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  »فیزیک«
  ) دقیقه55: گویی مدت پاسخ(

ي   آینه از جسم تصویري حقیقـی و در فاصـله  .است شده ي مقعر قرار داده متري یک آینه  سانتی20ي  یک شیء در فاصله   -121
متر به آینه نزدیک کنیم تا تـصویر حاصـل مجـازي و طـول آن       شیء را چند سانتی.دهد متري آینه تشکیل می   سانتی 60

   در حالت اول باشد؟برابر طول تصویر
  1 (12  2 (8  3 (10  4 (14  

1نمایی خطی آینه در این حالت برابـر   ي کروي قرار دارد اگر بزرگ       متري یک آینه     سانتی 12یک شیء در     -122
 و تـصویر در  2

  باشد؟ متر می پشت آینه باشد نوع آینه کدام است و شعاع آینه چند سانتی
  12محدب، ) 4  24مقعر، ) 3  24محدب، ) 2  12مقعر، ) 1  

  

ي   اسـت زاویـه     شـده ) 2(وارد محـیط    ) 1( از محـیط     SIشده شعاع نورانی      داده  در شکل  -123
  تر است؟ شکست چند درجه و سرعت نور در کدام محیط بیش

  )1(، محیط 53°) 2    )1(، محیط °37) 1  
  )2(، محیط 53°) 4    )2(، محیط °37) 3  

  

  دهد؟ هاي واگرا از یک شیء حقیقی چگونه تصویري تشکیل می عدسی -124
  .تر از شیء حقیقی و نسبت به شیء معکوس است کوچک) 1  
  .تر از شیء حقیقی و نسبت به شیء معکوس است بزرگ) 2  
  .تر از شیء مجازي و نسبت به شیء مستقیم است بزرگ) 3  
  .تر از شیء مجازي و نسبت به شیء مستقیم است کوچک) 4  

دهد   متري از شیء است تشکیل می  سانتی36ي   اي که در فاصله     عدسی همگرایی از یک شیء تصویري حقیقی روي پرده         -125
  متر است؟ چند سانتیي کانونی عدسی   برابر طول شیء باشد فاصله2اگر طول تصویر 

  1 (16  2 (8  3 (24  4 (12  

برد   متر باال می10 کیلوگرم را در مدت یک دقیقه در راستاي قائم با سرعت ثابت 180یک موتور الکتریکی جسمی به جرم  -126

mgتوان این موتور چند وات است؟ 
s

 = 
 

210  

  1 (3000    2 (300  
  3 (180    4 (1800  

kgمتر و چگالی آن   سانتی10ول هر ضلع آن   مکعب همگنی که ط    -127

m32700باشد بـر روي یـک سـطح افقـی قـرار دارد        می

Ngفشار وارد بر سطح چند پاسکال است؟  kg
 =  

10  

  1 (2700  2 (270  3 (27  4 (27000  
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kgشده آب به چگالی       در شکل داده   -128

m31000  یعی به چگالی  با ماkg

m3800   که بـا آب مخلـوط 

  باشد؟ متر باالتر از سطح آب می شود در حال تعادل است سطح مایع چند سانتی نمی
  1 (4    2 (3  
  3 (2    4 (1  

اندازیم   است، میC°17اي گرم آب در دم130 است در ظرف عایقی که حاويC°80 گرمی آهن را که دماي آن70یک قطعه  -129

Jترتیب شود و گرماي ویژه آهن و آب به دماي تعادل چند درجه سلسیوس می
kg. C°

J و390
kg. C°

  باشد؟  می4200

  1 (40  2 (20  3 (25  4 (30  

باشد دماي این گاز را در فشار ثابـت چنـد درجـه سلـسیوس        می C°27متر مکعب و دماي آن         سانتی 60حجم گاز کاملی     -130
  متر مکعب افزایش یابد؟  سانتی15افزایش دهیم تا حجم آن 

  1 (75  2 (48  3 (84  4 (107  

JRباشد؟   لیتر می498 حجمش C°27چند مول گاز کامل در فشار یک اتمسفر و دماي  -131 / mol.k
 = 
 

8 3  

  1 (40  2 (20  3 (10  4 (30  

qدو کره فلزي یکسان که روي دو پایه عایق قرار دارند داراي بارهاي الکتریکی                -132 C= + µ1 q و  12 C= − µ2 باشـند    مـی 2
  شود؟ کروکولن میاگر این دو کره را با هم تماس داده و سپس از هم جدا کنیم بار الکتریکی هر کره چند می

  1 (7  2 (10  3 (8  4 (5  

  ها چند ژول است؟ ي خازن شده در مجموعه شده انرژي ذخیره در شکل داده -133

  1 (−
×

65 10    2 (−
×

35 10  
  3 (−

×
45 10    4 (−

×
55 10  

  

  دهد؟ ج چند ولت را نشان میسن شده ولت در شکل داده -134
  1 (12    2 (11  
  3 (10    4 (8  

  
  

   مدار چند اهم است؟B و Aشده مقاومت معادل بین دو نقطه  در شکل داده -135
  1 (24    2 (16  
  3 (18    4 (22  

  

 30°ي  ار دارد و راسـتاي آن بـا راسـتاي میـدان زاویـه     متر در میدان مغناطیسی یکنواختی قر    سانتی 50سیمی به طول     -136

− آمپـر عبـور کنـد و نیـروي وارد بـر آن      4شدت  سازد اگر از سیم جریانی به    می
×

32  نیـوتن باشـد، بزرگـی میـدان     10
  مغناطیسی برابر چندگوس است؟

  1 (2  2 (/0 2  3 (20  4 (/0 02  
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گـذرد در    آمپر که از سـیم نـازك، دراز و مـستقیم مـی         2اي به شدت      بزرگی میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی       -137

−متري از سیم  ي چند سانتی فاصله
×

75 Tmشود؟   تسال می10
A

− µ = π× 
 

7
0 4 10  

  1 (40  2 (80  3 (60  4 (20  

cmقاب مستطیل شکلی به ابعاد       -138 cm×40 − در یک میدان مغناطیسی یکنواخت 10
×

25 طـوري کـه     تسال قرار دارد به10
   چند وبر است؟گذرد شار مغناطیسی که از قاب می. سازد  می30°ي  خط عمود بر سطح قاب با میدان مغناطیسی زاویه

  1 (−310 3  2 (−310 2  3 (−410 3  4 (−410 2  

Kmخودرویی با سرعت     -139
h72       کند و سرعت خودرو بـا شـتاب ثابـت         در حال حرکت است راننده ترمز میm

s24  کـاهش 

  شود؟ یابد در این صورت خودرو پس از طی چه مسافتی برحسب متر متوقف می می
  1 (100  2 (75  3 (50  4 (25  

 درجـه نـسبت بـه    60ي   درجه و دیگري تحت زاویـه 30ي  از سطح زمین دو گلوله با سرعت اولیه برابر یکی تحت زاویه      -140
ي اوج گلولـه اولـی    ي اوج گلوله دومی چند برابر ارتفاع نقطـه  شوند ارتفاع نقطه    سطح افق و در شرایط خالء پرتاب می       

  است؟
  1 (2  2 (4  3 (3  4( 3  

tهاي    بردارهاي مکان ذره متحرکی در لحظه      -141 =1 t ثانیه و    2 =2 rترتیـب    بهSI ثانیه در    4 i j= +1 3 4
  و r i j= +2 6 8

  
   چند متر بر ثانیه است؟t2 و t1ي  باشد بزرگی سرعت متوسط این ذره بین دو لحظه می

  1 (5
6  2 (5

2  3 (2
5  4 (6

5  

 درجه است بـدون سـرعت اولیـه    30ي شیب آن  دار بدون اصطکاکی که زاویه   سطح شیب  را از باالي     mجسمی به جرم     -142
  شود؟  درجه شود شتاب پایین آمدن جسم چند برابر می60ي شیب  شود اگر زاویه رها می

  1 (2  2 (3
2  3 (3  4 (3  

آویزیم طـول فنـر     گرمی می800ي  از یک نقطه آویزان کرده و به انتهاي آن وزنه  متر است فنر را        سانتی 25طول یک فنر     -143

Nشود ثابت این فنر چند  متر می  سانتی30
m است؟ Ng kg

 =  
10  

  1 (160  2 (320  3 (1600  4 (3200  

mتر را با سرعت ثابت م  سانتی80اي به قطر   گرم محیط دایره200اي به جرم   گلوله -144
s5زنـد نیـروي مرکزگـراي      دور می

  وارد بر آن چند نیوتن است؟
  1 (/6 25  2 (/12 5  3 (/2 5  4 (5  

Nبه انتهاي فنر سبکی با ثابت فنر         -145
mπ

ي کم و در راستاي   گرم آویخته شود و فنر را با دامنه50اي به جرم     اگر وزنه  220
  قائم به نوسان درآوریمم بسامد آن چند هرتز خواهد بود؟

  1 (
π

10  2 (
π
20  3 (20  4 (10  



  )ریاضی و فنی( فیزیک -89 خارج از کشور دانشگاه آزادآزمون   4

3 برابر B به آونگ ساده  Aي آونگ ساده      اگر نسبت بسامد حرکت نوسانی کم دامنه       -146
 باشد نسبت طول آونـگ سـاده   4

A به طول آونگ ساده Bچه اندازه است؟   

  1 (4
3  2 (3

4  3 (9
16  4 (16

9  

  هاي عرضی در طول یک ریسمان با نیروي کشش آن چه نسبتی دارد؟ سرعت انتشار موج -147
  با مجذور آن نسبت مستقیم) 4  با مجذور آن نسبت عکس) 3  با جذر آن نسبت مستقیم) 2  با جذر آن نسبت عکس) 1  

radاي  موجی با بسامد زاویهي   چشمه -148
sπ1000/ي  هایی با دامنه  نوسان mکند که با سرعت  متر ایجاد می  سانتی4

s5 در 
   کدام است؟SIشوند تابع موج آن در   منتشر میxامتداد محور 

  1 (U sin ( t x)−
= × π −

34 10 20 5  2 (U sin ( t x)−
= × π −

34 10 20 5 2  
  3 (U sin ( t x)−

= × π −
24 10 20 5  4 (U sin ( t x)−

= × π −
24 10 20 5 2  

ي دو گـره   شـود اگـر فاصـله     گره تشکیل می3ي صوتی که هر دو انتهاي آن باز است به هنگام تولید صوت             در یک لوله   -149
  متر است؟ متر باشد طول لوله چند سانتی انتی س15متوالی 

  1 (60  2 (90  3 (45  4 (30  

   کدام است؟SIیکاي شدت صوت در  -150
  متر. وات) 4  وات بر مترمربع) 3  وات بر متر) 2  مترمربع. وات) 1  

  ترتیب چگونه است؟  بهي فرابنفش ي گاما نسبت به قدرت نفوذ و طول موج اشعه قدرت نفوذ و طول موج اشعه -151
  تر، بلندتر بیش) 4  تر، بلندتر کم) 3  تر تر، کوتاه بیش) 2  تر تر، کوتاه کم) 1  

0/آزمایش یانگ را با نوري به طول موج          -152 1/ي دو شکاف یانگ از یکدیگر  ایم اگر فاصله    میکرون انجام داده   5 متـر    میلی2
1/ي دو شکاف تا پرده  صلهو فا   متر است؟ ي نوار روشن دهم از وسط نوار مرکزي چند میلی  متر باشد فاصله2

  1 (5  2 (6  3 (/0 5  4 (/0 6  

/ترتیب     درجه کلوین به   T2 و   T1طول موج بیشینه انرژي تابشی یک منبع در دماي           -153 µ0 / و 4 µ0  اسـت نـسبت   6
T
T

2

1
 

  :برابر است با

  1 (3
2  2 (4

9  3 (9
4  4 (2

3  

  کند؟ کند عدد اتمی آن چه تغییري می وقتی یک عنصر رادیواکتیو یک ذره آلفا تابش می -154
  .یابد دو واحد کاهش می) 2    .یابد دو واحد افزایش می) 1  
  .یابد یک واحد کاهش می) 4    .یابد یک واحد افزایش می) 3  

Cl35در هسته اتم عنصر  -155
   معرف چیست؟17 عدد 17

  هاي درون هسته ها و نوترون تفاضل پروتون) 2  ها درون هسته ها و نوترون مجموع پروتون) 1  
  هاي درون هسته تعداد نوترون) 4  ها درون هسته تعداد پروتون) 3  


