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نام و نام خانوادگی

گر دمای آن ها را به1 دو کرۀ مسی  و  با شعاع و دمای اولیۀ مساوی در نظر بگیرید که درون کرۀ  حفرۀ توخالی وجود دارد. ا

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

ABA

(2 (1

(4 (3

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

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

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1387

ظرفی که عایق گرما است، محتوی 80 گرم آب 11/5 درجۀ سلسیوس است. یک قطعه مس به جرم 420 گرم و دمای 100 درجۀ2

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

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

c آب= ۴۲۰۰J/kg.K

c مس=  ۳۸۰J/kg.K

40 (2 28/5 (1

301/5 (4 313 (3

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

حجم مقدار معینی گاز کامل در دمای  برابر با  است. در فشار ثابت دمای گاز را چند کلوین افزایش دهیم تا حجم گاز3

 افزایش یابد؟

۷ C∘۲ lit

۴۰۰ cm۳

56 (2 46 (1

329 (4 319 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گر شعاع اولیۀ آن  و ضخامت اولیۀ آن  باشد، تغییر حجم قرص4 دمای یک قرص فلزی  افزایش می یابد. ا

( چند سانتی مترمکعب است؟ (

۱۰۰K۱۰ cm۴ mm

α = ۵ × ۱۰ K , π ≃−۵ −۱ ۳

0/18 (2 0/12 (1

1/8 (4 1/2 (3

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گیر هستند؟5 کدام یک از فرآیندهای زیر گرما

انجماد، میعان (2 چگالش، تبخیر (1

تصعید، ذوب (4 ذوب، میعان (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1384



2لرنیتو 1400 /33

۲۰در شکل زیر، دو ظرف A و B پر از آب  هستند. کدام کمیت، در مورد آب درون هر دو ظرف یکسان است؟6 C∘

انرژی درونی (1

ظرفیت گرمایی (2

نیروی وارد بر کف ظرف ها (3

انرژی جنبشی متوسط مولکول ها (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389

لومینیمی، حفرۀ دایره ای شکل ایجاد کرده ایم که7 لومینیم  است و روی یک ورقۀ تخت آ ضریب انبساط طولی آ

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

چند سانتی مترمربع می شود؟

۲/۳ × ۱۰ K−۵ −۱

۵۰ cm۲

49/908 (2 49/816 (1

50/184 (4 50/092 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

ظرفی محتوی 1000 گرم آب و 200 گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس، در تعادل گرمایی است. یک قطعه فلز به گرمای ویژۀ8

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

،  و اتالف گرما ناچیز است) نماند؟ (

۴۰۰J/(kg.K)

L  =f ۳۳۶۰۰۰J/kgc آب=  ۴۲۰۰J/(kg.K)

672 (2 375 (1

950 (4 860 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

گر جرم9 مخزنی به حجم  حاوی مخلوطی از گازهای هیدروژن و هلیم در دمای  و فشار  است. ا

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

 و  است)

۴۰Lit۱۲۷ C∘۲ × ۱۰ P a۵

R = ۸ J/mol.K

۲ g/mol۴ g/mol

(2 (1

3 (4 2 (3

 

۳
۱

 

۲
۱

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در 15 لیتر گاز کامل 2 اتمی که دمای آن 23- درجۀ سلسیوس و فشار آن 8 اتمسفر است، چه تعداد مولکول گاز وجود دارد؟10

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

(2 (1

(4 (3

۳/۶ × ۱۰۲۲۳/۶ × ۱۰۲۴

۳/۹ × ۱۰۲۳۳/۹ × ۱۰۲۵

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گر دمای قطعه ای از این فلز را 100 درجۀ سلسیوس افزایش دهیم، حجم آن چند11 ضریب انبساط طولی فلزی  است. ا

درصد افزایش می یابد؟

۱۰ K−۵ −۱

0/3 (2 0/1 (1

3 (4 1 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

در ظرفی 800 گرم آب صفر درجۀ سلسیوس وجود دارد. یک قطعه فلز به جرم 420 گرم و دمای 84 درجۀ سلسیوس را درون آب12

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

(

c فلز= ۴۰۰J/kg. C∘

c آب=  ۴۲۰۰ J/kg. C∘

6 (2 10 (1

4 (4 5 (3

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در ظرفی 100 گرم آب  و 100 گرم یخ صفر درجه می ریزیم، درصورتی که ظرفیت گرمایی ظرف ناچیز باشد و از مبادلۀ گرما با13

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

۱۰۰ C∘

L  =F ۳۳۶۰۰۰J/kgc آب=  ۴۲۰۰J/kg C∘

30 (2 صفر (1

10 (4 20 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1386

درون ظرفی 200 گرم یخ 10- درجۀ سلسیوس قرار دارد. حداقل چند گرم آب با دمای 20 درجۀ سلسیوس به آن اضافه کنیم تا تمام یخ14

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

آب ۲/۱J/g.KL  =F ۳۳۶J/g

200 (2 50 (1

1200 (4 850 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392

دمای 3 گرم گاز هیدروژن را در فشار ثابت، از 27 درجۀ سلسیوس به 87 درجۀ سلسیوس می رسانیم. حجم گاز در این فرآیند، چند15

درصد افزایش می یابد؟

20 (2 15 (1

30 (4 25 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر به 100 گرم آب صفر درجۀ سلسیوس 1680 ژول گرما دهیم، حجم آب ............ 16 c)ا آب=  ۴۲۰۰J/kg C)∘

افزایش می یابد. (2 کاهش می یابد. (1

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

از کشور 1387 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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ال ببریم تا دو میله به یکدیگر برسند؟ (17 لومینیمی بین دو دیوارۀ ثابت قرار دارند. دمای دو میله را چند کلوین با دو میلۀ مسی و آ

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

470 (1

347 (2

250 (3

200 (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر گرمای نهان18 قطعه فلزی به جرم 2/5 کیلوگرم با دمای 68 درجۀ سلسیوس را روی یک قطعه یخ بزرگ صفر درجه قرار می دهیم، ا

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

190 (2 95 (1

570 (4 380 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1383

، برابر  است. تعداد مولکول های گاز کدام است؟ ( و19 حجم گاز کاملی در فشار  و دمای 

(

۱۰ P a۵۲۷ C∘۱ cm۳R = ۸J/mol.K

N  =۰ ۶ × ۱۰۲۳

(2 (1

(4 (3

۲/۵ × ۱۰۲۱۲/۵ × ۱۰۱۹

 

۲۴
۱۰۱۳

 

۲۴
۱۰۲۳

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

۱ یخ  را در فشار یک جو در  آب  می اندازیم، پس از برقراری تعادل حرارتی، چه خواهیم داشت؟20 kg−۱۰ C∘۵kg۲۰ C∘

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

(2 (1

(4 (3

۰ C ۶ یخkg∘۰ C ∘۶kgآب 

۲/۵ C ۶kg∘۳/۷۵آب  C ∘۶kgآب 

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1389

مطابق شکل، زیر پیستون بدون اصطکاک، گاز کاملی با دمای  محبوس است. دمای گاز را به تدریج به  می رسانیم. در21

این صورت پیستون چند سانتی متر جابه جا می شود؟

۵۷ C∘۲۷ C∘

0/5 (1

2 (2

2/5 (3

5 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1388
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گر طول آن 0/1 درصد افزایش یابد، چگالی آن تقریبًا ............22 θ۱θدمای یک میلۀ فلزی از  به  می رسد. ا  ۲

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

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

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

به  یخ  با آهنگ ثابت  گرما می دهیم تا به آب  تبدیل شود. کدام نمودار، تغییرات دما را برحسب زمان23

( درست نشان می دهد؟ ( و  

۲۰۰g−۱۰ C∘۲۱۰J/s۱۰ C∘

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

(2 (1

(4 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

، گرما می دهیم و آن را به آب با دمای ۲۰ درجۀ سلسیوس تبدیل می کنیم. چند24 به مقداری یخ صفر درجۀ سلسیوس در فشار 

( درصد گرمای داده شده، صرف ذوب کردن یخ شده  است؟ ( و 

۱ atm

L  =f ۳۳۶ kJ/kgc = ۴۲۰۰J/kg.K

80 (2 90 (1

75 (4 85 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

 گرم یخ در دمای صفر درجۀ سلسیوس (نقطۀ ذوب) قرار دارد. چند ژول گرما الزم است تا آن را ذوب کرده و دمای آب حاصل را25

به  درجۀ فارنهایت برساند؟

( ( و 

۲۰
۵۰

c آب =  ۴/۲ J/g C∘L  =f ۳۳۶ J/g

9050 (2 10920 (1

7560 (4 8190 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

دمای مقداری گاز کامل را از  به  و حجم آن را از 8 لیتر به 11 لیتر می رسانیم. در این عمل، فشار گاز 10 سانتی متر26

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

۲۷ C∘۵۷ C∘

40 (2 20 (1

100 (4 50 (3

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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مخلوطی از یک کیلوگرم یخ و یک کیلوگرم آب در تعادل گرمایی قرار دارند. یک گلولۀ فلزی 300 گرمی که دمای آن  و27

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

(  و 

۸۰ C∘

۴۲۰J/kg.K

L  =f ۳۳۶ kJ/kg C آب= ۴۲۰۰J/kg.K

30 (2 20 (1

100 (4 50 (3

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گر فشار آن را 25 درصد افزایش دهیم و حجم آن در این فرآیند 36 درصد کاهش28 دمای گاز کاملی 127 درجۀ سلسیوس است. ا

یابد، دمای گاز چند درجۀ سلسیوس خواهد شد؟

47 (2 40 (1

65 (4 56 (3

از کشور 1386 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام عبارت، دربارۀ تبخیر سطحی یک مایع، نادرست است؟29

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

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

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

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

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1388

گر ۸۰۰ گرم آب ۲۰ درجۀ سلسیوس در ظرف وارد کنیم و فقط بین آب و یخ30 در ظرفی یک قطعه یخ صفر درجۀ سلسیوس وجود دارد. ا

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

( است؟ ( و 

 

۳
۱

L  =f ۳۳۶۰۰۰J/kgC آب=  ۴۲۰۰J/kg.K

(2 200 (1

600 (4 300 (3

 

۳
۸۰۰

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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لوله ای به طول  که یک طرف آن بسته است، حاوی هوا در فشار  است. این لوله را به طور قائم در یک دریاچۀ آب31

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

 ( و ثابت فرض شود و 

L = ۲۴m۱۰ P a۵

 ۳
۱

ρ = ۱۰۰۰kg/m , g =۳ ۱۰N /kg

5 (1

8 (2

13 (3

20 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1389

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 15 1394

ظرفی حاوی  یخ صفر درجۀ سلسیوس است. حداقل چند گرم آب  باید داخل آن بریزیم تا تمام یخ ذوب شود؟ (32

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

۱۰۰g۵۰ C∘

L  =F ۳۳۴۰۰۰J/kgC آب=  ۴۲۰۰J/kg.K

100 (2 80 (1

160 (4 140 (3

از کشور 1386 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

، مقداری جیوه در دو طرف لوله، در یک سطح قرار دارد. ارتفاع هوای موجود33 در شکل زیر، داخل لولۀ U شکلی به سطح مقطع 

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

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

۱ cm۲

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

30 (1

40 (2

42/7 (3

45/4 (4

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند گرم بخار آب 100 درجه را در 590 گرم آب 10 درجۀ سلسیوس وارد کنیم تا دمای تعادل به 50 درجۀ سلسیوس برسد؟ (گرمای34

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

40 (2 35 (1

50 (4 45 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1382



8لرنیتو 1400 /33

گر فقط بین یخ و آب تبادل گرما صورت35 800 گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس را با 800 گرم آب 60 درجۀ سلسیوس مخلوط می کنیم. ا

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

می شود؟

L  =F ۳۳۶۰۰۰J/kgc آب= ۴۲۰۰J/kg.K

0/6 (2 0/2 (1

1/4 (4 1/2 (3

از کشور 1391 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

لومینیمی و فوالدی باهم برابر و هرکدام  متر است. دمای میله ها را تا چند درجۀ36 در دمای صفر درجۀ سلسیوس، طول دو میلۀ آ

سلسیوس افزایش دهیم تا اختالف طول آن ها  میلی متر شود؟ ( و

(

۴
۲/۳α آلومینیم=  ۲۳ × ۱۰ ۱/K−۶

α  فوالد= ۱۱/۵ × ۱۰ ۱/K−۶

25 (2 15 (1

100 (4 50 (3

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر طول آن در دمای 50 درجۀ سلسیوس به  برسد،37 طول میله ای در دمای صفر درجۀ سلسیوس برابر  است. ا

ضریب انبساط طولی آن در  کدام است؟

۸۰۰cm۸۰۱ cm

SI

(2 (1

(4 (3

۲/۵ × ۱۰−۴۲/۵ × ۱۰−۵

۴ × ۱۰−۴۴ × ۱۰−۵

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1383

درون یک کیلوگرم آب با دمای 30 درجۀ سلسیوس، چند گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس بیندازیم تا پس از تعادل گرمایی، آب با38

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

می شود)

L  =F ۳۳۶kJ/kgc آب= ۴۲۰۰J/kg.K

200 (2 100 (1

175 (4 125 (3

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

یک حباب هوا به حجم 1/40 سانتی مترمکعب از عمق دریاچه ای که فشار در آن محل  پاسکال و دما ۷ درجه سلسیوس39

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

سانتی مترمکعب تغییر می کند؟

۱/۸ × ۱۰۵

۱/۰ × ۱۰۵

1/28 (2 1/30 (1

0/70 (4 1/07 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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گر دمای این میله  افزایش یابد، طول آن چند درصد افزایش می یابد؟40 ۲ضریب انبساط طولی میله ای  است. ا × ۱۰ K−۵ −۱۵۰ C∘

1 (2 0/1 (1

20 (4 2 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1381

مقداری گاز کامل را که دمای آن  و فشارش یک اتمسفر است، آن قدر متراکم می کنیم تا حجم آن به  حجم اولیۀ خود41

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

۲۷ C∘
 ۶
۱

77 (2 104 (1

27 (4 52 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1380

به مقداری یخ با دمای صفر درجۀ سلسیوس گرما می دهیم تا تبدیل به آب 20 درجۀ سلسیوس شود، چند درصد گرمای داده شده42

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

60 (2 55 (1

80 (4 75 (3

از کشور 1387 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در مکانی که فشار هوا  است، مطابق شکل زیر مقداری گاز با دمای ۷ درجه سلسیوس در استوانه ای به سطح43

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

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

۰/۸۴ × ۱۰ P a۵

۱۰ cm۲

48 (1

56 (2

65 (3

70 (4

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گر فشار گاز کاملی را 25 درصد افزایش داده و حجم آن را 36 درصد کم کنیم، دمای مطلق آن ............ درصد ............ می یابد.44 ا

20، افزایش (2 20، کاهش (1

25، افزایش (4 25، کاهش (3

از کشور 1387 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گر به دو کره45 دو کرۀ فلزی هم جنس در نظر بگیرید که شعاع های مساوی دارند ولی درون یکی از آن ها حفره ای خالی وجود دارد. ا

انرژی گرمایی مساوی بدهیم، شعاع آن ها در مقایسه باهم چگونه تغییر می کند؟

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

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

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

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

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1384

گر در حجم ثابت، دمای مقدار معینی گاز کامل را از 45/5 درجۀ سلسیوس به 91 درجۀ سلسیوس برسانیم، فشار گاز چندبرابر46 ا

می شود؟

2 (2 (1

(4 3 (3

 

۳
۴

 

۷
۸

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

47SI یک تیرآهن در اثر افزایش دمای ۵۰ درجۀ سلسیوس، 0/06 درصد به طولش اضافه می شود. ضریب انبساط طولی این تیرآهن در

کدام است؟

(2 (1

(4 (3

۱/۲ × ۱۰−۵۱/۶ × ۱۰−۵

۶ × ۱۰−۵۸ × ۱۰−۵

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گر دمای یک ورقۀ مسی را  افزایش48 دمای یک میلۀ مسی را  افزایش می دهیم، طول آن 0/17 درصد افزایش می یابد. ا

دهیم، مساحت آن چندبرابر می شود؟

۱۰۰ C∘۱۰۰ C∘

0/0034 (2 1/0017 (1

1/0034 (4 0/3400 (3

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

دو کرۀ فلزی هم جنس A و B، اولی توپر و شعاع آن  است، دومی توخالی و شعاع خارجی آن  و شعاع حفرۀ داخلی49

گر به دو کره به یک اندازه گرما بدهیم و تغییر دمای آنها به ترتیب  و  باشد، نسبت  کدام آن  است. ا

است؟  

۲۰ cm۲۰ cm

۱۰ cmΔθAΔθ  B 

Δθ  A

Δθ  B

(2 1 (1

2 (4 (3

 

۷
۸

 

۴
۵

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گر50 در شکل زیر مایع درون ظرف، جیوه است و لوله ای که در آن هوا محبوس است به صورت وارونه درون جیوه نگه داشته شده است. ا

التر ببریم تا جیوه درون ظرف و فشار هوا ۷۵ سانتی متر جیوه باشد، انتهای لوله را در راستای قائم چند سانتی متر از سطح جیوه با

لوله در یک سطح قرار گیرند؟ (دما ثابت فرض شود)

14/8 (1

18/6 (2

20/3 (3

27/2 (4

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

ضریب انبساط طولی فلزی  است. دمای یک میله از آن فلز را چند درجۀ سلسیوس افزایش دهیم تا طول آن51

تقریبًا به اندازۀ  0/001 طول اولیه اضافه شود؟

۲/۵ × ۱۰ K−۵ −۱

40 (2 30 (1

60 (4 50 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1380

گر گرمای ویژۀ آب و یخ به ترتیب  و  و همچنین  باشد، چند کیلوژول52 ا

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

۴۲۰۰J/kg.K۲۱۰۰J/kg.KL =f ۳۳۵۰۰۰J/kg

(−۵)

111/1 (2 11/32 (1

111100 (4 113/2 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

دو میلۀ فلزی  و  در دمای  به ترتیب دارای طول های  و  هستند. دمای دو میله را  افزایش53

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

است؟

AB۲۰ C∘۵۰ cm۷۰ cm۳۰ C∘

۲۰ cmAB

(2 (1

(4 (3

 

۷
۳

 

۳
۷

 

۷
۵

 

۵
۷

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گر دمای گاز را ۳۰ درجه سلسیوس افزایش54 در شکل زیر دمای گاز ۲۷ درجۀ سلسیوس و فشار آن ۷۵ سانتی متر جیوه است. ا

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

20 (1

15 (2

7/5 (3

5/5 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گر گرمای ویژۀ A دو برابر گرمای ویژۀ B و همچنین چگالی A دو برابر55 به دو جسم هم حجم A و B گرمای مساوی داده ایم. ا

چگالی B باشد، تغییر دمای جسم A چند برابر تغییر دمای جسم B است؟

(2 (1

4 (4 1 (3

 

۴
۱

 

۲
۱

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گر دما را ثابت فرض کنیم56 حباب هوایی که در یک عملیات غواصی در عمق 70 متری ایجاد می شود به طرف سطح آب حرکت می کند. ا

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

2 (2 (1

4 (4 (3

۲

۲ ۲

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1380

گر دمای57 طول یک میلۀ آهنی در دمای صفر درجۀ سلسیوس، یک میلی متر بیشتر از طول یک میلۀ مسی در همین دما است. ا

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

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

2/498 (2 1/102 (1

4/448 (4 2/503 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گر 800 گرم آب 50 درجۀ سلسیوس در ظرف بریزیم،58 در ظرفی که عایق گرما است، یک قطعۀ یخ صفر درجۀ سلسیوس وجود دارد. ا

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

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

400 (2 300 (1

600 (4 500 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395
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گر دمای این مکعب 100 درجۀ59 مساحت جانبی یک مکعب فلزی 0/25 مترمربع و ضریب انبساط خطی آن  است. ا

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

۲ × ۱۰ K−۵ −۱

10 (2 8 (1

100 (4 80 (3

از کشور 1388 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

"ترموکوپل" چیست؟60

وسیله ای برای سنجش رسانایی حرارتی اجسام است. (1

لکتریکی می شود. دماسنجی است که در آن تغییر دما باعث تغییر شدت جریان ا (2

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

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

از کشور 1389 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر گرمای نهان ذوب یخ 61 از 500 گرم آب صفر درجۀ سلسیوس، در فشار یک اتمسفر،  گرما می گیریم. ا

باشد، چند درصد آب، منجمد می شود؟

۱۰۰/۸kJ۳۳۶kJ/kg

40 (2 20 (1

80 (4 60 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

یک گرمکن با توان گرمایی ثابت، در مدت 10 دقیقه، 100 گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس را به آب صفر درجۀ سلسیوس تبدیل می کند.62

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

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

40 (2 26 (1

80 (4 56 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389

چند لیتر آب 50 درجۀ سلسیوس را با چند لیتر آب 20 درجۀ سلسیوس مخلوط کنیم تا 60 لیتر آب با دمای 40 درجۀ سلسیوس داشته63

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

35 و 25 (2 20 و 40 (1

35 و 35 (4 40 و 20 (3

از کشور 1386 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گر در اثر افزایش دما ضلع مکعب به اندازۀ64 در درون یک مکعب فلزی به ضلع  حفرۀ خالی کروی به شعاع  وجود دارد. ا

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

۲۰cm۵cm

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

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

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1385

گر دمای گاز را به65 درون استوانه ای 4 لیتر گاز کامل در دمای  قرار دارد. فشارسنج، فشار گاز را  نشان می دهد. ا

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

۲۷ C∘۴ atm

۸۷ C∘۱ atm

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر فشار گاز را به 1/5 اتمسفر برسانیم و دمای گاز نیز66 گاز کاملی به حجم 1/5 لیتر در فشار یک اتمسفر و دمای  قرار دارد. ا

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

۲۷ C∘

(2 (1

(4 (3

 

۲
۱

 

۳
۱

 

۴
۱

 

۶
۱

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر نمودار تغییرات دما67 از جسمی به جرم 300 گرم که در یک وسیلۀ سرمازا قرار گرفته است، با آهنگ ثابت 3 وات گرما گرفته ایم. ا

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

0/48 (1

8 (2

400 (3

480 (4

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در وسط یک صفحۀ فلزی نازک که ضریب انبساط سطحی آن  است، دو دایره به شعاع های 25 سانتی متر را در68

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

میلی متر می شود؟

۳/۶ × ۱۰ K−۵ −۱

496/4 (1

498/2 (2

501/8 (3

503/6 (4

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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، دمای 3 مول گاز آرمانی را چند درجۀ سیلسیوس کاهش دهیم تا حجم آن 4 لیتر کاهش پیدا کند؟69 ۱/۵در فشار ثابت  × ۱۰ P a۵

(R = ۸J/mol.K)

30 (2 50 (1

15 (4 25 (3

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در شکل روبه رو، ظرف A به حجم 2 لیتر حاوی گاز اکسیژن با دمای  و فشار 4 اتمسفر است و ظرف B به حجم 5 لیتر،70

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

۴۷ C∘

0/7 (1

1/25 (2

1 (3

2 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

دو جسم، در تماس باهم به تعادل گرمایی رسیده اند، کدام کمیت مربوط به آن ها باهم برابر است؟71

انرژی درونی (2 دما (1

انرژی درونی و دما (4 گرمای ویژه (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1388

لومینیم یک کیلوگرمی با دمای 90 درجۀ سلسیوس و یک قطعه مس 2 کیلوگرمی با دمای 95 درجۀ سلسیوس را در یک72 یک قطعه آ

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

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

(2 (1

بستگی به دمای محیط دارد. (4 (3

 

۹
۸

 

۴
۹

 

۸
۹

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1386
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گر جیوه به73 در شکل زیر، در ابتدا ارتفاع جیوه در دو طرف لوله یکسان است و مقداری گاز کامل در طرف راست لوله محبوس است. ا

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

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

5 (1

10 (2

15 (3

20 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گر این اتومبیل به74 در صبح یک روز زمستانی که دمای هوای  است، فشار هوای درون تایر اتومبیلی 2/7 اتمسفر است. ا

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

(حجم تایر را ثابت بگیرید)

−۳ C∘

13 (2 3 (1

37 (4 27 (3

از کشور 1389 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر دمای75 در شکل زیر، جرم پیستون یک کیلوگرم، جرم وزنۀ روی آن ۴ کیلوگرم و دمای گاز درون ظرف ۲۷ درجۀ سلسیوس است. ا

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

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

2 (1

3 (2

6 (3

7 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

نمودار تغییرات دما برحسب زمان جسمی مطابق شکل زیر است و در هر دقیقه  گرما به جسم داده می شود. جرم این جسم76

چند گرم است؟

۳kJ

(c  جسم =  ۵۰۰J/kg C)∘

40 (1

72 (2

400 (3

720 (4

از کشور 1387 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گر دمای آن را در فشار ثابت به 87 درجۀ سلسیوس برسانیم، حجم آن چند درصد77 دمای گاز کاملی 27 درجۀ سلسیوس است. ا

افزایش می یابد؟

30 (2 35 (1

20 (4 25 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1382

ضریب انبساط طولی یک جسم جامد تقریبًا چندبرابر ضریب انبساط حجمی آن است؟78

(2 3 (1

(4 (3

 ۳
۱

 ۳
۲

 ۲
۳

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1382

در شکل زیر، شیر  را بسته و دمای هوای محبوس در لوله را از ۳۹ درجۀ سلسیوس، چند درجه افزایش بدهیم تا اختالف ارتفاع79

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

انبساط جیوه و ظرف صرف نظر کنید)

R

72 (1

100 (2

211 (3

384 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

) درجۀ سلسیوس را به آب تبدیل می کند، چند کیلوژول است؟80 ۱۰−حداقل گرمایی که یک کیلوگرم یخ (
(L  =F ۳۳۴J/g , C یخ=  ۲۱۰۰J/kg C)∘

436 (2 355 (1

643 (4 542 (3

از کشور 1388 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

۲۰−حداقل چند گرم یخ  را داخل 200 گرم آب صفر درجۀ سلسیوس بیندازیم تا تمام آب یخ ببندد؟81 C∘

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

1200 (2 160 (1

1600 (4 360 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1388
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۲۷حجم گاز کاملی را نصف می کنیم و هم زمان دمای آن را از  به  می رسانیم. فشار گاز چندبرابر می شود؟   82 C∘۶۲۷ C∘

(2 (1

(4 (3

 

۳
۲

 

۲
۳

۴۶

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

یک قطعۀ 500 گرمی از مس را که دمای آن  است در ظرفی عایق حرارت که حاوی 380 گرم آب در دمای  است83

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

اتالف گرما ناچیز است)

۶۷ C∘۲۰ C∘

۴۲۰۰J/kg.K۳۸۰J/kg.K

24 (2 23 (1

28 (4 25 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1382

مخزنی با حجم ثابت ۱۴ لیتر محتوی مخلوطی از 6 گرم گاز هیدروژن و ۱۱۲ گرم گاز نیتروژن ۲۷ درجۀ سلسیوس است. فشار84

مخلوط گازها چند اتمسفر است؟ (

(

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

8 (2 6 (1

12 (4 9 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

گر توان این85 یک گرم کن برقی در مدت 24 ثانیه، دمای 60 گرم مایعی را از 30 درجۀ سلسیوس به 50 درجۀ سلسیوس می رساند. ا

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

25 (2 16 (1

84 (4 75 (3

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

تبدیل بخار به مایع، جامد به بخار و مایع به بخار را به ترتیب چه می نامند؟86

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

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

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397
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نمودار تغییرات دما برحسب گرمای داده شده به جسمی به جرم  مطابق شکل زیر است. چند کیلوژول گرما الزم است تا دمای87

این جسم 3 کلوین افزایش یابد؟

۲ kg

6 (1

4/8 (2

3 (3

2/4 (4

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

دو کرۀ فلزی هم جنس A و B، اولی توُپر به شعاع  و دیگری توخالی که شعاع خارجی آن  و شعاع حفرۀ داخلی88

گر به دو کره، به یک اندازه گرما بدهیم و تغییر حجم کرۀ  برابر  و تغییر حجم فلز به کاررفته در کرۀ  برابر  است. ا

 باشد، نسبت  کدام است؟

۲۰ cm۲۰ cm

۱۰ cmAΔV  AB

ΔV B 

ΔV  B

ΔV  A

1 (2 (1

(4 2 (3

 

۸
۷

 

۷
۸

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

200 گرم آب 22/5 درجۀ سلسیوس را با 150 گرم آب 40 درجۀ سلسیوس مخلوط می کنیم، پس از برقراری تعادل گرمایی، دمای آب89

به چند درجۀ سلسیوس می رسد؟

30 (2 27/5 (1

32/5 (4 32 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

یک کیلوگرم یخ و 4 کیلوگرم آب در فشار یک جو در تعادل حرارتی قرار دارند. به این مجموعه 546 کیلوژول گرما می دهیم. بعد از90

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

10 (2 صفر (1

100 (4 40 (3

از کشور 1389 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

یک گرمکن درون ظرفی که محتوی  آب است، قرار دارد. نمودار  (دمای آب) برحسب  (زمان) مطابق شکل زیر است. توان91

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

۲kgθt

c = ۴۲۰۰J/kg C∘

300 (1

600 (2

1200 (3

36000 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1384
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گر فشار گاز کاملی را 25 درصد افزایش داده و هم زمان دمای مطلق آن را 20 درصد کاهش دهیم، حجم گاز چگونه تغییر می کند؟92 ا

40 درصد افزایش (2 36 درصد کاهش (1

64 درصد کاهش (4 60 درصد افزایش (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1382

گر به اولی گرمای  و به93 از یک ورق مسی، دو صفحۀ دایره ای شکل به مساحت های  و  بریده و جدا کرده ایم. حال ا

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

S  ۱S  =۲ ۲S  ۱Q۱

Q  =۲ ۲Q۱ΔR  ۱ΔR  ۲ ΔR  ۱

ΔR  ۲

(2 (1

(4 2 (3

۲
 ۲
 ۲

 ۲
۱

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

در شکل زیر، جیوه در دو طرف لولۀ  شکل در یک سطح قرار دارد و سطح مقطع لوله  است. از طرف باز لوله  جیوه94

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

U۱ cm۲۲۱ cm۳

۱۵ cm

73 (1

74 (2

75 (3

76 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

گر بعد از برقراری تعادل95 یک قطعه یخ با دمای 20- درجۀ سلسیوس را درون 250 گرم آب با دمای 20 درجۀ سلسیوس می اندازیم. ا

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

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

100 (2 50 (1

300 (4 250 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393
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در دمای صفر درجۀ سلسیوس، مجموع طول میله های به هم چسبیدۀ  و  با طول میلۀ  برابر است و ضریب انبساط طولی96

التر از صفر نیز این تساوی طول برقرار باشد، کدام رابطه درست است؟ گر در هر دمای با میله ها نیز به ترتیب  و  و  است. ا

L۱L۲L۳

α۱α  ۲α  ۳

(1

(2

(3

(4

α  =۳ α  +۱ α۲

α  =۳  

۲
α  + α  ۱ ۲

α  =۳  

L  ۳

L  α  + L  α  ۱ ۱ ۲ ۲

α  =۳  

L  ۳

L  α  + L  α  ∣ ۱ ۱ ۲ ۲∣

از کشور 1388 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گر گرمای ویژۀ جسم 97 نمودار تغییرات دمای جسم جامدی به جرم 100 گرم، برحسب زمان مطابق شکل است. ا

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

۴۰۰J/kg. C∘

10 (1

12 (2

20 (3

24 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

الی ستون جیوه در لوله وجود دارد. لوله را به آرامی چند سانتی متر پایین ببریم تا ارتفاع98 در ظرفی مطابق شکل زیر، مقداری هوا با

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

10 (1

30 (2

36 (3

46 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

به  یخ  مقداری گرما با آهنگ  در مدت 20 دقیقه می دهیم. دمای نهایی آب حاصل، چند درجۀ99

( سلسیوس است؟ ( و 

۵۰۰g−۲۰ C∘۱۰/۵kJ/ min

L  =f ۳۳۶۰۰۰J/kgc آب =  ۲c یخ=  ۴۲۰۰J/kg. C∘

5 (2 صفر (1

15 (4 10 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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یک لولۀ مسی را بریده و جرم آن را نصف می کنیم. ظرفیت گرمایی و گرمای ویژۀ آن به ترتیب چندبرابر می شوند؟100

2) و  1) و 1

1 و 1 (4 1 و  (3

 ۲
۱

 ۲
۱

 ۲
۱

 ۲
۱

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

2 لیتر گاز کامل با فشار یک اتمسفر و دمای 27 درجۀ سلسیوس زیر پیستون قرار دارد. پیستون را به عقب می کشیم و حجم گاز را101

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

0/48 (2 0/23 (1

0/98 (4 0/63 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1385

در دمای صفر درجۀ سلسیوس حجم ظرف شیشه ای توسط یک لیتر جیوه کامالً پر شده است. وقتی دمای مجموعه را به 80 درجۀ102

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

انبساط خطی شیشه در  چقدر است؟

۱۲cm۳۱/۸ × ۱۰ K−۴ −۱

SI

(2 (1

(4 (3

۱/۲ × ۱۰−۴۱۰−۴

۱۰−۵۳ × ۱۰−۵

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1386

لولۀ استوانه ای شکلی به طول  را که هر دو طرف آن باز است تا ارتفاع 30 سانتی متر به طور قائم در جیوه فرو می بریم و103

گر فشار هوا در محل  باشد و دما ثابت الی لوله قرار داده و لوله را از جیوه بیرون می آوریم. ا سپس انگشت خود را در با

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

۴۰ cm

۷۵ cmHg

15 (2 10 (1

25 (4 20 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

در یک مخزن 6 لیتر هوا با فشار 4 اتمسفر موجود است. مقداری از هوای مخزن را خارج می کنیم و فشار آن به 2 اتمسفر می رسد،104

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

12 (2 6 (1

24 (4 22 (3

از کشور 1388 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند لیتر آب 80 درجۀ سلسیوس را با 40 لیتر آب 10 درجۀ سلسیوس مخلوط کنیم تا به دمای تعادل تقریبی 40 درجۀ سلسیوس105

برسند؟

30 (2 25 (1

50 (4 45 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1385
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لومینیم  و  مس  را باهم داخل مقداری106 گر  آ لومینیم بیش از 2 برابر گرمای ویژۀ مس است. ا گرمای ویژۀ آ

آب  بیندازیم، پس از برقراری تعادل:

۱kg۲۰ C∘۱kg۲۰ C∘

۱۰۰ C∘

لومینیم و مس یکسان است. افزایش دمای آ (1

لومینیم است. تغییر دمای مس بیشتر از آ (2

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

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

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گر در حجم ثابت، دمای مقدار معینی گاز کامل را از  به  برسانیم، فشار گاز چند درصد افزایش می یابد؟107 ۲۷ا C∘۸۷ C∘

20 (2 10 (1

15 (4 12 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

چند گرم آب 50 درجۀ سلسیوس را روی 450 گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس بریزیم تا پس از برقراری تعادل گرمایی، 520 گرم آب108

صفر درجۀ سلسیوس در ظرف ایجاد شود؟

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

260 (2 70 (1

320 (4 300 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

مساحت دریاچه ای  است. در زمستان الیه ای از یخ صفر درجۀ سلسیوس به ضخامت متوسط  سطح دریاچه را109

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

۵۰۰km۲۱۰cm

(L  =F ۳۳۶KJ/kg, ρ یخ=  ۰/۹g/cm )۳

(2 (1

(4 (3

۱/۵۱۲ × ۱۰۷۱/۵۱۲ × ۱۰۱۰

۱/۵۱۲ × ۱۰۱۳۱/۵۱۲ × ۱۰۱۶

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

هم زمان با افزایش حجم مقدار معینی گاز کامل، فشار آن کم می شود، دمای گاز چگونه تغییر می کند؟110

لزامًا افزایش می یابد. ا (1

لزامًا کاهش می یابد. ا (2

لزامًا ثابت می ماند. ا (3

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

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1381
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گر دمای آن به  برسد، حجم111 مکعبی به ضریب انبساط طولی  در دمای صفر درجۀ سلسیوس قرار دارد. ا

مکعب چند درصد افزایش می یابد؟

۱۲ × ۱۰ K−۶ −۱۱۰۰ C∘

0/36 (2 0/12 (1

36 (4 12 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

لکتریکی که توان آن112 گر یک گرمکن ا در گرماسنجی که ظرفیت گرمایی آن ناچیز است، 500 گرم یخ با دمای  وجود دارد. ا

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

(  و 

−۶ C∘

L  =F ۳۳۶۰۰۰J/kgc یخ=  ۲۱۰۰J/kg.K

254 (2 300 (1

150 (4 200 (3

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر این آب  گرما از دست بدهد تا سیستم به دمای تعادل برسد،113 درون  آب  مقداری یخ  می اندازیم. ا

( ،  و  جرم یخ چند گرم بوده است؟ (

۲kg۴۰ C∘−۵ C∘۲۹۴kJ

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

600 (2 400 (1

1200 (4 800 (3

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گر نمودار تغییرات دما برحسب زمان به صورت شکل زیر باشد، گرمای114 به مایعی به جرم 500 گرم در هر دقیقه  گرما می دهیم. ا

ویژۀ مایع در SI، کدام است؟

۱۰۰J

140 (1

160 (2

280 (3

320 (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در فشار ثابت، دمای مقدار معینی گاز کامل را از صفر درجۀ سلسیوس به 273 درجۀ سلسیوس می رسانیم. حجم گاز در این فرآیند115

چندبرابر می شود؟

3 (2 2 (1

(4 (3
 

۳
۲

 

۲
۳

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1387
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گر گرمای ویژۀ A، نصف گرمای ویژۀ B باشد و به116 حجم جسم A، دو برابر حجم جسم B و چگالی آن 0/8 چگالی جسم B است. ا

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

(2 (1

(4 (3

 

۴
۵

 

۵
۴

 

۲
۳

 

۳
۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

چند گرم یخ صفر درجه را درون 6 کیلوگرم آب 40 درجۀ سلسیوس بریزیم تا درنهایت آب با دمای 10 درجۀ سلسیوس حاصل شود؟117

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

1000 (2 500 (1

2000 (4 1500 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1387

لومینیم به حجم  و چگالی  را که دمایش  است، درون  آب 118 یک شمش آ

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

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

۲۰۰cm۳۲/۷g/cm۳۱۰۰ C∘۵۴۰cm۳۲۰ C∘

۱g/cm۳۴/۲J/g.K۰/۹J/g.K

34 (2 28 (1

53 (4 46 (3

از کشور 1389 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر 50 درصد119 یک گلولۀ سربی به جرم 20 گرم با سرعت  به یک قطعه چوب برخورد می کند و درون آن متوقف می شود. ا

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

می یابد؟

۴۰۰m/s

۱۲۵J/kg.K

593 (2 320 (1

913 (4 640 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

دمای یک ورقۀ فلزی را 250 درجۀ سلسیوس افزایش می دهیم، مساحت آن یک درصد افزایش می یابد. ضریب انبساط حجمی آن120

SIفلز در  کدام است؟

(2 (1

(4 (3

۲ × ۱۰−۴۲ × ۱۰−۵

۶ × ۱۰−۴۶ × ۱۰−۵

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1384
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در محفظه ای به حجم 33/6 ليتر مخلوطی از دو گاز اکسیژن و هلیم وجود دارد. فشار گاز  پاسکال و دمای آن ۷ درجۀ121

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

(  و 

۲ × ۱۰۵

R = ۸ J/mol.K

M  =O  ۲ ۳۲ g/molM  =He ۴ g/mol

60 (2 50 (1

30 (4 40 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گر دمای آب ثابت فرض شود، عمق آب تقریبًا چند122 3 برابر می شود. ا حجم حباب های هوا در رسیدن از ته یک دریاچه تا سطح آب 

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

20 (2 15 (1

30 (4 25 (3

از کشور 1387 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گر در فشار ثابت، دمای گاز کاملی را از  به  برسانیم، حجم گاز چند درصد افزایش می یابد؟123 ۲۷ا C∘۴۲ C∘

25 (2 50 (1

5 (4 10 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

۴۰/۲kJ۱۸۰g(Lپس ازاینکه  گرما از  آب صفر درجه گرفته شود، چند گرم آب یخ نزده باقی می ماند؟ 124  =F ۳۳۵kJ/kg)

60 (2 120 (1

35 (4 40 (3

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر با استفاده از پیستون حجم125  استوانه ای  به حجم 100 لیتر محتوی گاز کاملی با دمای 27 درجۀ سلسیوس و فشار 15 جو است. ا

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

18 (2 15 (1

25 (4 20 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1383

در دمای ثابت، حجم گاز کاملی 60 درصد تغییر می کند، درنتیجه فشار آن  افزایش می یابد. فشار اولیۀ گاز چند126

پاسکال بوده است؟

۱۵ × ۱۰ P a۴

(2 (1

(4 (3

۱۰۵۲ × ۱۰۵

۳/۷۵ × ۱۰۴۹ × ۱۰۴

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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حجم گاز آرمانی (کامل) در دمای  برابر با 2 لیتر و فشار آن  است. ابتدا در فشار ثابت دمای گاز 127

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

۴۷ C∘۲ × ۱۰ P a۵۴۰ C∘

(2 (1

(4 (3

۲/۴ × ۱۰۵۲/۵ × ۱۰۵

۴ × ۱۰۵۸ × ۱۰۵

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

به یک میله آن قدر گرما می دهیم تا طول آن یک درصد افزایش یابد. حجم آن تقریبًا چند درصد افزایش می یابد؟128

1 (2 0/5 (1

3 (4 2 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

گر دمای آن از صفر درجۀ سلسیوس به 50 درجۀ سلسیوس برسد، طول آن چند میلی متر افزایش129 طول تیرآهنی 12 متر است. ا

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

72 (2 7/2 (1

(4 (3۷/۲ × ۱۰−۱۷/۲ × ۱۰−۲

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر از اتالف گرما130 قطعه یخی به جرم  و دمای صفر درجۀ سلسیوس را، درون همان جرم، آب 90 درجۀ سلسیوس می اندازیم، ا

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

m

L  =F ۸۰ × ۴۲۰۰J/kgc آب=  ۴۲۰۰J/kg.K

2/5 (2 صفر (1

10 (4 5 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

گر دمای این حلقه را به آرامی 50 درجۀ سلسیوس افزایش دهیم،131 ضریب انبساط طولی یک حلقۀ فلزی برابر  است. ا

قطر حلقه چند درصد افزایش می یابد؟

۲ × ۱۰ K−۵ −۱

2 (2 1 (1

0/2 (4 0/1 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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در شکل زیر، پیوسته  از لوله خارج از جیوه نگه  داشته شده است. در شرایطی که فشار هوا  و دمای گاز 132

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

تا دوباره ستون جیوه به همان  برسد. فشار هوا چگونه تغییر کرده است؟

۸۷ cm۷۵ cmHg۲۷ C∘

۷۲ cm۴۷ C∘

۷۲ cm

2 میلی متر جیوه کاهش یافته است. (1

2 میلی متر جیوه افزایش یافته است. (2

0/2 میلی متر جیوه کاهش یافته است. (3

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

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

فشار مخزن گازی با حجم ثابت در دمای 27 درجۀ سلسیوس برابر 3 جو است. فشار این گاز در دمای 127 درجۀ سلسیوس چند133

جو است؟

3/5 (2 4 (1

5 (4 4/5 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1384

گر دمای این کره را 60 درجه134 دمای یک کرۀ فلزی را 80 درجۀ سلسیوس افزایش می دهیم. حجم آن  درصد افزایش می یابد. ا

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

۰/۰۸

(2 (1

(4 (3

۰/۱۲۰/۰۸

۰/۰۶۰/۰۴

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

، مقداری گرما با آهنگ  به مدت ۱۲ دقیقه می دهیم. دمای نهایی چند درجۀ سلسیوس135 به  یخ 

( است؟ (

۲۰۰g−۱۰ C∘۱/۰۵kJ/ min

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

5 (2 صفر (1

15 (4 10 (3

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گر فلزی به جرم  و دمای136 درون ظرفی  مخلوط آب و یخ در دمای صفر درجۀ سلسیوس در حالت تعادل قرار دارد. ا

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

(

۴۰۰g۲۰۰g

۱۰۵ C∘۵ C∘

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

f ۳۳۶ kJ/kg

5 (2 2/5 (1

50 (4 25 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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در شکل زیر، فشار هوا برابر  و فشار گاز محبوس در لوله  است. در دمای ثابت، لوله را چند سانتی متر137

بیشتر در جیوه فرو ببریم، تا فشار گاز درون لوله  شود؟

۷۶ cmHg۲ cmHg

۳ cmHg

4 (1

5 (2

6 (3

7 (4

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر دمای138 یک نیروگاه هسته ای روزانه  آب از رودخانه می گیرد و 2100 گیگاژول از گرمای اتالفی خود را به این آب می دهد. ا

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

۱۰ m۵ ۳

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

25/5 (2 50 (1

75 (4 30 (3

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

چگالی گاز کاملی در دمای صفر درجۀ سلسیوس و فشار یک جو برابر 1/4 کیلوگرم بر مترمکعب است. چگالی این گاز در فشار 1392

جّو و دمای 273 درجۀ سلسیوس چند کیلوگرم بر مترمکعب است؟

0/7 (2 0/35 (1

2/8 (4 1/4 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1383

مقداری آب را که در فشار یک اتمسفر قرار دارد، به تدریج سرد می کنیم و هم زمان فشار محیط را افزایش می دهیم. در این صورت آب140

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

۴ (2 صفر (1

بین ۴ درجه و صفر (4 پایین تر از صفر (3

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر ۵ گرم آب بخار شود،  چند درجۀ141 قطعه ای مس به جرم ۲۸۲ گرم و دمای  را داخل ۱۰۰ گرم آب  می اندازیم. ا

( سلسیوس است؟ ( و 

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

200 (2 150 (1

400 (4 300 (3

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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طول دو میلۀ فلزی  و  در دمای  هریک برابر  متر است. دمای دو میله را چند درجۀ سلسیوس افزایش دهیم تا142

( اختالف طول آن ها برابر  شود؟ (

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

B ۲۰ × ۱۰ ( C)−۶ ∘ −۱

50 (2 30 (1

90 (4 70 (3

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

۴۲۰۰J/kg.Kگرمای ویژۀ آب  است. چند کیلوژول گرما به یک کیلوگرم آب بدهیم تا دمای آن ۹ درجۀ فارنهایت افزایش یابد؟143

21 (2 18/9 (1

42 (4 37/8 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر گرما فقط بین آب و یخ مبادله شود،144 800 گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس را با ۸۰۰ گرم آب ۲۰ درجۀ سلسیوس مخلوط می کنیم. ا

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

(

L =f ۳۳۶ J/g

C آب=  ۴/۲ J/g.K

1200 و صفر (2 1000 و صفر (1

1600 و 4 (4 1600 و 2 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گر فقط بین آب و یخ تبادل گرما صورت145 100 گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس را داخل 400 گرم آب 30 درجۀ سلسیوس می اندازیم. ا

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

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

4 (2 صفر (1

12 (4 8 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در ظرفی 200 گرم یخ 5- درجۀ سلسیوس وجود دارد. حداقل چند گرم آب 100 درجۀ سلسیوس در ظرف وارد کنیم تا یخی در ظرف146

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

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

160 (2 5 (1

200 (4 165 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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ال147 گر دما در تابستان تا  با ریل های 10 متری راه آهنی را در یک روز زمستانی به دمای  به دنبال هم کار می گذارند. ا

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

نیاورند؟ 

−۱۰ C∘۴۰ C∘

−۱۰ C∘

(α آهن=  ۱۲ × ۱۰ K )−۶ −۱

4/8 (2 3/65 (1

12 (4 5 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1386

گر گرمای148 ، 4 برابر حجم کرۀ A است، گرمای مساوی می دهیم. ا به دو کرۀ فلزی توپر A و B که جرم مساوی دارند و حجم کرۀ 

ویژۀ A نصف گرمای ویژۀ B و ضریب انبساط خطی A نصف ضریب انبساط خطی B باشد، تغییر حجم کرۀ A چندبرابر تغییر حجم

کرۀ B است؟

B

(2 (1

(4 (3

۴۲

 

۲
۱

 

۴
۱

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

 کیلوگرم آب با دمای  را با  کیلوگرم آب با دمای  مخلوط می کنیم و دمای تعادل بدون اتالف گرما 149

می شود.  چندبرابر  است؟

m  ۱۱۰ C∘m  ۲۵۰ C∘۳۰ C∘

m۲m۱

2 (2 1 (1

(4 (3
 

۳
۵

 

۵
۳

از کشور 1388 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

SIیکای ضریب انبساط سطحی جامدها در  کدام است؟150

بر مترمربع (2 بر کلوین (1

کلوین بر مترمربع (4 مترمربع بر کلوین (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1382

ال می برد. گرمای ویژۀ151 گرمای Q، دمای 3 گرم از مادۀ A را 5 درجۀ سلسیوس و دمای 2 گرم از مادۀ B را 3 درجۀ سلسیوس با

مادۀ A چندبرابر گرمای ویژۀ مادۀ B است؟

0/5 (2 0/4 (1

2/5 (4 1/5 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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کدام مطلب زیر درست است؟152

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

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

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

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

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1385

دمای یک قرص فلزی را 250 درجۀ سلسیوس افزایش می دهیم، درنتیجه مساحت آن یک درصد افزایش می یابد. ضریب انبساط153

SIخطی فلز در  کدام است؟

(2 (1

(4 (3

۲ × ۱۰−۵۴ × ۱۰−۵

۲ × ۱۰−۶۴ × ۱۰−۶

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

گر دمای گلوله به  برسد، چگالی آن چند کیلوگرم بر154 یک گلولۀ سربی به شعاع  و جرم  در دمای  قرار دارد. ا

مترمکعب و چگونه تغییر می کند؟ ( و  )

۱ cm۴۴ g۰ C∘۱۰۰ C∘

π = ۳α سرب=  ۳ × ۱۰ K−۵ −۱

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

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

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گر دمای اولیۀ جسم  باشد، دمای ثانویه اش چند155 ، بدون تغییر حالت  گرما از دست می دهد. ا جسمی به جرم 

درجۀ سلسیوس است؟ 

۲kg۴۰kJ۵۰ C∘

(c = ۴۰۰J/kg C)∘

25 (2 صفر (1

100 (4 (3−۵۰

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1387

گر ۹۰ درصد گرمایی را که ۸۰۰ گرم آب ۵۰ درجۀ سلسیوس از دست می دهد تا به آب صفر درجۀ سلسیوس تبدیل شود، به یک قطعه156 ا

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

450 (2 500 (1

45 (4 50 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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دمای مقدار معینی گاز کامل  است. دمای آن را در فشار ثابت، چند درجۀ سلسیوس زیاد کنیم تا افزایش حجم آن  حجم157

اولیه اش باشد؟

۲۷ C∘
 

۳
۱

900 (2 227 (1

100 (4 127 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1381

به کمک یک پیستون، حجم مقدار معینی گاز کامل را به ۸ لیتر می رسانیم و در این عمل فشار گاز از  به 158

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

۱۰ P a۵۲ × ۱۰ P a۵

12 (2 10 (1

24 (4 15 (3

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر فشار پیمانه ای گاز را دو برابر کنیم و159 فشار پیمانه ای مقداری گاز آرمانی  و انرژی درونی آن  است. ا

( هم زمان حجم گاز را نیز دو برابر کنیم، انرژی درونی گاز چند ژول می شود؟ (

۵ × ۱۰ P a۴۶۰۰J

P  =۰ ۱۰ P a۵

1200 (2 800 (1

2400 (4 1600 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

گر دمای این فلز را به  درجۀ سلسيوس160 ضریب انبساط طولی فلزی  و دمای آن صفر درجۀ سلسیوس است. ا

برسانیم، حجم آن چند درصد افزایش می یابد؟

۲ × ۱۰ ۱/K−۵۲۵۰

1/5 (2 0/15 (1

2/5 (4 0/25 (3

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گر ضریب انبساط طولی پل  باشد، طول161 طول یک پل براثر  افزایش دما،  اضافه شده است. ا

اولیۀ پل چند متر است؟

۲۵ C∘۲/۵cm۱/۲۵ × ۱۰ K−۵ −۱

80 (2 60 (1

120 (4 100 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1380

دمای ۱۲۲ درجۀ فارنهایت معادل با چند درجۀ سلسیوس و چند کلوین است؟162

۵۰ و ۳۲۳ (2 ۵۰ و ۳۳۲ (1

59 و 323 (4 ۵۹ و ۳۳۲ (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398


