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فیزیک

متحرکی با تندی  در حال حرکت است. تندی متحرک چند متر بر ثانیه افزایش یابد تا انرژی جنبشی آن ۱۶ برابر1

شود؟

۸m/s

سنگی به چگالی  را به آرامی و به طور کامل داخل استوانه ای که لبریز از الكل است، فرو می بریم. اگر  الكل2

( از استوانه بیرون بریزد، جرم سنگ چند گرم است؟ (

۵kg/L۶۴۰ g

ρ الکل=  ۰/۸g/cm۳

در شکل زیر، طولی از لوله که در داخل جیوه قرار گرفته است، برابر با  است. اگر فشار گاز محبوس درون لوله برابر3

با  باشد، ارتفاع جیوۀ داخل لوله چند سانتی متر است؟

( )

۴۵ cm

۱۲۴ kP a

ρ جیوه=  ۱۳/۶ g/cm , P  =۳
۰ ۹۶/۸ kP a, g = ۱۰ N /kg

در شکل زیر، سطح مقطع لوله های B و C به ترتیب برابر با  و  است. اگر شارۀ تراکم ناپذیری با جریان4

یکنواخت و آهنگ  از لولۀ A وارد شده و با تندی  از لولۀ B عبور کند، تندی عبور شاره از لولۀ C چند

 است؟

۲۵ cm۲۵۰ cm۲

۱/۵ L/s۴۰ cm/s

cm/s

استاد طباطبایی مجدفیزیک کنکور۶۰
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مطابق شکل زیر، یک استوانۀ فلزی و یک مخروط فلزی روی سطحی افقی قرار گرفته اند. اگر چگالی مادۀ سازندۀ استوانه5

۳ برابر چگالی مادۀ سازندۀ مخروط باشد، نسبت فشاری که مخروط به سطح زیرین خود وارد می کند به فشاری که

استوانه به سطح زیرین خود وارد می کند، کدام است؟

، چگالی مایع  و مجموعه در حال تعادل است. اگر6 در شکل زیر، چگالی جیوه 

فشار هوای بیرون لوله  باشد، فشار گاز درون مخزن چند کیلوپاسکال است؟ 

ρ  =۱ ۱۳۶۰۰ kg/m۳ρ =۲ ۸۰۰ kg/m۳

۱۰۰ kP a(g = ۱۰ N /kg)

مطابق شکل زیر، یک مخروط ناقص که قطر مقاطع باالیی و پایینی آن به ترتیب برابر با  و  است، درون7

یک ظرف پر از مایع، غوطه ور است. نیرویی که از طرف مایع بر مقطع پایینی این مخروط وارد می شود، چند برابر نیرویی

است که از طرف مایع بر مقطع باالیی آن وارد می شود؟

۱۰cm۴۰cm

در شکل زیر، ارتفاع جیوۀ درون لوله که سطح مقطع دایره ای آن در تمام نقاط یکسان است، برابر با  است. اگر8

مقداری آب روی جیوه بریزیم، به طوری که ارتفاع آب باالی سطح جيوه  شود، اندازۀ نیروی وارد بر کف ظرف از

طرف آب و جیوه نسبت به حالت اول چندبرابر می شود؟ (چگالی جیوه  و چگالی آب  است)

۱۰ cm

۲۷ cm

۱۳/۵ g/cm۳۱ g/cm۳



3/3

،  و  است. حجم این مکعب مستطیل9 طول، عرض و ارتفاع یک مکعب مستطیل به ترتیب 

برحسب میلی متر مکعب برابر با کدام گزینه است؟

۱۰۰cm۲۰mm۶۵۰۰μm

، چگالی جیوه  و اندازۀ نیرویی که بر ته بستۀ لوله وارد10 در شکل زیر، مساحت مقطع لولۀ ته بسته 

می شود،  است. اگر فشار هوای محیط  باشد، زاويۀ  چند درجه است؟

۴ cm۲۱۳۶۰۰ kg/m۳

۷/۳۶ N۱۰ P a۵α
(g = ۱۰ N /kg , sin ۳۷ =

∘
۰/۶ , sin ۵۳ =

∘
۰/۸)
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