند مکعب

۲/۵ g/cm۳۲ kg

200 (2 100 (1

150 (4 250 (3

1398 تابستان 2 شماره آزمون یازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

آب89 سطح در هوا فشار درصورتیکه میشود. برابر ۸ حجمش میآید، آب سطح به دریاچه ته از وقتیکه هوا حباب یک

یکسان و ثابت دما و ) است؟ متر چند دریاچه عمق باشد، مترمکعب بر کیلوگرم ۱۰۰۰ دریاچه آب چگالی و پاسکال

است)

۱۰۵

g = ۱۰ N /kg

80 (2 70 (1

100 (4 90 (3

1398 تابستان 6 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

دارد؟90 جرم چند فلز این از است. با برابر فلزی ۲۲/۵چگالی g/cm۳۱dm۳kg

2/25 (2 0/225 (1

225 (4 22/5 (3

1396 5 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1396 5 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

است؟91 بوده ثانیه بر متر چند خودرو اولیۀ تندی میشود. برابر 9 آن جنبشی انرژی کند، پیدا افزایش خودرویی تندی ۳۰اگر m/s

15 (2 7/5 (1

30 (4 22/5 (3

1396 3 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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922 با است، آن دیوارههای ضخامت و آن وجوه کل مساحت که را پلیاستیرن جنس از بستهای در ظرف

بعد باشد، فریزر داخل دمای اگر میدهیم. قرار فریزر درون را آن سپس و میکنیم پر سلسیوس درجۀ صفر آب کیلوگرم

میماند، ثابت همواره فریزر داخل (دما میزند؟ یخ ظرف درون آب از گرم چند دقیقه 70 گذشت از

( و

۱/۲ m۲۱/۸ cm

−۱۲ C∘

k پلیاستیرن= ۰/۰۴ W/m.KL =F ۳۳۶ kJ/kg

112/5 (2 100 (1

400 (4 120 (3

1397 13 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

گرما93 کیلوژول 21 اختالط، حین (در شود؟ تعادل دمای تا کنیم مخلوط آب کیلوگرم 5 با را آب کیلوگرم چند

( و میشود داده محیط به

۳۰ C∘۷۰ C∘۵۵ C∘

c آب= ۴۲۰۰ J/kg.K

3/2 (2 2/8 (1

4/5 (4 4 (3

1397 13 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

94( ) است؟ کدام پاسکال برحسب ( ) مخزن دو گاز فشار اختالف زیر شکل Pباتوجهبه −A P Bg = ۱۰ N /kg

1200 (1

(2

400 (3

(4

−۱۲۰۰

−۴۰۰

1397 9 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

توان95 از درصد 84 اگر است. موجود دمای با آب گرم 600 وات، 1000 مصرفی الکتریکی توان با برقی کتری یک درون

آن در موجود آب از نیمی کتری کردن روشن از پس دقیقه چند شود، داده آب به گرمایی انرژی بهصورت کتری مصرفی الکتریکی

میشود؟ بخار

۳۰ C∘

(c آب= ۴۲۰۰ J/kg C , L =∘
V ۲۲۶۸ kJ/kg)

12 (2 21 (1

17 (4 15 (3

1395 19 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی
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برابر96 آن گرانشی پتانسیل انرژی با آن جنبشی انرژی ، طی از پس و میشود رها ارتفاع از اولیه سرعت بدون گلولهای

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

hΔh
۴
۱

h
Δh

(2 (1

(4 (3

۵
۱

۴
۱

۴
۳

۵
۴

1397 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

ضریب97 میگیرد، یخچال داخل مواد از که باشد گرمایی اندازۀ برابر میدهد، بیرون محیط به یخچال یک که گرمایی اندازۀ اگر

است؟ کدام یخچال این عملکرد
۵
۶

5 (2 4 (1

7 (4 6 (3

1394 12 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

و98 گاز روی بر انجامشده کار مورد در فرآیند، این در است. زیر شکل مطابق کاملی گاز بیدرروی فرآیند در نمودار

گفت: میتوان گاز دمای تغ�ر و محیط و گاز بین مبادلهشده گرمای

P − V(W)

(Q)(ΔT)

(1

(2

(3

(4

ΔT > ۰ , Q = ۰ , W > ۰

ΔT < ۰ , Q < ۰ , W > ۰

ΔT > ۰ , Q = ۰ , W < ۰

ΔT = ۰ , Q > ۰ , W < ۰

1396 7 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی ایران برتر مدارس

عمق99 تا است بیرون آب از آن دیگر سر درحالیکه خود، دهان در لولهای سر یک دادن قرار با میتواند غواصی زیر، شکل مطابق

) است؟ پاسکال چند او سینۀ قفسۀ بر وارد فشار با غواص ریۀ درون هوای فشار اختالف بکشد. نفس و فرورود آب در متری 6/15

( و ρ آب= ۱ g/cm۳g = ۱۰ N /kg

61500 (1

6150 (2

615 (3

611/5 (4

1397 10 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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در100 ، و کمیتهای یکای باشد، ثانیه بر متر و کیلوگرم نیوتن، ترتیب به SI در و ، کمیتهای یکای اگر

است؟ آمده بهدرستی گزینه کدام

ABC( D )D[ ]( E )E[ ]

A = B × C × D − E

و (2 و (1

و (4 و (3

D =[ ] s−۱E =[ ] ND =[ ] s−۱E =[ ] kg.m /s۲ ۲

D =[ ] s−۲E =[ ] ND =[ ] s−۲E =[ ] kg.m /s۲ ۲

1398 1 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

دماهای101 گسترۀ اندازهگیری برای معیار دماسنجهای بهعنوان هماکنون زیر، گزینههای از کدامیک در معرفیشده دماسنجهای

شدهاند؟ پذیرفته علمی کارهای برای مختلف

پالتینی مقاومت دماسنج ترموکوپل، دماسنج گازی، دماسنج (1

گازی دماسنج کمینه، بیشینه- دماسنج تفسنج، (2

ترموکوپل دماسنج گازی، دماسنج کمینه، بیشینه- دماسنج (3

پالتینی مقاومت دماسنج تفسنج، گازی، دماسنج (4

1397 11 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

اگر102 میرود. باال متر ۸ ارتفاع تا و میشود پرتاب باال بهسمت قائم راستای در تندی با زمین سطح از گرم ۲۰۰ جرم به گلولهای

گلوله بر وارد اصطکاک نیروی بزرگی میشود. متوقف جابهجایی متر ۴ از پس شود، پرتاب افقی سطح روی تندی باهمان گلوله

( و کنید صرفنظر هوا مقاومت (از است؟ نیوتون چند افقی، سطح روی

v۰

v۰

g = ۱۰ m/s۲

(2 (1

(4 (3

۱/۶۴

۳/۲۸

1400 1 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

هستند.103 فرعی کمیتهای از .............. و اصلی کمیتهای از ............

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

شدتجریان و سرعت - دما و نیرو (4 نیرو و مساحت - جرم و طول (3

1398 5 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

حجم104 و گرم 400 جرم به همگنی و کوچک مجسمۀ چگالی به B فلز و چگالی به A فلز دو آلیاژ از

A فلز را مجسمه این حجم از درصد چند باشد، فلزها اولیۀ حجم مجموع با برابر مجسمه حجم اینکه فرض با ساختهایم.

است؟ داده تشکیل

۸ g/cm۳۳ g/cm۳

۱۰۰ cm۳

45 (2 20 (1

60 (4 40 (3

1394 19 شماره آزمون چهارم تجربی علوم قلمچی
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105( و ) میدهد؟ نشان را پاسکال چند بوردون Pفشارسنج =۰ ۱۰ P a۵ρ آب= ۱ g/cm۳

(1

(2

(3

(4

۱۰۲۵۰۰

۲۵۰۰

−۹۷۵۰۰

−۲۵۰۰

ساکی مجید تالیفی

با106 برابر مخلوط چگالی تا کنیم مخلوط چگالی به دیگری مایع از گرم چند با را چگالی به مایعی از گرم ۱۰۰

شود) فرض ناچیز اختالط اثر در حجم (تغ�ر شود؟

۴ g/cm۳۱ g/cm۳

۱/۲ g/cm۳

700 (2 350 (1

150 (4 250 (3

1398 1 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

نفسهای107 تعداد بزرگی مرتبۀ بکشد، نفس بار 12 دقیقه هر در میانگین بهطور و شود فرض سال 75 انسان میانگین عمر طول اگر

است؟ کدام عمرش، مدت طول در شخص یک

(2 (1

(4 (3

۱۰۲۱۰۵

۱۰۸۱۰۱۱

1397 2 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

اختالف108 تا دهیم افزایش سلسیوس درجۀ چند را میله دو دمای است. متر ۲ برابر هریک دمای در B و A فلزی میلۀ دو طول

( و ) شود؟ برابر آنها طول

۲۰ C∘

۰/۸ mmα =B ۲۰ × ۱۰ ( C)−۶ ∘ −۱
α =A ۱۲ × ۱۰ ( C)−۶ ∘ −۱

50 (2 30 (1

90 (4 70 (3

1398 تابستان 1 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

چگالی109 برابر دو A چگالی همچنین و B ویژۀ گرمای برابر دو A ویژۀ گرمای اگر دادهایم. مساوی گرمای B و A همحجم جسم دو به

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

(2 (1

4 (4 1 (3

۴
۱

۲
۱

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور
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درصد110 ۲۵ قبل حالت با مقایسه در آن دمای تغ�ر گرما، معینی مقدار دریافت اثر در تا کنیم کم فلزی جسم یک جرم از درصد چند

نمیدهد) رخ حالت (تغ�ر یابد؟ افزایش

33 (2 25 (1

30 (4 20 (3

1399 15 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

میشود،111 اولیه جنبشی انرژی آن جنبشی انرژی افزایش کند، پیدا افزایش بهاندازۀ m جرم به متحرکی سرعت اگر

است؟ بوده ثانیه بر متر چند متحرک اولیۀ سرعت

۵m/s
۴
۵

10 (2 6/25 (1

20 (4 15 (3

1395 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

است؟112 درست زیر عبارتهای از کدامیک

است. واداشته همرفت از نمونهای میوزد، دریا بهسمت ساحل سمت از شبها که نسیمی (1

میکنیم. استفاده دمانگاشت نام به ابزاری از فروسرخ تابشهای آشکارسازی برای (2

تفسنج روش این به دما اندازهگیری ابزارهای به و تفسنجی گرمایی، تابش بر مبتنی دما اندازهگیری روشهای به (3

میگو�م.

است. شده انتخاب باالی دماهای اندازهگیری برای معیار دماسنج بهعنوان تابشی تفسنج (4۱۱۰۰ C∘

1398 4 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

برحسب113 دمایی چه در از دما افزایش با است. متر 2/004 با برابر دمای در و متر ۲ با برابر دمای در میلهای طول

است؟ متر 2/001 با برابر میله طول سلسیوس درجۀ

۱۰ C∘۹۰ C∘۱۰ C∘

30 (2 40 (1

50 (4 20 (3

1398 تابستان 5 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

زیر114 کمیتهای از کدامیک صورت این در باشد، فلز یک گرمایی ظرفیت و مولی جرم حجم، چگالی، ترتیب به و ،، اگر

است؟ یکسان میکند، پیروی پتی و دولن قاعدۀ از که فلزهایی برای

ρVMC

(2 (1

(4 (3

M V
Cρ

V
CρM

M C
ρV

M
CρV

1399 5 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی
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اگر115 دارد. قرار ثابت دمای با چشمۀ دو بین مقطع سطح و طول به شدهای عایقبندی فلزی میلۀ زیر، شکل در

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

میکند؟ تبدیل سلسیوس درجۀ صفر آب به

۴۱ cm۵ cm۲

(L =f ۳۳۶ kJ/kg)

50 (1

100 (2

150 (3

200 (4

1399 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

و116 ) است؟ پاسکال چند مخزن درون گاز فشار باشد، تعادل حالت در لولهها داخل آب اگر زیر، شکل در

(

P =۰ ۱۰ P a۵

ρ آب= ۱ g/cm۳

(1

(2

(3

(4

۱/۰۲ × ۱۰۵

۱/۰۴ × ۱۰۵

۱/۰۶ × ۱۰۵

۱/۰۸ × ۱۰۵

1394 6 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

به117 گلوله تندی وقتی میشود. پرتاب روبهباال تندی با افق به نسبت زاويۀ تحت جرم به گلولهای

است؟ ژول چند گلوله روی انجامشده کل کار میرسد،

۱۰۰ g۶۰∘۳۰ m/s۱۰ m/s

(2 (1

(4 (3

۴۰−۴۰

۲۰−۲۰

1399 11 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

پدیده118 این میکند. حرکت باال بهطرف کاغذ میدمید، آن باالی سطح در و میگیرید دهانتان جلوی را کاغذ ورقۀ یک هنگامیکه

میشود؟ توجیه چگونه و اصل کدام باتوجهبه

است. هوا چگالی از بیشتر کاغذ چگالی - ارشمیدس اصل (1

است. کمتر کاغذ باالی در هوا جریان تندی - برنولی اصل (2

است. هوا چگالی از کمتر کاغذ چگالی - ارشمیدس اصل (3

است. کمتر کاغذ باالی در فشار و است آن زیر از بیشتر کاغذ باالی در هوا جریان تندی - برنولی اصل (4

1399 7 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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گزینه119 کدام میکند. تغ�ر بهاندازۀ آن درونی انرژی و میگیرد را گرمای همفشار، فرآیند یک در تکاتمی کامل گاز مقداری

است؟ درست

QΔU

(2 (1

(4 (3

Q = ΔUQ = −ΔU

Q = ΔU
۵
۳

Q = ΔU
۳
۵

1397 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

حجم120 دما این در بهطوریکه است، شده پر سلسیوس درجۀ صفر هوای مقداری از شکل، مطابق لیتر 4 حجم به استوانهای

حجم برسانیم، به را B قسمت دمای و به را A قسمت دمای اگر میباشد. برابر یکدیگر با B و A قسمتهای

و پیستون بین اصطکاک و شده فرض عایق کامًال آن جدارههای و (پیستون است؟ B قسمت چندبرابر حالت این در A قسمت

شود) فرض ناچیز استوانه

۲۷ C∘−۷۳ C∘

(1

(2

(3

(4

۳
۲

۴
۳

۳
۴

۲
۳

1396 4 شماره آزمون دهم تجربی علوم ایران برتر مدارس

1396 4 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی ایران برتر مدارس

12160 ثابت، تندی با دقیقه یک مدت در را چگالی به نفت لیتر 20 پمپ این و است وات 200 پمپ یک ورودی توان

با ثانیه چند در را نفت لیتر 100 ورودی، توان همین با یابد، کاهش درصد 20 بهاندازۀ پمپ بازده زمان، گذشت با اگر میبرد. باال متر

( ) میبرد؟ باال متر 30 ثابت، تندی

۰/۸g/cm۳

g = ۱۰N /kg

200 (2 72 (1

100 (4 36 (3

1398 تابستان 3 شماره آزمون یازدهم تجربی علوم قلمچی

است؟122 نادرست زیر گزینههای از کدامیک رانکین، چرخۀ در

میشود. بخار و میگیرد گرما محیط از همفشار فرآیندی طی آب ،AB فرآیند در (1

میدهد. انجام کار و شده منبسط بخارآب همدما، فرآیند یک طی ،BC فرآیند در (2

به و میدهد دست از گرما چگالنده در همفشار فرآیند یک طی بخارآب ،CD فرآیند در (3

میگردد. تبدیل مایع

میرسد. اولیه فشار به آب فشار بیدررو، فرآیند یک طی ،DA فرآیند در (4

1397 12 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی
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یخ123 قطعه تا بکشد طول ثانیه 40 درصورتیکه میدهیم. گرما یکنواخت آهنگ با سلسیوس درجۀ صفر دمای با یخی قطعه به

، ) داشت؟ خواهیم چه گرما دادن شروع از پس ثانیه 20 شود، تبدیل بخار به کامل بهطور

کنید) صرفنظر گرما اتالف از و

۱۰۰ C∘L =F ۸۰cآب

L =V ۵۴۰cآب

صفر دمای در یخ و آب از مخلوطی (2 صفر دمای با یخ قطعه همان (1

دمای در بخار و آب از مخلوطی (4 و صفر بین دمای در آب (3۱۰۰ C∘۱۰۰ C∘

1396 15 شماره آزمون چهارم تجربی علوم قلمچی

است؟124 نخود چند با معادل گرم باشد، نخود 24 معادل نیز و گرم با معادل مثقال هر ۴/۸۶۹/۷۲اگر

12 (2 48 (1

8 (4 72 (3

1398 2 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

نیروی125 اثر در جسم تندی ، گذشت از پس میشود. پرتاب افقی سطح یک روی تندی با جرم به جسمی

است؟ بوده وات چند جسم بر وارد اصطکاک نیروی متوسط توان اندازۀ میرسد. به اصطکاک

۲ kg۲۰ m/s۱۰ s

۱۰ m/s

10 (2 100 (1

30 (4 300 (3

1398 تابستان 4 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

ارتفاع126 تا ببریم پا�ن سانتیمتر چند بهآرامی را لوله دارد. وجود لوله در جیوه ستون باالی هوا مقداری زیر، شکل مطابق ظرفی در

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

10 (1

30 (2

36 (3

46 (4

1390 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

است؟127 نشده بیان بهدرستی گزینه کدام

است. توجیه قابل شناوری نیروی از استفاده با آب سطح روی فوالدی کشتیهای ماندن شناور (1

است. فلزی قطعۀ وزن برابر ظرف از شده سرریز آب وزن فروببریم، آب از لبریز ظرف داخل را مشخص وزنی با فلزی قطعۀ اگر (2

جابهجاشده شارۀ وزن با که میکند وارد آن بر باالسو نیرویی شاره میرود، فرو شارهای در جسم یک از قسمتی یا تمام وقتی (3

است. برابر جسم توسط

است. بادکنک وزن از شناوری نیروی بودن بزرگتر است، شده ُپر هلیم گاز با که بادکنکی رفتن باال علت آزاد، هوای در (4

1397 7 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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چگالی128 به آب لیتر یک اگر است. پهنتر قسمت در و باریک قسمت در دادهشده نشان ظرف مقطع سطح

هوا فشار از و ) میشود؟ پاسکال چند مایع طرف از ظرف ته بر وارد فشار بریزیم، خالی ظرف درون

کنید) صرفنظر

۱۰ cm۲۴۰ cm۲

۱ g/cm۳g = ۱۰ N /kg

1000 (1

2000 (2

2500 (3

4000 (4

1396 7 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

است؟129 نادرست زیر جمالت از کدامیک

میشود. آن ذوب نقطۀ رفتن باال باعث جامد، جسم یک بر وارد فشار افزایش همواره (1

میشود. آن جوش نقطۀ رفتن باال باعث مایع، یک بر وارد فشار افزایش همواره (2

میگیرد. صورت دمایی هر در مایع آزاد سطح از سطحی تبخیر (3

میشود. مایع دمای کاهش سبب سطحی تبخیر (4

1397 15 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

و130 ) است؟ کدام علمی نمادگذاری با و کیلومترمربع برحسب و ابعاد به مستطیلی مساحت

(

۲ ft۱۰ in۱ in = ۲/۵ cm

۱ft = ۱۲ in

(2 (1

(4 (3

۱/۵ × ۱۰−۴۱۵ × ۱۰−۵

۱/۵ × ۱۰−۷۱۵ × ۱۰−۸

1398 2 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

131.............. زمان گذشت با زمین دور به ماهوارهها حرکت در

مییابد. کاهش آنها حرکت تندی (1 مییابد. افزایش آنها حرکت تندی

(2 میماند. ثابت آنها حرکت تندی (3 نیست. ممکن قطعی اظهارنظر

زمین، دور آنها گردش شعاع به بسته (4

1399 10 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

میریزیم.132 دمای و ویژۀ گرمایی ظرفیت با مایعی از گرم روی را دمای و ویژۀ گرمایی ظرفیت با مایعی از گرم

نداریم) انرژی (اتالف است؟ کدام حاصل صورت این در میشود. تعادل دمای باشد، اگر

m۱c۱θ۱m۲c۲θ۲

=
c۱

c۲

۲
۳

۲
θ + θ۱ ۲

m۲

m۱

(2 1 (1

(4 (3

۳
۲

۲
۳

۳
۴

1396 11 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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کار133 کارنو چرخۀ عکس با که را B یخچال میکند، کار و دماهای با منبع دو بین که A کارنوی گرمایی ماشین شکل، مطابق

است؟ کدام نسبت باشد، و اگر است. انداخته راه میکند،

T ۱T ۲

T =۲ T
۳
۱

۱T =۴ T
۴
۱

۳
∣
∣
∣
∣

Q′
H

QH

∣
∣
∣
∣

(1

12 (2

(3

(4

۱۲
۱

۴
۳

۳
۴

منش عابدی رضا تالیفی

کل134 صورت این در میکنند. جابهجا متر 5 بهاندازۀ افقی سطح روی را آن و میکنند اثر جسمی بر و نیروهای زیر شکل در

کنید) صرفنظر اصطکاک نیروی از و ) است؟ ژول چند جسم، روی انجامشده کار

F ۱F ۲

sin ۳۷ =∘ ۰/۶

1080 (1

3120 (2

120 (3

700 (4

1397 4 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

ارتفاع135 تا سکون حال از را جرم به جعبهای ، ثابت نیروی واردکردن با که میدهد نشان را شخصی زیر شکل

است؟ ثانیه بر متر چند جعبه نهایی تندی میکند. جابهجا قائم امتداد در

۵۲ N۴ kg۱۵۰ cm

(g = ۱۰ N /kg)

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

1399 9 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

13612 عمق در است. زیر شکل بهصورت ظرف کف از فاصله به نسبت مایع فشار نمودار است. شده ریخته مایع مقداری ظرفی درون

کنید) صرفنظر هوا فشار از و ) است؟ پاسکال چند مایع از ناشی فشار مایع، سطح از gسانتیمتری = ۱۰ N /kg

1200 (1

1800 (2

2400 (3

900 (4

1396 9 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1396 9 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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صورت137 گرما تبادل آب و یخ بین فقط اگر میکنیم. مخلوط سلسیوس درجۀ 60 آب گرم 800 با را سلسیوس درجۀ صفر یخ گرم 800

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

میشود؟

L =F ۳۳۶۰۰۰J/kgc آب= ۴۲۰۰J/kg.K

0/6 (2 0/2 (1

1/4 (4 1/2 (3

1391 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

شعاع138 به اصطکاک بدون دایرهای مسیر یک در و میشود رها نقطۀ از سکون حالت در جرم به جسمی زیر، شکل مطابق

نیروهای برآیند کار میرسد، نقطۀ به و پیموده را دایره ربع ، نقطۀ از جسم که مدتی در میلغزد. پا�ن به رو

است؟ ژول چند جسم بر وارد

۲ kgA

R = ۰/۵ mAB

(g = ۱۰ N /kg )

5 (1

10 (2

15 (3

20 (4

1396 4 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

مقداری139 داخل باهم را مس و آلومینیم اگر است. مس ویژۀ گرمای برابر 2 از بیش آلومینیم ویژۀ گرمای

تعادل: برقراری از پس بیندازیم، آب

۱kg۲۰ C∘۱kg۲۰ C∘

۱۰۰ C∘

است. یکسان مس و آلومینیم دمای افزایش (1

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

است. یکسان میگیرند، آلومینیم و مس که گرمایی (3

میگیرد. آلومینیم که است گرمایی از بیشتر میگیرد، مس که گرمایی (4

1391 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

با140 پمپی اگر است. ُپر آب از کامل بهطور ارتفاع و عرض طول، به کشاورزی استخر یک

خواهد سانتیمتر چند به استخر درون آب ارتفاع ساعت، ۱۲ از پس کند، پمپاژ بیرون به را استخر درون آب آهنگ

رسید؟

۰/۰۵ mile۰/۰۱۲۵ mile۰/۰۰۲۵ mile

۴۰ L/ min

(۱ mile = ۱۶۰۰ m)

1/8 (2 0/018 (1

398/2 (4 3/982 (3

1399 1 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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استوانه141 درون آب سطح و فرورفته آب در کامًال فلز قطعه میاندازیم. استوانهای داخل آب درون را جرم به فلز قطعۀ یک

است؟ مکعب سانتیمتر بر گرم چند فلز چگالی باشد، استوانه داخلی مقطع سطح اگر میآید. باال بهاندازۀ

۹۰ g

۱/۲ cm۱۰ cm۲

(2 (1

(4 (3

۵/۵۶

۷/۵۸

1396 1 شماره آزمون دهم تجربی علوم ایران برتر مدارس

1396 1 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی ایران برتر مدارس

را142 سبد این اگر است. موجود سیر 4۰ جرم به پرتقال مقداری و َبرش ۲۶ جرم به سیب مقداری قيراط، ۵۵۰۰ جرم به سبد یک درون

هر و قیراط ۳۷۵ معادل سیر هر گرم، یک معادل قیراط 5 (هر داد؟ خواهد نشان را کیلوگرم چند ترازو دهيم، قرار ترازو یک روی

است) سیر ۲ معادل َبرش

7/45 (2 7 (1

8/25 (4 8 (3

1399 2 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

این143 دقت باشد، میلیمتر یک معادل گردش دور هر چنانچه است. شده تقسیم مساوی قسمت 50 به ریزسنج یک کالهک دور

است؟ میلیمتر چند ریزسنج

(2 (1

(4 (3

۰/۰۱۰/۰۲

۰/۱۰/۲

1396 2 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

است؟144 صحیح زیر عبارتهای از کدامیک

است. با برابر SI در آن یکای و است نردهای کمیتی کار (1

است. صفر همواره سطح عمودی نیروی کار (2

است. جسم گرانشی پتانسیل انرژی تغ�رات منفی با برابر گرانشی نیروی کار (3

هستند. درست 3 و 2 گزینۀ دو هر (4

N /m

1396 8 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

حال145 در ......... قسمت در آب تندی است. برقرار راست به چپ از پایا بهصورت آب الیهای جریان زیر، شکل مطابق لولهای در

است. بیشتر نقاط سایر از ............. قسمت در آب فشار و است افزایش

C-D (1

A-D (2

A-B (3

C-B (4

1398 تابستان 4 شماره آزمون یازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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کف146 به آب که نیرویی اندازۀ کنیم، اضافه ظرف به دیگر آب اگر است. آب از ر پُ مشخصشده ارتفاع تا ظرف زیر، شکل در

است، ظرف باریک قسمت مقطع سطح برابر ۴ ظرف پهن قسمت مقطع (سطح میکند؟ تغ�ر نیوتون چند میکند وارد ظرف

( و هستند عمودی ظرف دیوارههای

۲ kg

g = ۱۰ N /kg

20 (1

5 (2

80 (3

40 (4

1399 5 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

بدون147 جسم و میکنیم پرتاب باال بهسمت اولیۀ سرعت با اصطکاکی دارای شیبدار سطح پا�ن از بار یک را جرم به جسمی

با A نقطۀ از بار این را جسم اگر میکند. عبور سرعت با A نقطۀ از مسافت طی از پس آن حرکت جهت تغ�ر

) میرسد؟ شیبدار سطح پا�ن به ثانیه بر متر برحسب سرعتی چه با جسم کنیم، پرتاب پا�ن بهسمت اولیۀ سرعت

( و

mv۰

۲ m۱۵ m/s

v۰

g = ۱۰ N /kgsin ۵۳ =
∘

۰/۸

20 (1

(2

17 (3

(4

۳۴

۲۵۷

1397 8 شماره آزمون چهارم تجربی علوم قلمچی

است؟148 نادرست زیر عبارتهای از کدامیک

است. یکسان تقریبًا مایع حالت و جامد حالت در مولکولها میان فاصلۀ (1

شود. سرد بهآرامی مایع که میشود تشکیل هنگامی معموًال بلورین جامد (2

است. بلورین جامد یک شیشه (3

کنند. حرکت اطراف به آزادانه میتوانند گاز مولکولهای و است زیاد بسیار گازی حالت در مولکولها فاصلۀ (4

1397 12 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

میدهد؟149 نشان را کوچکتری جرم زیر گزینههای از کدامیک

(2 (1

(4 (3

۱۰ μg۱۰۱۰ Tg−۱۳

۱۰ M g−۴۱۰ cg۶

1397 1 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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به 150 B حالت در اتومبیل تندی نسبت اگر میشود. رها A حالت از اولیه تندی بدون اتومبیل و است ناچیز اصطکاک زیر شکل در

است؟ صحیح SI در رابطه کدام باشد، 2 با برابر C حالت در آن تندی

(1

(2

(3

(4

h −′′ h =′ ۹۰

۴h −′′ h =′ ۹۰

۲h −′′ h =′ ۳۰

h −′′ h =′ ۳۰

1397 13 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

میلۀ151 مقطع سطح اگر میدهیم. قرار یخ و آب مخلوط در را آن دیگر سر و جوش آب در را متری 3 آهنی میلۀ سر یک

( ) میشود؟ منتقل میله در رسانش طریق از دقیقه هر در گرما ژول چند باشد،

۱۰ cm۲

k آهن= ۸۰ W/mK

160 (2 200 (1

240 (4 180 (3

1398 تابستان 7 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

گرمایی152 رسانندگی و یکسان میله دو مقطع سطح اگر است. مسی میلۀ طول و فوالدی میلۀ طول زیر شکل در

است؟ سلسیوس درجۀ چند میله دو اتصال محل دمای تعادل، ایجاد از بعد باشد، فوالد گرمایی رسانندگی برابر چهار مس

۳۰ cm۲۰ cm

28 (1

38 (2

98 (3

118 (4

1397 16 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

که153 حالتی در نیروسنج عدد و باشد اگر فرومیبریم. B مایع در دیگر بار و A مایع در یکبار را جسمی زیر شکل مطابق

است؟ صحیح گزینه کدام باشد، رفته فرو B مایع در که حالتی در و است، رفته فرو A مایع در جسم

ρ >A ρB

F AF B

(1

(2

(3

است. ممکن حالت سه هر (4

F >A F B

F >B F A

F =A F B

1398 تابستان 5 شماره آزمون یازدهم تجربی علوم قلمچی
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گاز154 مقدار همین به اگر مییابد. افزایش آن دمای و میشود داده گرمای ثابت حجم در تکاتمی کامل گاز مقداری به

شد؟ خواهد چگونه گاز دمای افزایش شود، داده ثابت فشار در گرمای

Q۲۰ C∘

Q

با مساوی (2 از بیشتر (1

است. ممکن گزینه سه هر شرایط، به بسته (4 از کمتر (3

۲۰ C∘۲۰ C∘

۲۰ C∘

1398 18 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

پتانسیل155 انرژی نمودار زیر، گزینههای از کدامیک میشود. رها زمین سطح از ارتفاع از جرم به جسمی خأل، شرایط در

گرانشی انرژی (مبدا میدهد؟ نشان بهدرستی زمین سطح نزدیکی تا رهاشدن لحظۀ از آن سرعت بزرگی برحسب را جسم گرانشی

کنید) فرض زمین سطح را

mH

(2 (1

(4 (3

1396 5 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

با156 برابر و نقطۀ دو بین فشار اختالف اگر بگیرید. نظر در تعادل حال در مایع یک در را و ، نقطۀ ۳ زیر، شکل مطابق

است؟ صحیح گزینه کدام باشد، با برابر و نقطۀ دو بین و با برابر و نقطۀ دو بین و

ABCAB

ΔPACΔP ′BCΔP ′′

(1

(2

(3

(4

ΔP = ΔP >′ ΔP ′′

ΔP = ΔP =′ ΔP ′′

ΔP >′ ΔP >′′ ΔP

ΔP = ΔP <′ ΔP ′′

1398 10 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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از157 یکی در اگر است. شده ریخته جیوه لوله درون و بوده با برابر طرف دو هر در Uشکل لولۀ مقطع سطح زیر، شکل در

آب (چگالی مییابد؟ افزایش جیوه سانتیمتر چند A نقطۀ در فشار تعادل، برقراری از پس بریزیم، آب گرم 102 جیوه، روی شاخهها

است) جیوه چگالی و

۳ cm۲

ρ =W ۱ g/cm۳ρ =Hg ۱۳/۶ g/cm۳

2/5 (1

1/25 (2

7/5 (3

10 (4

1396 10 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

با158 و میشوند مخلوط یکدیگر با مایع دو میکنیم. ُپر چگالی با مایع از را دیگر نصف و چگالی با مایع از را ظرفی نصف

مایع از را بقیه و مایع از را ظرف همین یکسوم دیگر، آزمایشی در میشود. مخلوط چگالی حجم، کاهش درصد 10

است؟ مکعب سانتیمتر بر گرم چند مایع چگالی میشود. مخلوط چگالی حجم، کاهش درصد 5 با و میکنیم پر

AρABρB

۸ g/cm۳A

B۶ g/cm۳A

4/7 (2 2/7 (1

11/7 (4 9/7 (3

1399 4 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

حال159 از را آن و شده وارد دارد، قرار اصطکاکی بدون افقی سطح روی که جرم به جسمی به افقی نیروی زیر شکل مطابق

وات چند مدت این طی نیروی متوسط توان میرسد. به جسم تندی ثانیه ۱۰ از بعد و درمیآورد حرکت به سکون

است؟

F۲ kg

۵ m/sF

2/5 (1

1 (2

1/5 (3

0/5 (4

1398 9 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

درست160 میتواند گزینه کدام میدهد. نشان را شدهاند داده جوش هم به سرتاسر که همطول تیغۀ دو وضعیت سه زیر، شکلهای

α)باشد؟ >Cu α )F e

و (1

و (2

و (3

و (4

θ =۲ ۴۵ C∘θ =۳ ۶۰ C∘

θ =۲ ۴۵ C∘θ =۳ ۲۵ C∘

θ =۲ ۲۵ C∘θ =۳ ۴۵ C∘

θ =۲ ۲۵ C∘θ =۳ ۱۵ C∘

1399 17 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی
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مکعب161 داخل مایع ارتفاع میریزیم. قاعدۀ ابعاد با مکعبمستطیلی ظرف یک درون را مایعی از لیتر یک

است؟ کدام میکرون برحسب

۴۰ cm × ۲۰ cm

(2 (1

(4 (3

۲/۵ × ۱۰۳۲/۵ × ۱۰۲

۱/۲۵ × ۱۰۴۱/۲۵ × ۱۰۳

1397 1 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

است؟162 صحیح زیر گزارههای از تعداد چه

پالتین جنس از میلهای سر دو نزدیکی در حکشده نازک خط دو میان فاصلۀ با است برابر متر یک جهانی، توافق آخرین بر بنا الف)

دارد. قرار سلسیوس درجۀ صفر دمای در میله وقتی ایریدیوم -

است. شده تعریف ایریدیوم - پالتین آلیاژ جنس از فلزی استوانهای جرم بهصورت کیلوگرم یک استاندارد ب)

است. شده تعریف اتمی ساعتهای زیاد بسیار دقت اساس بر زمان کنونی استاندارد پ)

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

1396 1 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

1396 1 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1399 2 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

آن163 سرعت است، حرکت حال در سرعت با کشتی یک وقتی بگیریم، نظر در معادل را دریایی گره هر اگر

است؟ دریایی گرۀ چند معادل

۰/۵ m/s۵۴ km/h

30 (2 15 (1

60 (4 45 (3

1397 2 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

این164 طی نیروی کار میشود. وارد جرم به جسمی به نیروی ، جابهجایی طی

هستند) SI در واحدها (تمام است؟ ژول چند جابهجایی

=d ۶ +i ۸j=F ۳۰ +i ۴۰j۲kgF

180 (2 320 (1

300 (4 500 (3

1400 4 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی
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کنیم،165 آبی از پر ظرف وارد بهآرامی را جسم اگر میدهد. نشان را عدد نیروسنج و است آویزان نیروسنج یک انتهای به جسمی

چند حالت، این در نیروسنج میشود. استوانه داخل آب ارتفاع و شده ریخته مجاور خالی استوانۀ درون به شده سرریز آب

استوانه) قاعدۀ مساحت ) میدهد؟ نشان را نیوتون

۲۰N

۲cm

A = ۵۰cm , g =۲ ۱۰N /kg, ρ آب= ۱g/cm۳

(1

(2

(3

(4

۱

۱۰

۱۹/۹

۱۹

1400 2 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

آسانسور166 این باشد، ساختمان از طبقه هر ارتفاع اگر است. آن اتاقک جرم و آسانسور یک تولیدی توان

بازده کند. جابهجا ثانیه ۱۶ در ثابت تندی با پنجم طبقۀ تا همکف طبقۀ از را متوسط جرم به نفر ۱۵ میتواند حداکثر

( ) است؟ درصد چند آسانسور

۲۵ kW۵۵۰ kg۴ m

۷۰ kg

g = ۱۰ m/s۲

60 (2 20 (1

80 (4 75 (3

1398 8 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

مدت167 این در و میرساند به سکون حال از مدت در را خود تندی خود، پاهای کمک به جرم به حشره یک

) است؟ میکروژول چند جابهجایی این در حشره این پاهای توسط انجامشده کار میپرد. ارتفاع تا زمین سطح از

کنید) صرفنظر هوا مقاومت از و

۰/۵ mg۱ ms۱ m/s

۵ cm

g = ۱۰ N /kg

50 (2 500 (1

0/5 (4 5 (3

1397 8 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

افزایش168 سلسیوس درجۀ 50 بهآرامی را حلقه این دمای اگر است. برابر فلزی حلقۀ یک طولی انبساط ضریب

مییابد؟ افزایش درصد چند حلقه قطر دهیم،

۲ × ۱۰ K−۵ −۱

2 (2 1 (1

0/2 (4 0/1 (3

1393 داخل تجربی علوم سراسری کنکور
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از169 ناشی فشار یخ، شدن ذوب با است. محبوس هوا و یخ و آب مقداری استوانهایشکل، بستۀ محفظۀ یک در زیر، شکل مطابق

را محبوس هوای و ثابت را هوا (دمای میکنند؟ تغ�ر چگونه چپ به راست از ترتیب به محبوس هوای فشار و ظرف کف در مایع

کنید) فرض کامل گاز

کاهش - ثابت (1

ثابت - ثابت (2

کاهش - افزایش (3

ثابت - افزایش (4

1398 17 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

متری170 ۸۰۰ ارتفاع در هواپیما تندی پسازآن دقیقه 2 و میشود بلند زمین سطح از تندی با ن ُ ت ۲۵ جرم به هواپیمایی

چند مدت، این طی وزن نیروی از غیر هواپیما بر وارد نیروهای توسط کار انجام كل توان میرسد. به زمین سطح

( ) است؟ کیلووات

۸۰ m/s

۱۲۰ m/s

g = ۱۰ N /kg

(2 833 (1

(4 2500 (3

۵ × ۱۰۵

۱/۵ × ۱۰۵

1398 20 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

در171 جسم دو و است که (نمودار) B و A جسم دو به دادهشده خالص گرمای برحسب دما تغ�رات نمودار

است؟ صحیح همواره جسم دو ویژۀ گرمای مقایسۀ مورد در گزینه کدام است. زیر شکل مطابق هستند، همدما ابتدا

Δθ − Qm >A mB

(1

(2

(3

نیستند. صحیح همواره گزینهها از هیچکدام (4

c =A cB

c >A cB

c <A cB

1398 14 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

مقطع172 سطح قطر اگر میشود. مایع طرف از ظرف کف بر وارد نیروی بریزیم، ظرف درون مایع لیتر ۱۵ اگر زیر، شکل در

چند ظرف درون مایع چگالی باشد، آن باالی قسمت مقطع سطح مساحت و ظرف پا�ن قسمت

( ) است؟

۲۴۰۰ N

۴۰ cm۱۰۰cm۲kg/m۳

π = ۳ , g = ۱۰m/s۲

2000 (1

4000 (2

5000 (3

6000 (4

1400 3 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی
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میدهد.173 کاهش را خود بار جرم از درصد 20 است، حرکت حال در مستقیم مسیری در ثابت سرعتی با که باربری خودروی یک

کند؟ تغ�ر باید چگونه آن سرعت یابد، افزایش درصد 25 خودرو جنبشی انرژی اینکه برای

میشود. اضافه درصد 25 (2 میشود. کم درصد 25 (1

شود. اضافه درصد 20 (4 شود. کم درصد 20 (3

1395 14 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

درصد174 ۴۴ آن جنبشی انرژی یابد، افزایش جسم این تندی اگر است. حرکت حال در تندی با مستقیم مسیر در جسمی

است؟ ثانیه بر متر چند مییابد. افزایش

v۵ m/s

v

10 (2 5 (1

25 (4 20 (3

1398 5 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

طی175 گاز روی بر انجامشده کار است. رسیده به از تکاتمی کامل گاز مول نیم دمای بیدررو، آرمانی فرآیند یک طی

است؟ ژول چند فرآیند این

۴۰۰ K۲۰۰ K

(C =V R , R =۲
۳ ۸ J/mol.K)

(2 1200 (1

(4 800 (3

−۱۲۰۰

−۸۰۰

1395 19 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

فشار176 و لوله درون هوای فشار اختالف اگر فرومیبریم. جیوه محتوی ظرف در وارونه بهصورت را طول به لولهای شکل مطابق

و شود فرض ثابت وضعیت تغ�ر این در دما و کامل گاز (هوا است؟ سانتیمتر چند لوله طول باشد، محیط هوای

است) محیط هوای فشار

L

۳۸ cmHg

۷۶ cmHg

60 (1

114 (2

76 (3

90 (4

1398 12 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

1399 8 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی
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مقطع177 سطح و نیوتن 200 وزن دارای پیستون و است محبوس استوانهایشکل ظرف یک درون کامل گاز مقداری زیر، شکل مطابق

(فشار میشود؟ جابهجا سانتیمتر چند پیستون گیرد، قرار باال پیستون که طوری درآوریم قائم حالت به را ظرف اگر است.

است) ناچیز اصطکاک و ثابت دما ، محیط هوای

۱۰۰ cm۲

۱۰ P a۵

5 (1

0/05 (2

2/5 (3

10 (4

1395 9 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

178، ) است؟ جیوه سانتیمتر چند هوا فشار هستند، تعادل حال در جیوه و آب زیر شکل در

( و

g = ۱۰N /kgρ جیوه= ۱۳/۵g/cm۳

ρ آب= ۱g/cm۳

73 (1

70 (2

75 (3

78 (4

1395 14 شماره آزمون چهارم تجربی علوم قلمچی

از179 پس اگر میشود. با برابر فنر در ذخیرهشده انرژی بیشترین و فشرده را فنری جرم به گلولهای توسط شکل، مطابق

) است؟ ثانیه بر متر چند B نقطۀ از عبور هنگام جسم حرکت تندی رود، هدر انرژی ژول 3 حرکت متر هر ازای به گلوله شدن رها

(

۲kg۱ kJ

Sin ۳۷ =∘ ۰/۶

(1

(2

(3

(4

۷۶/۲

۳۵/۶

۸۰

۴۰

سلیمانی علیرضا تالیفی

180۱۶ فاصلۀ در سیاره این دارد. زمین کرۀ به زیادی بسیار شباهت که کردهاند کشف G liese ۸۳۲ نام به سیارهای ً اخیرا دانشمندان

قرار هم کنار باید را زمین کرۀ عدد چند باشد، حدود در زمین کرۀ شعاع اگر دارد. قرار زمین به نسبت نوری سال

کنید) فرض معادل را نوری سال (هر کنیم؟ پر را سیاره این و زمین بین فاصلۀ بتوانیم تا دهیم

۶/۴ × ۱۰ m۶

۹ × ۱۰ m۱۵

میلیون دویستوپنجاه و میلیارد یازده (2 میلیون پانصد و میلیارد بیستودو (1

میلیون صدوبیستوپنج و میلیارد یک (4 میلیون دویستوپنجاه و میلیارد دو (3

1398 2 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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مولکولهای181 بین همچسبی نیروی لولهها این در میدهیم. قرار مایعی درون را همجنس و شیشهای مو�ن لولۀ دو شکل، مطابق

مقطع سطح از ................... (۱) لولۀ مقطع سطح و ............ شیشه مولکولهای و مایع مولکولهای بین دگرچسبی نیروی از مایع

است. (۲) لولۀ

کوچکتر - بزرگتر (1

بزرگتر - کوچکتر (2

بزرگتر - بزرگتر (3

کوچکتر - کوچکتر (4

1398 8 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

دهانۀ182 از آب لیتر 3 دقیقه هر در و باشد آب از پر لوله این اگر است. باریکتر دهانۀ قطر برابر ۲ لوله، پهنتر دهانۀ قطر زیر، شکل در

میشود؟ خارج باریکتر دهانۀ از آب لیتر چند مدت همین در شود، لوله وارد پهنتر

5 (1

3 (2

2 (3

6 (4

1398 تابستان 7 شماره آزمون یازدهم تجربی علوم قلمچی

این183 بازده اگر میکشد. باال زمین سطح تا ثابت تندی با زمین سطح متری ۳۰ عمق از را آب تن ۲ دقیقه هر در برقی تلمبۀ یک

( ) است؟ کیلووات چند تلمبه توان باشد، درصد ۸۰ gتلمبه = ۱۰ N /kg

12/5 (2 25 (1

75 (4 750 (3

1397 6 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

شدهاند)184 وصل میلهها به جامد پارافین با (چوبکبریتها است؟ درست گزینه کدام زیر شکل آزمایش باتوجهبه

میکند. شارش مختلفی آهنگهای با متفاوت میلههای در گرما (1

ندارد. بستگی میلهها طول به گرما شارش آهنگ (2

میشود. منتقل گرم به سرد جسم از که است انرژی گرما (3

است. صحیح 3 و 1 گزینه (4

1394 11 شماره آزمون چهارم تجربی علوم ایران برتر مدارس

1394 11 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی ایران برتر مدارس



1399 44/71لرنیتو

گاز185 درونی انرژی تغ�ر و برابر گاز روی انجامشده کار برسد، به از گاز حجم اگر بیدررو، فرآیند یک در

گاز درونی انرژی تغ�ر و گاز روی انجامشده کار برسد، به از گاز حجم فرآیند، همان ادامۀ در اگر و است

است؟ درست رابطه کدام است.

۵ Lit۴ LitW ۱ΔU ۱

۴ Lit۳ LitW ۲ΔU ۲

، (2 ، (1

، (4 ، (3

W =۲ W ۱ΔU =۲ ΔU ۱W >۲ W ۱ΔU >۲ ΔU ۱

W >۱ W ۲ΔU >۱ ΔU ۲W >۱ W ۲ΔU >۲ ΔU ۱

1398 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

کمیتی186 الکتریکی، میدان .............. مغناطیسی شار و فرعی کمیتی ،............ برخالف الکتریکی میدان ، اندازهگیری دستگاه در

است. .............

SI

برداری - برخالف - الکتریکی مقاومت (2 نردهای - همانند - الکتریکی مقاومت (1

برداری - همانند - الکتریکی جریان (4 نردهای - برخالف - الکتریکی جریان (3

1400 6 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

مکانهای187 در بازتولید قابلیت و ........... که داریم نیاز اندازهگیریای یکاهای به قابلاطمینان و درست اندازهگیریهای انجام برای

. ............. را مختلف

باشند داشته باشند، ثابت (2 باشند نداشته باشند، ثابت (1

باشند نداشته باشند، متغیر (4 باشند داشته باشند، متغیر (3

1397 3 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

جسم188 بین اصطکاک چنانچه بپیماید. را زیر شکل انحنادار مسیر تا میکنیم رها زمین سطح از متری ۷ فاصلۀ به P نقطۀ از را جسمی

است؟ ثانیه بر متر چند میرسد، Q نقطۀ به وقتی جسم تندی باشد، ناچیز سطح g)و = ۱۰ m/s )۲

(1

(2

(3

(4

۵

۵ ۲

۱۰

۱۰ ۲

1399 8 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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مسیر189 در آن اولیۀ جنبشی انرژی از نیمی تلفشدن با تا باشد ثانیه بر متر برحسب تندیای چه دارای نقطۀ در جرم به جسمی

شود؟ نقطۀ در آن تندی نصف آن تندی نقطۀ در تا

mA

ABBA(g = ۱۰m/s )۲

(1

(2

(3

(4

۴

۸

۱۶

۳۲

1396 6 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1396 6 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

گلولۀ190 دو اگر درمیآید. غوطهور و معلق بهصورت گلوله و میدهیم قرار مایعی حاوی ظرف درون را شعاع به توپری کروی گلولۀ

در گزینه کدام دهیم، قرار مایع همان حاوی ظرف درون را توپر دیگری و توخالی یکی ، شعاع به جنس همان از دیگر کروی

است؟ صحیح گلوله دو این مورد

R

۲R

میمانند. معلق مایع درون گلوله دو هر (1

میکند. سقوط ظرف ته به توپر گلولۀ و میماند معلق مایع درون توخالی گلولۀ (2

میکند. سقوط ظرف ته به توپر گلولۀ و میشود شناور و آمده آب سطح به توخالی گلوله (3

میماند. غوطهور و معلق مایع درون توپر گلولۀ و میشود شناور و آمده آب سطح به توخالی گلوله (4

1397 8 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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درمیآید؟191 صورتی چه به شکل U لولۀ در مایعها وضعیت تعادل ایجاد از بعد شود، نصف 2 مایع ارتفاع اگر زیر شکل در

(1

(2

(3

(4

1396 9 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1396 9 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

است؟192 کدام علمی نمادگذاری رعایت با و SI یکای برحسب جرم این است. شده اندازهگیری مادهای ۳۵μgجرم

(2 (1

(4 (3

۳۵ × ۱۰−۶۳/۵ × ۱۰−۵

۳۵ × ۱۰−۹۳/۵ × ۱۰−۸

1397 5 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

میدهد؟193 نشان بهدرستی آن خطای همراه به را زیر خطکش با اندازهگیری نتیجۀ زیر گزینههای از کدامیک

(1

(2

(3

(4

(۴۲/۷ ± ۰/۵) cm

(۴۲/۷ ± ۰/۵) mm

(۴/۲۷ ± ۰/۵) cm

(۴/۲۷ ± ۰/۰۵) mm

1398 1 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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کدام194 سانتیمتر برحسب شکل در مشخصشده h ارتفاع صورت این در است. شده محبوس لوله درون هوا مقداری شکل، مطابق

( و ) ρاست؟ روغن= ۰/۸ g/cm۳ρ جیوه= ۱۳/۶ g/cm۳

2/72 (1

17 (2

27/2 (3

34 (4

1397 8 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

است؟195 لیتر بر گرم چند فشار و دمای در کامل گاز یک چگالی

مولکولی) جرم و )

۷ C∘۱۰ P a۵

R = ۸J/mol.K= ۳۲g/mol

(2 (1

(4 (3

۱۰
۷

۴۰
۷

۷
۱۰

۷
۴۰

1387 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

بهصورت196 آن مقدار و شده گرفته اندازه مداری در شدتجریان دیجیتالی آمپرسنج یک کمک به

کداماند؟ چپ به راست از ترتیب به آن بامعنی ارقام تعداد و گزارش این غیرقطعی رقم است. شده گزارش

۰/۰۰۲۰۳۵ A ± ۰/۰۰۰۰۰۱ A

7 و 5 (2 4 و 5 (1

7 و 2 (4 5 و 2 (3

وند سایه مهرداد تالیفی

نسبت197 باشد، مس چگالی برابر 0/3 آلومینیم چگالی اگر است. مسی ر ُ توپ گلولۀ یک قطر برابر دو آلومینیومی ر ُ توپ گلولۀ یک قطر

است؟ کدام مسی گلولۀ جرم به آلومینیمی گلولۀ جرم

1/2 (2 0/6 (1

3/6 (4 2/4 (3

1397 5 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

در198 و دریاچه کف در دما اگر میآید. باال آب سطح تا عمق به دریاچه یک کف از قطر به هوایی حباب

و ، ) میشود؟ میلیمتر چند دریاچه سطح در حباب قطر باشد، آب سطح

شود) گرفته نظر در کامل گاز هوا و

۰/۴ cm۶۶ m۱۲ C∘

۲۷ C∘P =۰ ۱۰ P a۵g = ۱۰ N /kg

ρ = ۱۰۰۰ kg/m۳

0/8 (2 0/4 (1

8 (4 4 (3

1399 19 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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با199 برابر B و A نقطۀ دو بین فشار اختالف اگر بگیرید. نظر در تعادل حال در مایع یک در را و ، نقطۀ 3 زیر، شکل مطابق

است؟ صحیح گزینه کدام باشد، با برابر C و A نقطۀ دو بین فشار اختالف و

ABC

ΔPΔP ′

(1

(2

(3

(4

ΔP = ΔP ′

ΔP > ΔP >′ ۰

ΔP < ΔP ′

ΔP > ۰ , ΔP =′ ۰

1396 9 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1396 9 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

فلز200 چگالی اگر میریزد. بیرون ظرف از روغن گرم 800 مقدار میکنیم. رها روغنی از پر ظرف درون را جرم به فلزی جسم یک

یک فلزی جسم (درون است؟ مکعب سانتیمتر چند جسم درون حفرۀ حجم باشد، و ترتیب به روغن و

دارد) وجود حفره

۴kg

۵ g/cm۳۰/۸ g/cm۳

400 (2 200 (1

800 (4 600 (3

1396 5 شماره آزمون چهارم تجربی علوم ایران برتر مدارس

1396 5 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی ایران برتر مدارس

201. .............. محسوب معیار دماسنجهای جزء که است ............ دماسنج یک نشاندهندۀ زیر شکل

نمیشود. ترموکوپل، (1

نمیشود. کمینه، بیشینه- (2

میشود. کمینه، - بیشینه (3

میشود. گازی، (4

1398 11 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

فشار202 از کمتر درصد 20 ،(1) نقطۀ در کل فشار اگر ریختهایم. چگالی به مایعی زیر، شکل مطابق و بزرگ مخزنی درون

فشار و ) است؟ آن آزاد سطح از (1) نقطۀ عمق چندبرابر مایع آزاد سطح از (2) نقطۀ عمق باشد، (2) نقطۀ در کل

کنید) فرض معادل را هوا

۲/۵ g/cm۳

g = ۱۰ N /kg

۱۰ P a۵

(1

(2

(3

(4

۲۵
۳۴

۱۹
۲۵

۸
۲۷

۵
۳۲

1397 16 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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طی203 گاز روی انجامشده کار باشد، همدما AC فرآیند اگر میکند. طی را زیر شکل مطابق چرخهای تکاتمی آرمانی گاز مول یک

است؟ ژول چند CB فرآیند

(1

(2

(3

(4

−۶۰۰

−۹۰۰

۶۰۰

۹۰۰

1399 8 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

به204 عمق به چاهی از ثابت تندی با میتواند را آب کیلوگرم چند دقیقه هر در ورودی توان و %80 بازدۀ با تلمبهای

( ) برساند؟ زمین سطح از ارتفاع

۲kW۴۰m

۱۰mg = ۱۰m/s۲

192 (2 200 (1

198 (4 240 (3

1400 2 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

شکل205 مطابق SI در زمان برحسب میدهیم، گرما واتی 100 گرمکن یک توسط آن به که جرم به جامد جسمی دمای نمودار

انرژی اتالف (از است؟ SI واحد چند آن ذوب ویژۀ نهان گرمای و جامد جسم این ویژۀ گرمای چپ، به راست از ترتیب به است. زیر

شود) صرفنظر

۰/۵ kg

و 750 (1

و 1000 (2

و 750 (3

و 1000 (4

۲۱۰ × ۱۰۳

۲۱۰ × ۱۰۳

۱۵۰ × ۱۰۳

۱۵۰ × ۱۰۳

1394 15 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

جو206 چند سلسیوس درجۀ 127 دمای در گاز این فشار است. جو 3 برابر سلسیوس درجۀ 27 دمای در ثابت حجم با گازی مخزن فشار

است؟

3/5 (2 4 (1

5 (4 4/5 (3

1384 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

استوانه207 دو این خارجی شعاع اگر است. توخالی B استوانۀ و توپر A استوانۀ مساویاند. ارتفاع و جرم دارای B و A همگن استوانۀ دو

است؟ B استوانۀ چگالی چندبرابر A استوانۀ چگالی باشد، آن خارجی شعاع نصف B استوانۀ داخلی شعاع و برابر باهم

(2 (1

(4 (3

۲
۱

۴
۱

۳
۲

۴
۳

1398 5 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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در208 نشاندادهشده نقاط فشار مقایسۀ درمورد گزینه کدام دارد. قرار مخلوطنشدنی مایع سه Uشکل لولۀ درون زیر، شکل مطابق

است؟ صحیح شکل،

و (1

و (2

و (3

و (4

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

1396 8 شماره آزمون چهارم تجربی علوم قلمچی

باشد،209 با برابر AB فرآیند در مبادلهشده گرمای اگر است. زیر بهصورت تکاتمی کامل گاز مول یک توسط طیشده فرآیند

( ) است؟ سلسیوس درجۀ چند C نقطۀ در گاز دمای

۲۰۰۰ J

C =V ۱۲/۵ J/mol.K

(1

130 (2

(3

260 (4

−۱۳

−۱۱۳

1397 16 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

اگر210 مییابد. افزایش درصد 0/24 آن مساحت دهیم، افزایش به را دارد قرار دمای در که فلزی کرۀ یک دمای وقتی

افزایش دمای در آن حجم به نسبت درصد چند کره حجم دهیم، افزایش به حالت تغ�ر بدون را کره این دمای

مییابد؟

۰ C∘۱۰۰ C∘

۲۰۰ C∘۰ C∘

0/36 (2 0/16 (1

0/48 (4 0/72 (3

1397 11 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

هستند،211 کامل گاز حاوی دو هر که بخش دو به جرم و مساحت به پیستون یک توسط قائم استوانهای سیلندر یک

به تا میدهیم قرار (B) حالت به (A) حالت از شکل مطابق را سیلندر است. پیستون باالی گاز فشار و است شده تقسیم

سیلندر با پیستون (اصطکاک میشود؟ جابهجا سانتیمتر چند پیستون باشد، یکسان و ثابت سیلندر طول در دما اگر برسد. تعادل

شود) فرض و ناچیز

۱۰۰cm۲۲ kg

۲ kP a

g = ۱۰ N /kg

10 (1

4 (2

6 (3

8 (4

1396 16 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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دماهای212 و باشد ثابت گرما رسانش آهنگ اگر شدهاند. متصل یکدیگر به یکسان ابعاد با فلزی جعبۀ سه زیر، شکل مطابق

است؟ صحیح آنها گرمایی رسانندگی ضریب مورد در گزینه کدام باشد، جعبهها اتصال نقطۀ دمای مشخصشده،

(1

(2

(3

(4

k >۱ k >۲ k۳

k >۱ k >۳ k۲

k >۳ k >۱ k۲

k >۲ k >۳ k۱

1398 4 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

یکای213 باشد، ثانیه در ژول روی بر متر برحسب کمیت و کیلوگرم در نیوتون برحسب کمیت اگر رابطۀ در

است؟ کدام کمیت

A +۳ BC = DAB

C
D

(2 (1

(4 (3

kg.m/s(kg.m)−۱

s/kg.mkg.m

1399 3 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

است؟214 چقدر ساعت بر مترمکعب برحسب خروج آهنگ این باشد، شلنگ یک از آب خروج آهنگ ۱۳۰اگر cm /s۳

(2 (1

(4 (3

۴۶/۸ × ۱۰−۳۴/۶۸ × ۱۰−۳

۰/۴۶۸ × ۱۰−۳۴/۶۸ × ۱۰−۱

1397 5 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

یکسان،215 دمای تغ�ر با میخواهیم داریم. اختیار در سلسیوس درجۀ صفر دمای با همدما مسی و آهنی نازک میلۀ دو کنید فرض

از ترتیب به سلسیوس درجۀ صفر در مسی و آهنی میلههای طول باشد. سانتیمتر 10 با برابر و ثابت همواره میله دو طول اختالف

( و ) است؟ کدام سانتیمتر برحسب چپ به αراست آهن= ۱/۲ × ۱۰ K−۵ −۱α مس= ۱/۷ × ۱۰ K−۵ −۱

24-34 (2 12-22 (1

22-12 (4 34-24 (3

1397 10 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

و216 ، بهصورت ترتیب به را چوب قطعه سه طول ، و ، خطکش سه بهوسیلۀ

مجموعۀ طول خطکش با و بچسبانیم هم به طول راستای در را چوب قطعه سه این اگر گرفتهایم. اندازه

باشد؟ متر برحسب اندازهگیری این از حاصل نتیجۀ میتواند زیر اعداد از کدامیک بگیریم، اندازه را آنها

ABC۲/۶۵۲m ± ۰/۰۰۵m۲/۶۲m ± ۰/۰۵m

۱/۸m ± ۰/۵mC

(2 (1

(4 (3

۷ ± ۱۷/۱ ± ۰/۵

۷/۰۷ ± ۰/۰۵۷/۰۷۲ ± ۰/۰۰۵

1396 3 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1396 3 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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اولیۀ217 دمای با اتمی) دو کامل (گاز هوا از پر که ابعاد به دربسته اتاق یک داخل ۴ عملکرد ضریب با یخچالی

یخچال داخل مواد از گرما چرخه هر در یخچال این داخل کامل گاز اگر میباشد. روشن است، اولیۀ فشار و

یخچال حجم و ، ) شد؟ خواهد سلسیوس درجۀ چند اتاق دمای چرخه، ۱۰۰ طی از پس بگیرد،

بگیرید) نادیده را

۴ m × ۳ m × ۲ m

۲۷ C∘۱۰ P a۵۸۰۰ J

R = ۸ J/mol.KC =V R
۲
۵

27/5 (2 27/05 (1

32 (4 31 (3

1396 16 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

تا218 بگیریم آبها مخلوط از گرما ژول چند گرمایی، تعادل ایجاد از پس میکنیم. مخلوط آب گرم 40 با را آب گرم 10

( و ) شود؟ تبدیل یخ به

۶۰ C∘۱۰ C∘

۰ C∘c آب= ۴/۲ J/g. C∘L =F ۳۳۶ J/g

21000 (2 12600 (1

25200 (4 10500 (3

1396 14 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

219) است؟ بیشتر درصد چند ً تقریبا دریا آب متری ۲۰ عمق به نسبت دریا آب متری ۳۰ عمق در غواص یک بدن بر وارد کل فشار

( و ،ρ دریا= آب ۱۱۵۰kg/m۳هوا فشار = ۱۰ P a۵g = ۱۰N /kg

25/3 (2 15/2 (1

34/8 (4 30 (3

1396 7 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

است؟220 شده بیان درست زیر عبارتهای از مورد چند گرمایی، تابش مورد در

دارد. بستگی جسم آن سطح مساحت و دما به جسم هر سطح از گرمایی تابش آ)

دارد. بستگی جسم آن سطح رنگ و بودن صیقلی میزان به جسم، هر سطح از گرمایی تابش ب)

دارند. کمتری گرمایی تابش ناصاف و مات تیره، سطوح پ)

میگو�م. گرمایی تابش تابش، نوع این به که میکند گسیل الکترومغناطیسی تابش دمایی هر در جسم هر ت)

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

1400 5 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

برابر221 سه آلومینیم رسانندگی درصورتیکه متصلاند. هم به یکسان مقطع سطح با سانتیمتر 50 طول به میله دو زیر، شکل در

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

80 (1

40 (2

50 (3

30 (4

1392 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور
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مسیری222 در متحرک تندی ثانیه، ۴ طی آنگاه باشد، کیلوگرم ۱۰۰ متحرک جرم اگر است. کیلووات 3/75 متحرکی متوسط مفید توان

کنید) صرفنظر اصطکاک تأثیر (از میرسد؟ ساعت بر کیلومتر چند به ساعت بر کیلومتر ۳۶ از افقی و مستقیم

54 (2 72 (1

20 (4 108 (3

1398 9 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

به223 از مستقیم مسیری در آن تندی دقیقه ۵ مدت در اگر میکند. تولید توان ن، تُ ۲۰۰ جرم به قطار یک موتور

است؟ شده قطار تندی افزایش بهغیراز دیگری کارهای صرف تولیدی توان از درصد چند برسد،

۶۰۰ kW۲۰ m/s

۴۰ m/s

75 (2 25 (1

67 (4 33 (3

1397 6 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

سلسیوس224 درجه ۴۰ دمای با آب لیتر ۶۰ تا کنیم مخلوط سلسیوس درجه ۲۰ آب لیتر چند با را سلسیوس درجه ۵۰ آب لیتر چند

نداریم) انرژی اتالف و بخوانید چپ به راست از ترتیب به را (اعداد باشیم؟ داشته

25 و 35 (2 40 و 20 (1

30 و 30 (4 20 و 40 (3

1398 تابستان 1 شماره آزمون یازدهم تجربی علوم قلمچی

گرمایی225 ماشین این بازده صورت این در میپیماید. زیر شکل مطابق را چرخهای گرمایی، ماشین یک در تکاتمی کامل گاز مقداری

( ) است؟ Rکدام = ۸ J/mol.K , C =P R , C =
۲
۵

V R
۲
۳

(1

(2

(3

(4

۹۳
۲

۱۳
۲

۲۳
۴

۱۳
۴

1398 16 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

کار226 اصطکاک، از چشمپوشی با برسد، B نقطۀ به گلوله اگر میکند. عبور A نقطۀ از اولیۀ سرعت با جرم به گلولهای است.

....................... B نقطۀ تا A نقطۀ از گلوله جابهجایی در ........... نیروی

۲ kg۲ m/s

صفر - گلوله وزن (1

صفر - سطح عمودی (2

مثبت - گلوله وزن (3

مثبت - سطح عمودی (4

1396 12 شماره آزمون چهارم تجربی علوم قلمچی
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است؟227 کدام زیر شکل مدرج خطکش در اندازهگیری خطای

(1

(2

(3

(4

±۰/۵ mm

±۱ mm

±۱ cm

±۰/۵ cm

1397 5 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

نیست؟228 صحیح زیر گزینههای از کدامیک

دارند. عادی ابعاد به نسبت قابلتوجهی تغ�ر مواد، فیزیکی خواص نانو مقیاس در (1

نمیکند. عادی ابعاد به نسبت قابلتوجهی تغ�ر نانوذرهها برخالف نانوالیهها، فیزیکی ویژگیهای (2

است. نانومتر یک با برابر تقریبًا یکدیگر کنار کربن اتم ده طول (3

است. الکتریکی جریان رسانای نانو، مقیاس در سرخ یاقوت (4

1398 3 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

چند229 فرآیند این طی گاز درونی انرژی تغ�ر میرسانیم. به از ثابت حج در را اتمی دو کامل گاز مول 4 دمای

است؟ کیلوژول

۲۷ C∘۱۲۷ C∘

(R = ۸/۳ J/mol.K , C =V R)
۲
۵

8/3 (2 4/98 (1

3/32 (4 16/6 (3

1396 14 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

درونی230 انرژی تغ�ر و Q گاز محیط بین مبادلهشده گرمای اگر میشود. منبسط همفشار فرآیند یک طی اتمی تک گاز معینی مقدار

است؟ کدام باشد، ΔUگاز
Q

ΔU
(C =P R)

۲
۵

(2 (1

(4 (3

۵
۳

−
۵
۳

۷
۵

−
۷
۵

نامی فرزاد تالیفی

بیشتر231 چگالی با مادۀ از مخلوط حجم درصد 20 اگر داریم. اختیار در و چگالیهای با ماده دو از مخلوطی

است) ناچیز اختالط اثر در حجم (تغ�ر است؟ چند مخلوط چگالی باشد،

۴ g/cm۳۸ g/cm۳

g/cm۳

5 (2 4/8 (1

7/2 (4 6 (3

1397 5 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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درجۀ232 صفر دمای با آب تا باشد، الزم چرخه 20 اگر است. با برابر یخچال یک ی چرخۀ داخل مساحت

) میدهد؟ بیرون فضای به گرما کیلوژول چند چرخه هر در یخچال این شود، منجمد یخچال این توسط سلسیوس

شود) صرفنظر انرژی اتالف از و

P − V۳۰ kJ۵ kg

L =F ۳۰۰ J/g

150 (2 75 (1

110 (4 105 (3

1395 8 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

شدن233 باز با دارند. قرار سطح یک در لوله دو در روغن و آب آزاد سطح است، بسته لوله دو میان رابط شیر که زمانی زیر، شکل در

نقطههای مکان و است ناچیز رابط لولۀ حجم و ) است؟ صحیح الزامًا گزینه کدام لوله، دو بین رابط شیر

است) ثابت مشخصشده

ρ روغن> ρآب

(1

(2

(3

(4

P =A P B

P >B P A

P >A P B

P =C P D

1397 8 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

میشود؟234 چندبرابر میله چگالی مییابد. افزایش درصد n توُپر میلۀ یک طول دما، ازدیاد اثر در

(2 (1

(4 (3

۱ +
۱۰۰
۳n۱ −

۱۰۰
n

۱ + ۱۰۰
۳n

۱
۱ − ۱۰۰

۳n
۱

1396 12 شماره آزمون چهارم تجربی علوم قلمچی

مایع235 درون را آن هنگامیکه و میشود شناور مایع سطح روی میاندازیم، (۱) مایع داخل هنگامیکه را جسم یک زیر، شکل مطابق

و (۲) و (۱) مایعهای طرف از (F) جسم بر وارد شناوری نیروی مقایسۀ گزینه کدام در میشود. غوطهور مایع درون میاندازیم، (۲)

است؟ آمده بهدرستی مایعها چگالی

، (1

، (2

، (3

، (4

F =۱ F ۲ρ <۱ ρ۲

F <۱ F ۲ρ >۱ ρ۲

F <۱ F ۲ρ <۱ ρ۲

F =۱ F ۲ρ >۱ ρ۲

1399 7 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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تا236 نما�م متصل هم به چگالی به چوب سانتیمترمکعب چند با را جرم و حجم به فلز قطعه یک

بماند؟ غوطهور چگالی به آب در مجموعه

۲۰ cm۳۱۴۰ g۰/۵ g/cm۳

۱ g/cm۳

180 (2 260 (1

280 (4 240 (3

وند سایه مهرداد تالیفی

است؟237 کیلوگرم چند آن اندازهگیری دقت است. شده گزارش گیگاگرم 0/000726000 بهصورت جسمی جرم

0/01 (2 0/1 (1

0/0001 (4 0/001 (3

1396 12 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

بارش238 با میتوان که لیتری بطریهای تعداد بزرگی مرتبۀ باشد، میلیمتر 75 زمین کرۀ در باران سالیانۀ متوسط ارتفاع اگر

( زمین کرۀ (شعاع باشد؟ میتواند گزینه کدام کرد، ر پُ زمین بر باران ساالنۀ

۱/۵
۶۴۰۰ km =

(2 (1

(4 (3

۱۰۱۰۱۰۱۷

۱۰۲۵۱۰۳۰

1397 4 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

باشد،239 شده عایقبندی مجموعه اگر میاندازیم. سلسیوس درجۀ صفر آب زیادی مقدار داخل را دمای با یخ قطعه یک

( و ) مییابد؟ افزایش درصد چند یخ جرم تعادل، ایجاد از پس

−۲۰ C∘

c یخ= ۲۱۰۰ J/kg.KL =F ۳۵۰ kJ/kg

24 (2 12 (1

88 (4 50 (3

1398 تابستان 6 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

است؟240 صحیح زیر عبارتهای از تعداد چه

میمانند. یکدیگر کنار در میکنند، وارد یکدیگر به که گرانشی نیروهای سبب به جامد جسم ذرات الف)

میشوند. تشکیل بلورین جامدهای اغلب کنیم، سرد آهستگی به را مایعی وقتی ب)

گرفتهاند. قرار یکدیگر نزدیک نامنظم بهصورت مایع مولکولهای پ)

میدهد. رخ گازها از سریعتر مایعها در پخش پدیدۀ ت)

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

1399 3 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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میکند؟241 تغ�ر چگونه گاز درونی انرژی میدهد. انجام محیط روی کار همفشار فرآیند یک در اتمی، دو گاز ۵۰۰مقداری J

(C =v R)
۲
۵

افزایش ، (2 کاهش ، (1

افزایش ، (4 کاهش ، (3

۱۲۵۰ J۱۲۵۰ J

۱۷۵۰ J۱۷۵۰ J

1399 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

از242 ساعت یک شبانهروز هر در متوسط بهطور شخص هر اگر است. نفر میلیارد چهار حدود در جهان در اینترنت کاربران تعداد

کدام میشود، اینترنت از استفاده صرف جهان در اینترنت کاربران توسط سال هر در که دقایقی بزرگی مرتبۀ کند، استفاده اینترنت

است؟

(2 (1

(4 (3

۱۰۷۱۰۹

۱۰۱۱۱۰۱۳

1398 تابستان 2 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

قطر243 به یک هر سوراخ سه شامل درپوش زیر، شکل مطابق پوشاندهایم. درپوش یک توسط را قطر به آب لولۀ یک خروجی

میشود؟ خارج سوراخها از ثانیه بر متر برحسب تندی چه با باشد، داشته جریان لوله درون تندی با آب اگر است.

بگیرید) درنظر پایا و الیهای را آب (جریان

۲۰ cm

۵ cm۳ m/s

8 (1

16 (2

32 (3

48 (4

1399 6 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

چند244 شود، آنها تعادل دمای اگر میاندازیم، دمای و جرم به فلز قطعه یک آب، کیلوگرم 0/5 داخل

است؟ شده تلف گرما ژول

۱۰ C∘۱۰۰ g۲۱۴ C∘۱۴ C∘

(c فلز= ۴۵۰J/kg C, c =
∘

آب ۴۲۰۰J/kg C)
∘

6000 (2 800 (1

8000 (4 600 (3

1394 15 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی
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طریق245 از است. تعادل حال در جیوه و شده حبس مقطع سطح با استوانهای لولهای باالی در هوا مقداری زیر، شکل مطابق

تعادل، ایجاد و شیر بستن از بعد تا کنیم اضافه لوله باالی در محبوس هوای به بیرون هوای از مکعب سانتیمتر چند ورودی شیر

یکسان و ثابت گاز دمای و ) شود؟ نصف ظرف)، داخل جیوۀ آزاد سطح (از لوله داخل جیوۀ ستون ارتفاع

شود) فرض

۱ cm۲

P =۰ ۷۵ cmHg

36 (1

27 (2

9 (3

18 (4

1399 11 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

کمیت246 یک یکای زیر، یکاهای از کدامیک باشند. و یکاهای با فیزیکی کمیت دو ترتیب به B و A کنید فرض

است؟ اصلی

m/s۲kg/(m ⋅ s )۲

(2 (1

(4 (3

A . B[ ] [ ]
A[ ]

m . B۲ [ ]

m . A۲ [ ]
B[ ]

A[ ]
B[ ]

1397 2 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

و247 مایع از حجم ترکیب با محلول این از حجم این اگر داریم. اختیار در چگالی به محلول یک از معینی حجم

حجم تغ�ر (از میدهد؟ تشکیل را محلول کل حجم از کسری چه باشد، آمده دست به مایع از حجم

کنید) صرفنظر

ρV ۱ρ =۱ ۱/۲ ρ
V ۲ρ =۲ ۰/۹ ρV ۱

(2 (1

(4 (3

۳
۲

۴
۳

۲
۱

۳
۱

1397 4 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

نشان248 عددی چه را دماسنج این میدهد. نشان درجه 140 را آب جوش دمای و درجه را یخ ذوب دمای دماسنج یک

کنید) فرض اتمسفر یک را هوا (فشار میدهد؟

−۱۰۶۰ C∘

80 (2 90 (1

110 (4 100 (3

1397 15 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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است؟249 نشده معرفی درست اندازهگیری ابزار کدام در اندازهگیری خطای و دقت

(2 (1

(4 (3

1398 4 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

بنزین250 بخار مصرفی، مایع بنزین حجم برابر سه عمل در و است مضر بسیار و شده هوا وارد که است آالیندههایی از یکی بنزین بخار

چند سال در بزنید تخمین باشد، لیتر میلیون ۹۰ متوسط بهطور کشور کل بنزین روزانۀ مصرف اگر میگردد. هوا وارد و شده تولید

مایع بنزین این چگالی و میآید دست به مایع بنزین لیتر 1/5 بنزین بخار مترمکعب هر (از میشود؟ وارد هوا به بنزین کیلوگرم

است) ۰/۶۸ g/cm۳

(2 (1

(4 (3

۱۰۸۱۰۱۱

۱۰۱۴۱۰۱۷

1398 4 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

عددی251 تعادل ایجاد از بعد میکنیم. فرو الکل و آب از ر ُ پ ظرف دو درون نیروسنجی توسط شکل مطابق را یکسان و مشابه گلولۀ دو

( ) بود؟ خواهد چگونه میدهند نشان نیروسنجها =که
ρآب

ρالکل ۰/۸

(1

(2

(3

نیست. ممکن قطعی اظهارنظر (4

N >۱ N ۲

N >۲ N ۱

N =۱ N ۲

1398 10 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

چگونه252 و درصد چند را شلنگ مقطع شعاع است. دایرهای، و یکنواخت مقطع سطح با شلنگ یک از آب خروج تندی

شود؟ خارج شلنگ از تندی با اما شارش، آهنگ همان با آب تا دهیم تغ�ر

۱۵ cm/s

۲۴۰ cm/s

دهیم. کاهش درصد ۷۵ (2 دهیم. افزایش درصد ۷۵ (1

دهیم. کاهش درصد ۲۵ (4 دهیم. افزایش درصد ۲۵ (3

1398 9 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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از253 ترتیب به باشد، با برابر M مقطع در آب تندی اگر است. شده داده نشان زیر شکل در آب مخزن یک خروجی مقطع

بهصورت خروجی مقطع (سطح است؟ SI واحد چند آب شارش آهنگ و ثانیه بر متر چند آب تندی N مقطع در چپ به راست

است) دایره

۲۰ m/s

و (1

و (2

و (3

و (4

۸۰۲π × ۱۰−۳

۸۰۸π × ۱۰−۳

۴۰۲π × ۱۰−۳

۴۰۸π × ۱۰−۳

1399 18 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

هستند؟254 جامدات از دسته کدام جزء بهترتیب یخ و شیشه نمک،

بیشکل - بیشکل - بلورین (2 بیشکل - بلورین - بلورین (1

بلورین - بیشکل - بلورین (4 بلورین - بیشکل - بیشکل (3

1399 3 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

مورد255 کدام اتومبیل، این حرکت مدلسازی در میکند. حرکت توقف بدون B شهر سمت به و افتاده راه به A شهر از اتومبیلی

است؟ نادرست

کنیم. فرض ذره بهصورت را اتومبیل (1

کنیم. صرفنظر آن سرنشینان و اتومبیل جرم از (2

میگیریم. نظر در ثابت اتومبیل حرکت مسیر در را زمین گرانشی شتاب (3

بگیریم. نظر در را آنها انتقالی حرکت فقط و کرده صرفنظر چرخها دورانی حرکت از (4

1399 2 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

256) است؟ سلسیوس درجۀ چند نهایی تعادل دمای میدهیم. قرار آب گرم ۱۰ با تماس در را یخ گرم ۱۰

صرفنظر محیط با گرما تبادل از و

شود)

−۱۰ C∘۹۰ C∘

c یخ= ۲۱۰۰ J/kg.K , L =F یخ ۸۰ c آب= ۳۳۶۰۰۰ J/kg , c آب= ۴۲۰۰ J/kg.K

(2 صفر (1

(4 (3

۱/۵

۲۲/۵

1399 16 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

و257 مایع چگالی برابر دو مایع چگالی اگر میکنیم. مخلوط یکدیگر با را و دماهای با ترتیب به و مایع دو

و ) است؟ سلسیوس درجۀ چند تعادل دمای باشد، مایع حجم نصف مایع حجم

است) ثابت همواره مایعها چگالی کنید فرض و

AB۲۵ C∘۴۵ C∘AB

BAc =A ۱۲۰۰ J/kg.K

c =B ۱۶۰۰ J/kg.K

28 (2 30 (1

42 (4 35 (3

1399 3 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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دهیم،258 قرار روزنه روی گرمی 500 وزنۀ یک اگر است. روزنۀ مقطع سطح برابر دو لولۀ مقطع سطح زیر، شکل ظرف در

مایع از ُپر روزنه لبۀ تا ابتدا ظرف ، ) بماند؟ خود جای سر وزنه تا کرد اضافه ظرف به مایع میتوان گرم چند حداکثر

کنید) فرض یکسان را روزنه و وزنه مقطع سطح و است

(A )۱(A )۲

P =۰ ۱۰ P a۵

500 (1

1000 (2

2000 (3

4000 (4

1399 5 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

دقیقه259 چند از پس تقریباً استخر کند، وارد مترمکعب ۲۰۰۰ حجم به خالی استخری درون آب گالن ۶۶ ثانیه هر در آبی موتور اگر

( و ) شد؟ خواهد پر ۱کامًال گالن = ۴/۵ L۱ m =۳ ۱۰ L۳

112 (2 74 (1

224 (4 148 (3

1398 5 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

از260 نقطۀ در و شده پرتاب سطح امتداد در تندی با زمین سطح از و نقطۀ از جرم به جسمی زیر، شکل مطابق

و شیبدار سطح و جسم بین اصطکاک نیروی اندازۀ اگر میرود. باال قائم امتداد در نقطۀ تا حداکثر و شده جدا سطح

است؟ ثانیه بر متر چند نقطۀ در جسم تندی باشد، ناچیز هوا مقاومت نیروی

۲ kgA۱۰ m/sB

C۵ N

C(g = ۱۰ m/s )۲

صفر (1

(2

(3

(4

۵

۷/۵

۱۰

1396 7 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

عدد261 برابر 0/52 فارنهایت دماسنج عدد میگیریم. اندازه فارنهایت و سلسیوس دماسنجهای با فشار در را محیط یک دمای

است؟ کدام کلوین برحسب محیط این دمای است. سلسیوس دماسنج

۱ atm

(2 (1

260 (4 248 (3

−۱۳−۲۵

1398 10 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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چقدر262 SI در فلز این ویژۀ گرمای است. زیر بهصورت حالت) تغ�ر (بدون فلزی از کیلوگرم ۱۰ به دادهشده گرمای برحسب دما نمودار

است؟

200 (1

236 (2

2 (3

2/36 (4

1397 11 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

است؟263 ناقص یا نادرست کمیتها، بودن برداری یا نردهای و یکاها بودن SI باتوجهبه کمیتها دربارۀ زیر عبارتهای از مورد چند

سلسیوس درجۀ ۲۴۰ = دما الف)

شمال) (بهطرف متر ۴۵ = جابهجایی ب)

پا�ن) (بهطرف کیلوگرم ۱۰ = جسم جرم پ)

نیوتن ۵۰ = نیرو ت)

جنوب) (بهطرف ثانیه بر متر ۲۵ = تندی ث)

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

1398 1 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

اگر264 میریزیم. مایع حجم به مایع خالی ظرف همین درون میریزیم. را چگالی به مایع بار یک استوانهای ظرفی در

است شده ریخته مایع که حالتی در مایع طرف از ظرف کف بر وارد فشار باشد، مایع چگالی از کمتر درصد 36 ، مایع چگالی

است؟ شده ریخته مایع که است حالتی در مایع طرف از ظرف کف بر وارد فشار چندبرابر

aρb
۴
۱

a

baa

b

0/16 (2 6/25 (1

(4 0/09 (3
۹

۱۰۰

1397 10 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

است؟265 نادرست زیر عبارتهای از کدامیک

داد. افزایش را اندازهگیری دقت میتوان اندازهگیری دفعات تعداد و آزمایشگر شخص مهارت افزایش با (1

بگیریم. اندازه را کمیت یک واقعی مقدار نمیتوانیم هیچگاه ما (2

است. وسیله آن اندازهگیری دقت منفی و مثبت با برابر رقمی ابزارهای در اندازهگیری خطای (3

نمیآورند. بهحساب بامعنا رقمهای جزء را است مشکوک و غیرقطعی رقم که اندازهگیری یک در آخر رقم (4

1396 4 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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نیروی266 بزرگی اگر میکند. جابهجا d بهاندازۀ افقی سطح روی را آن و میشود اعمال جسمی بر زیر، شکل مطابق افقی نیروی

همان در اگر مییابد. افزایش بهاندازۀ نیروی کار کنیم، جابهجا میزان همان مجدداً را جسم و دهیم افزایش را

چند جابهجایی میزان همان در نیرو این کار شود، جابهجا افقی راستای در جسم و بسازد زاويۀ افق با نیروی اولیه حالت

بود؟ خواهد ژول

FF

۴۰%F۸۰ J

F۳۷∘

(cos ۳۷ =∘ ۰/۸ , sin ۳۷ =∘ ۰/۶)

200 (1

160 (2

120 (3

280 (4

1399 7 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

مایع267 ارتفاع اگر است. شده پر کامل بهطور مخلوطنشدنی مایع دو از ارتفاع به استوانهایشکلی و سرباز ظرف زیر، شکل مطابق

است) هوا فشار ) میدهد؟ نشان بهدرستی ظرف عمق برحسب را فشار نمودار گزینه کدام باشد، با برابر باالیی

h

h۱P ۰

(1

(2

(3

(4

1394 8 شماره آزمون چهارم تجربی علوم قلمچی

مخلوط268 جرم بقیۀ و چگالی به مایع از مخلوط جرم اگر داریم. اختیار در و چگالیهای به (۲) و (۱) مایع دو از مخلوطی

( ) است؟ کدام مایع دو مخلوط چگالی باشد، چگالی به مایع از

ρ۱ρ۲n
m

ρ۱

ρ۲ρ =۱ ρ۲

(2 (1

(4 (3

mρ + (n − m)ρ۲ ۱

mρ ρ۱ ۲

nρ + (n − m)ρ۲ ۱

mρ ρ۱ ۲

nρ + (n − m)ρ۲ ۱

nρ ρ۱ ۲

mρ + (n − m)ρ۲ ۱

nρ ρ۱ ۲

1398 2 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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چگالی269 به مایعی با را حفره اگر دارد. وجود شعاع به کروی حفرۀ یک ، جرم و ضلع به مکعبی داخل

چند مکعب سازندۀ مادۀ چگالی مییابد. افزایش درصد ۲۰ قبل حالت به نسبت مکعب جرم کنیم، پر

( ) است؟

۱۰cmm۵cm

۲/۵ (g/cm )۳g/cm۳

π = ۳

(2 (1

(4 (3

۱۲/۵۶/۲۵

۲/۵۱/۲۵

1400 1 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

است؟270 صحیح گزینه کدام زیر، شکل دربارۀ

باشد. الماس سازندۀ ذرات به مربوط میتواند (1

است. بوده کم بسیار آن سردسازی فرآیند سرعت که است جامدی به مربوط (2

است. مانده باقی مایع حالت نامنظم طرح در که باشد جامد یک ذرات به مربوط میتواند (3

است. دادهشده شکل بهصورت معدنی مواد اکثر ذرات قرارگیری (4

1399 4 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

گاز271 مقداری بستهاند، همگی شیرها که ابتدا در شدهاند. جدا هم از B شیر توسط برابر حجمهای با محفظه دو زیر، شکل مطابق

از بهطوریکه کرده باز را A شیر مدتی ابتدا است. خالی کامالً (2) محفظۀ و دارد قرار (1) محفظۀ درون فشار با کامل

تعادل، برقراری از پس میکنیم. باز را B شیر و بسته را A شیر سپس و میشود تخلیه آزاد هوای درون (1) محفظۀ درون گاز جرم

دمای در مراحل (تمامی است؟ شده چندبرابر چپ به راست از ترتیب به اولیه، حالت به نسبت (1) محفظۀ درون گاز چگالی و فشار

است) افتاده اتفاق انرژی اتالف بدون و ثابت

P ۱۲۰%

0/4 ،0/4 (1

0/8 ،0/4 (2

0/4 ،0/8 (3

0/8 ،0/8 (4

1396 8 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

فاصلهای272 چه در میشود. پرتاب باال بهطرف قائم راستای در و اولیۀ تندی با زمین سطح از گلولهای خأل، شرایط در

و ) است؟ آن گرانشی پتانسیل انرژی گلوله جنبشی انرژی گلوله، حرکت مسیر نقطۀ باالترین از متر برحسب

شود) گرفته نظر در گرانشی پتانسیل انرژی مبدأ بهعنوان زمین سطح

۲۰ m/s

۴
۱

g = ۱۰ m/s۲

16 (2 20 (1

4 (4 12 (3

1399 11 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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کنیم،273 مقایسه باهم را مایعها درون در داده نشان نقاط در فشار اگر دارند. قرار نشدنی مخلوط مایع دو لوله، درون در زیر، شکل در

است؟ درست رابطه کدام

و (1

و (2

و (3

و (4

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

1395 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

گیرد؟274 قرار باید عددی چه خالی جای در زیر، تساوی شدن برقرار برای

۴۲۰۰ cm ×۲ ۲۰ mm × ۱۰۰ L = .......... nm × m ×۳ μm۲

(2 (1

(4 (3

۸۴ × ۱۰۱۵۸/۴ × ۱۰۱۷

۸۴ × ۱۰۱۴۸/۴ × ۱۰۱۸

1396 5 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1396 5 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

میشود؟275 ُپر چگالی به آب گرم چند با ظرف این میشود. ر پُ چگالی به روغن گرم ۱۰۰۰ با ظرف ۰/۸یک g/cm۳۱ g/cm۳

(2 (1

(4 (3

۱/۲۵ × ۱۰۳۱/۲۵ × ۱۰۴

۱/۲۵ × ۱۰۱/۲۵ × ۱۰۲

1398 تابستان 2 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

را276 جسمی دمای دماسنج این اگر میدهد. نشان درجه ۱۹۰ را آن جوش نقطۀ و درجه را یخ ذوب نقطۀ ساختگی، دماسنج یک

میدهد؟ نشان سلسیوس درجۀ چند را آن دمای جیوهای دماسنج دهد، نشان درجه ۲۰

−۱۰

16 (2 15 (1

5 (4 10 (3

1399 11 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

یکنواخت277 بهطور را صفحه این اگر داریم. اختیار در است، دایرهای و مثلثی حفرههایی دارای زیر شکل مطابق که فلزی صفحۀ یک

میشود. ................... مثلث و دایره روی و نقطۀ دو فاصلۀ و ............ دایرهای سوراخ قطر دهیم، ABحرارت

کم - کم (1

زیاد - کم (2

کم - زیاد (3

زیاد - زیاد (4

1395 8 شماره آزمون چهارم تجربی علوم قلمچی
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نیست؟278 صحیح زیر گزینههای از کدامیک

مییابد. کاهش آن جنبشی انرژی باشد، منفی جابهجایی یک در جسم یک روی انجامشده کل کار اگر (1

است. صفر با برابر است، چرخش حال در زمین دور به که ماهواره یک روی انجامشده کل کار (2

است. صفر با برابر است، چرخش حال در زمین دور به که ماهواره بر وارد خالص نیروی (3

میماند. ثابت آن جنبشی انرژی باشد، صفر با برابر جسمی بر وارد خالص نیروی اگر (4

1399 2 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

وارد279 آن به پا�ن بهسمت و شیبدار سطح بهموازات ثابت نیروی و دارد قرار شیبدار سطح یک روی بر جعبهای زیر، شکل در

نیروی احتساب با برسد، به شیبدار سطح پا�ن به رسیدن از بعد و باشد ابتدا در جعبه جنبشی انرژی اگر میشود.

) است؟ ژول میلی چند جابهجایی این در جسم این به وارد برآیند نیروی کار شیبدار، سطح و جسم بین اصطکاک

(

F

۱۵ J۴۰ J

g = ۱۰ m/s۲

25 (1

55 (2

25000 (3

55000 (4

1398 تابستان 3 شماره آزمون یازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

تبدیل280 سلسیوس درجۀ صفر آب به را سلسیوس درجۀ صفر یخ گرم ۱۰۰ دقیقه، ۱۰ مدت در ثابت گرمایی توان با گرمکن یک

) میکند؟ تبدیل سلسیوس درجۀ ۱۰۰ آب بخار به دقیقه چند مدت در تقریبًا را آب همین گرمکن این میکند.

( و ،L =F ۳۳۴ kJ/kgL =V ۲۲۵۶ kJ/kgc = ۴/۲ kJ/kg. C∘

40 (2 26 (1

80 (4 56 (3

1398 13 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

از281 پس بگیرد، صورت گرما تبادل یخ و آب بین فقط اگر میاندازیم. آب گرم ۸۰۰ در را سلسیوس درجۀ صفر یخ گرم ۲۰۰

( و ) میشود؟ سلسیوس درجۀ چند نهایی دمای گرمایی، تعادل برقراری

۳۰ C∘

L =F ۳۳۶۰۰۰ J/kgc آب= ۴۲۰۰ J/kg.K

8 (2 صفر (1

12 (4 10 (3

1398 11 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

را282 آب جوش نقطۀ دمای و درجه را یخ ذوب نقطۀ دمای ، فشار در است، شده مدرج خطی بهصورت که دماسنج یک

است؟ کدام ( ) فارنهایت دماسنج و ( ) دماسنج این دمای بین رابطۀ میدهد. نشان درجه ۱۲۰

۱ atm−۳۰
xF

(2 (1

(4 (3

F = x +
۳
۲

۲۰F = x +
۵
۶

۳۶

F =
۵
۹

x −
۳
۲

۱۲F = x +
۵
۶

۶۸

1398 10 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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برحسب283 دارد، نیاز ما کشور ساالنه که آشامیدنی قابل آب حجم بزرگی مرتبۀ بنوشد، آب لیوان 8 روزانه متوسط بهطور فرد هر اگر

بگیرید) نظر در را آب لیوان هر حجم و نفر میلیون 80 را ایران (جمعیت است؟ کدام ۲۰۰مترمکعب cm۳

(2 (1

(4 (3

۱۰۳۱۰۷

۱۰۱۲۱۰۲۰

1397 5 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

چند284 جوشیدن آغاز لحظۀ از باشد، کیلووات 2/5 کتری مفید توان اگر میکنیم. روشن دارد، آب که را برقی کتری یک

شود) صرفنظر انرژی اتالف از و ) شود؟ تبخیر کتری درون آب همۀ تا میکشد طول دقیقه

۱/۶ kg

L =V ۲۲۵۰ kJ/kg

24 (2 20 (1

30 (4 25 (3

1398 تابستان 6 شماره آزمون یازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی

نصف285 را میله طول اگر دارد. قرار گرمایی تعادل حالت در سرد و گرم منبع دو بین مشخصی مقطع سطح و طول با یکنواخت میلهای

میشود؟ چندبرابر گرمایی رسانش آهنگ گرمایی، تعادل ایجاد از پس دهیم، قرار منبع دو همان بین و کرده

(2 1 (1

(4 2 (3

۲
۱

۴
۱

1400 5 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

است؟286 کدام ژول برحسب حاصل میآید. دست به ژول یکای برحسب که است بهگونهای و مقادير زیر، عبارت nmEEدر

E = ۵ × ۱۰ g +−۱ m(
s

dam
)

n

۲ × ۱۰ J−۲

0/52 (2 (1

5/02 (4 (3

۲۵ × ۱۰۳

۷ × ۱۰−۲

1399 2 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

است؟287 درست زیر گزینههای از کدامیک

نیست. نیاز مادی محیط به همرفت، روش به گرما انتقال در (1

میشود. سرد هوای آمدن پا�ن و گرم هوای رفتن باال باعث هوا چگالی کاهش همرفتی، جریان در (2

میشود. انجام همرفت روش با زمین به خورشید گرمای انتقال (3

میآید. وجود به تابش اثر در که است پدیدهای هوا وارونگی (4

1395 15 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی
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حالت288 به نسبت فنر که لحظهای در میشود. رها ناچیز جرم با فنر یک باالی در گرم ۲۰۰ جرم به جسمی زیر، شکل مطابق

) است؟ ژول چند جابهجایی این در جسم روی فنر نیروی کار میرسد. به جسم تندی است، شده فشرده عادی

کنید) صرفنظر هوا مقاومت از و

۱۰ cm

۳ m/s

g = ۱۰ m/s۲

2/1 (1

(2

0/3 (3

(4

−۰/۳

−۲/۱

1398 7 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

چندبرابر289 A جسم ویژۀ گرمای است. شده داده نشان B و A همجرم جسم دو به دادهشده گرمای برحسب دما نمودار زیر، شکل در

است؟ B جسم ویژۀ گرمای

(1

(2

(3

(4

۴
۱۵

۳
۵

۵
۱۷

۵
۱۲

1397 8 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

دو290 درون را معین مایع یک از مساوی حجم اگر است. یکسان دارند، قرار میز یک روی که ظرفی دو قاعدۀ سطح و وزن زیر شکل در

میکند؟ وارد میز بر b ظرف که است فشاری چندبرابر میکند، وارد میز سطح بر a ظرف که فشاری بریزیم، ظرف

1 (1

(2

2 (3

(4

۳

۲ ۳

1394 19 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

مقطع291 این از عبوری ماشینهای تعداد بزرگی مرتبۀ تخمین میکند. عبور ماشین 3 ، هر در خیابان، یک از فرضی مقطع یک از

باشد؟ میتواند گزینه کدام سال یک طول در فرضی

۱۰ s

(2 (1

(4 (3

۱۰۲۱۰۱۰

۱۰۶۱۰۱۴

1398 1 شماره آزمون دوازدهم فیزیک و ریاضی قلمچی
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نقاط292 فشار تغ�ر گزینه کدام تعادل، به رسیدن از بعد میکنیم. مایع کردن اضافه به شروع دهانۀ از ظرفی در زیر شکل مطابق

میدهد؟ نشان بهدرستی را و ،

BA

BC

(1

(2

(3

(4

ΔP =C ۰ , ΔP >B ۰ , ΔP >A ۰

ΔP =C ۰ , ΔP >B ۰ , ΔP =A ۰

ΔP =A ΔP =B ΔP >C ۰

ΔP =A ΔP =B ΔP =C ۰

1399 4 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

میکند.293 متراکم را آن افقی سطح در فنری به برخورد از پس و میشود رها A نقطۀ از گرم ۲۰۰ جرم به گلولهای زیر، شکل مطابق

کشسانی پتانسیل انرژی حداکثر باشد، اصطکاک بدون افقی سطح و با برابر AB مسیر در جسم روی اصطکاک نیروی کار اگر

( ) شد؟ خواهد ژول چند فنر در ذخیرهشده

−۲ J

g = ۱۰ m/s۲

1 (1

14 (2

10 (3

12 (4

1398 13 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

ثانیه294 یکای دارای و متر یکای دارای رابطه این در که است بهصورت SI در متحرکی زمان مكان- معادلۀ

کداماند؟ چپ به راست از ترتیب به SI در و یکای است.

x = +
t۲
α

βt +۳ ۶xt

αβ

، (2 ، (1

، (4 ، (3

m.s۲m/s۳m/s۳m.s

ms۳m.s۲ms۳m/s

1400 1 شماره آزمون دوازدهم تجربی علوم قلمچی

میشود295 پرتاب روبهباال شیب زاویۀ با شیبدار سطح روی تندی با A نقطۀ از جرم به جسمی زیر، شکل مطابق

( ) است؟ ژول چند مسیر طی در اصطکاک نیروی کار میرسد. B نقطۀ به تندی با و

۲ kg۱۸ m/s۳۰∘

۱۵ m/sg = ۱۰ N /kg

(1

(2

(3

(4

−۱۰۵

−۱۳۵

−۶۱

−۳۹

1398 تابستان 6 شماره آزمون یازدهم تجربی علوم قلمچی



1399 70لرنیتو /71

گرمای296 باشد، SI واحد 6000 چرخه داخل مساحت اگر میکند. طی را زیر شکل مطابق چرخهای تکاتمی کامل گاز معینی مقدار

است؟ کیلوژول چند AB همدمای فرآیند در مبادلهشده

10 (1

2 (2

(3

(4

−۱۰

−۲

1396 15 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

است؟297 توجیه قابل برنولی اصل با زیر فیزیکی پدیدههای از تعداد چه

میکند. پیدا جهش باال بهسمت شدن رها از پس شده، برده آب زیر به دست با که توپی الف)

است. کرده پف حرکت، حال در و تخت و صاف سکون، حال در کامیون برزنتی پوشش ب)

کردن شوت از پس فوتبال توپ کاتدار حرکت پ)

زمین به شدن نزدیکتر با و شیر از خروج از پس کم، جریان با آب باریکۀ شدن باریکتر ت)

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

1400 6 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

میکند؟298 طی را فرآیندی نوع چه ، دمای در دستگاه میکند، کار کارنو چرخۀ با که فرضی گرمایی ماشین یک Tدر H

بیدررو انبساط (2 همدما انبساط (1

بیدررو تراکم (4 همدما تراکم (3

1396 12 شماره آزمون چهارم فیزیک و ریاضی قلمچی

و299 شود مخزن وارد B لولۀ از تندی با آب اگر است. آب از پر که میدهد نشان را حجم به مخزن یک زیر شکل

است، و ترتیب به B لولۀ و A لولۀ (قطر میشود؟ خالی مخزن ثانیه چند طی شود، خارج A لولۀ از تندی با

(

۲/۴۶ m۳۲ m/s

۴ m/s۱۰ cm۶ cm

π ≃ ۳

70 (1

82 (2

50 (3

100 (4

1397 13 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی
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است؟300 نادرست زیر گزینههای از کدامیک

میشود. زمین دمای افزایش باعث گلخانهای اثر (1

دارد. نام گلخانهای اثر زمین سطح و پوشسپهر الیۀ بین گرمایی تابش افتادن دام به (2

میگویند. گلخانهای گازهای پوشسپهر، الیۀ در موجود گازهای به (3

میشود. زمین دمای کاهش باعث پوشسپهر الیۀ در دیاکسید کربن وجود (4(CO )۲

1396 13 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی


