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) دقيقه55: گوييمدت پاسخ(

ي مـسير را در  بعد از مـدتي، ادامـه     . كند در مسير مستقيم شروع به حركت مي       a1اتومبيلي از حال سكون با شتاب ثابت        -156

ي دوم  برابـر مـسافت مرحلـه   4ول ي اشده در مرحلهاگر مسافت طي. كند تا بايستد طي مي  a2همان جهت با شتاب ثابت      

 است؟a1 چند برابر a2ي باشد، اندازه
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1
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1
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ي بعـد  چنـد ثانيـه  . كنـيم  اوليـه رهـا مـي    متري باالي سطح زمين بدون سرعت80اي را در شرايط خالء از ارتفاع     گلوله-157

 متر برسد؟ 35ديگر به ها از يكي آن را از همان ارتفاع رها كنيم تا حداكثر فاصلهBي گلوله
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r بـه صـورت      SIي مكـان آن در      ادلهكند و مع  متحركي در صفحه حركت مي    -158 ( t t) i t t j = − + +  
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در .  اسـت  

ي قائم شتاب چند متر بر مربع ثانيه است؟ي افقي سرعت صفر است، مؤلفهاي كه مؤلفهلحظه
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ي اي مطابق شكل در شرايط خالء با سرعت اوليه    گلوله-159
m
s

α تحـت زاويـه   30

صـورت،  شود درايـن  متري زمين رو به باال پرتاب مي    45نسبت به افق از ارتفاع      

كند؟ نيه به زمين برخورد ميگلوله با سرعت چند متر بر ثا
mg
s

 
=  210

1 (452(30 2

3(90 . بايد معلوم باشدαي زاويه) 24

Fفقط دو نيروي    -160 i j= −1 2 6
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F2 و   
�

Vشوند و اين ذره با سرعت ثابت       اي وارد مي   ذره  بر  i j= +3 4
� ��

در . كنـد  حركت مي

F2اين حالت 
�

.) استSIيكاها در ( كدام است؟ 

1(i j+ 2
� �

2(i j− − 2
� �

3(i j−2 6
� �

4(i j− +2 6
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جرم نـخ و  ( چند نيوتون است؟ Aي نيروي كشش نخ در نقطه    . دستگاه مقابل در حال تعادل است     -161

.)اصطكاك ناچيز است

1 (502 (100

3 (1504 (200

F3نيـروي   . كننـد  اثر مي  oي  نقطه بر   xoyي   در صفحه  F2 و   F1در شكل مقابل، دو نيروي      -162
 چنـد  F3ي انـدازه .  نيـرو صـفر شـود   3كند برآيند اين  اثر ميoي  در جهت مناسب بر نقطه    

نيوتون است؟

1 (202 (40

3(20 24(40 2
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طـرف پـايين    شود و جسم با سرعت ثابـت بـه         مطابق شكل وارد مي    F نيروي   Wبه وزن   جسمي  -163

كند چقدر است؟ي نيرويي كه سطح به جسم وارد مياندازه. كندحركت مي

1(W F−2(W F−2 2

3((W F)− 2
2

4((F W)+ 2
2

كند، و نخ  حركت ميrاي به شعاع  روي سطح افقي بدون اصطكاك روي دايرهm ثابت است و جسم ωدر شكل مقابل، -164

نسبت . ان است از آن آويزMي اي عبور كرده و وزنهاز روزنه
M
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 كدام است؟
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انـرژي  . شـوند  متـري زمـين رهـا مـي        20 از ارتفـاع     m2 به جرم    B متري زمين و جسم      10 از ارتفاع    m به جرم    Aجسم  -165

از (ي رسـيدن بـه زمـين اسـت؟      در لحظهAي رسيدن به زمين چند برابر انرژي جنبشي جسم     در لحظه  Bجنبشي جسم   

.)نظر شودمقاومت هوا صرف

1 (12 (23 (44 (
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166-m1   دماي    كيلوگرم آب با C°10    را با m2      كيلوگرم آب با دماي C°50  كنيم و دماي تعادل بدون اتالف گرمـا         مخلوط مي

C°30شود مي .m2 چند برابر m1است؟ 
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 بـا   L2 و   L1ي  هاي به هـم چـسبيده     ي سلسيوس، مجموع طول ميله    در دماي صفر درجه   -167

 و  α2 و   α1ها نيـز بـه ترتيـب        ضريب انبساط طولي ميله    برابر است و     L3ي  طول ميله 

α3 اگر در هر دماي باالتر از صفر نيز اين تساوي طول برقرار باشـد، كـدام رابطـه                  .  است

درست است؟

1(α = α + α3 1 22(
α + α
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:دررو گاز كاملدر فرآيند انبساط بي-168

.مانددماي گاز ثابت مي) 2.يابددماي گاز كاهش مي) 1

.يابدانرژي دروني گاز افزايش مي) 4.تغيير انژي دروني گاز صفر است) 3
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P)نمودار  -169 T)−            كـار انجـام    .  براي يك مول گاز كامل تك اتمي، مطابق شـكل اسـت

 چند ژول است؟ Caشده روي گاز در فرآيند 
JR

mol.K
 =  

8

1200) 2صفر) 1

. معين باشدaبايد فشار گاز در حالت ) 24004) 3

اگـر بـا ثابـت مانـدن        .  درصد است  50ي سلسيوس و بازده آن       درجه 7ين گرمايي كارنو،    ي سرد در يك ماش    دماي چشمه -170

ي سرد چند درجه افزايش يافته است؟ درصد رسيده باشد، دماي چشمه40ي گرم، بازده ماشين به دماي چشمه

1 (422 (493 (564 (63

ي خود پيوسته كاهش يابد؟اش از تصوير وارونهجا شود تا فاصلهي كاو جسم در كدام محدوده جابهدر جلو يك آينه-171

از فاصله دور تا مركز آينه) 4ي دوراز كانون تا فاصله) 3از كانون تا سطح آينه) 2از مركز تا كانون آينه) 1

صـورت  تابد و پرتو بازتاب، به ميM1 به آينه αي تابش در شكل مقابل پرتو نوري با زاويه      -172

 برقرار است؟β و αتابد، كدام رابطه بين  ميM2ي قائم به آينه

1(α = β2(β = α2

3(α = β24(α +β = 90

 بين شيء و پرده قرار fي كانوني عدسي همگرايي به فاصله. متري از يك پرده قرار دارد سانتي30ي  يك شيء در فاصله   -173

در دو وضعيت، تصوير واضحي از شيء روي پرده تشكيل    ) با ثابت ماندن شيء و پرده     (با حركت دادن عدسي     . دهيممي

متر است؟ چند سانتيf باشد، cm6ي اين دو وضعيت عدسي از يكديگر گر فاصلهشود و امي

1 (4/62 (2/73 (3/124 (6/13

سـرعت نـور در     . شود درجه منحرف مي   30،  )2(به محيط   ) 1(در شكل مقابل پرتو در ورود از محيط         -174

است؟) 1(چند برابر سرعت نور در محيط ) 2(محيط 
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 از  باشد، نيرويي كهcm2اگر قطر داخلي لوله . متر از جيوه پر شده است سانتي10اي قائم تا ارتفاع ي استوانهيك لوله-175

تقريباً چند نيوتون است؟ . شودطرف جيوه بر ته لوله وارد مي
m g, g , /
s cm

 
π = ρ =  2 33 10 13 6�

1 (42 (83 (164 (24

مترمربع است مطـابق شـكل درون آب بـه چگـالي             سانتي 20اي توپر كه سطح قاعده آن       استوانه-176
kg

m31000 قـرار دارد  .

شـود چنـد   ةاي پـايين و بـاالي اسـتوانه وارد مـي    ف آب به قاعده  اختالف نيروهايي كه از طر    

نيوتون است؟ 
mg
s

 
=  210

1 (22 (8

3 (104 (800
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جرم يخ ذوب شـده چنـد گـرم    . يابد كاهش ميcm35شود و حجم مخلوط در مخلوطي از آب و يخ، مقداري يخ ذوب مي         -177

است؟
g g, /

cm cm
ρ = ρ =3 31 0 9

1 (5/42 (53 (454 (50

 و  q1برآيند نيروهـايي كـه بارهـاي        . انداي مطابق شكل ثابت شده    سه بار نقطه  -178

q2    بر بار q3  كنند نيروي    وارد ميF
�

q2بـار   . ي مثلـث اسـت    با قاعده  موازي   

چند ميكروكولن است؟

1(32(4
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ژول است؟ها چند رو، انرژي ذخيره شده در مجموعه خازندر مدار روبه-179

/)2صفر) 1 −× 46 4 10

3(/ −× 47 2 104(/ −× 31 36 10

 ساعت در شب خاموش شود، در طول يـك مـاه چنـد         5 واتي به مدت     100اگر در شهر تهران در هر خانه يك المپ اضافي           -180

هـاي   ريال و تعداد خانـه 100بهاي برق مصرفي هر كيلووات ساعت       (.شودجويي مي ميليارد ريال در مصرف برق صرفه     

.)شهر دو ميليون فرض شود

1 (12 (33 (104 (30

 وصـل شـود     B و اگر بـه      AI وصل شود آمپرسنج     Aدر مدار شكل مقابل اگر كليد به        -181

BIدهد را نشان مي .A

B

I

I
 كدام است؟
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اگر دو سر مجموعه را بـه  .  استΩ4ها اند كه مقاومت معادل آن اهمي طوري به هم وصل شده20 و 8، 5،  4چهار مقاومت   -182

كند؟ اهمي جريان چند آمپر عبور مي20 عبور كند، از مقاومت A5 اهمي جريان 8از مقاومت منبع برقي وصل كنيم و 

1 (12 (5/23 (44 (5

بنديم و در هر بار دو سـر مجموعـه را بـه اخـتالف        طور سري و بار ديگر به طور موازي مي         خازن مشابه را يك بار به      183-4

ها در حالت موازي چند برابر انرژي ذخيره شده         ي خازن انرژي ذخيره شده در مجموعه    . كنيمي وصل م  Vپتانسيل ثابت   

در حالت سري است؟

1(42(163(
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و كـدام   ) از راسـت بـه چـپ      (انـد    ترتيـب كـدام     به B و   Aهاي  در شكل مقابل قطب   -184

است؟ي مغناطيسي درست قرارگرفتهعقربه

1 (S و N ،)1(2 (N و S ،)1(
3 (N و S ،)2(4 (S و N ،)2(

. ي دو سـيم قـرار دارد   در صفحه  Mنقطه   هستند و    I2 و   I1هاي  رو، دو سيم مستقيم و بلند حامل جريان       در شكل روبه  -185

 در كدام جهت و چند تسال است؟Mميدان مغناطيسي حاصل از دو سيم در نقطه 

T.m
A

− µ = π ×  
7

0
4 10

1 (−510 �2(− ⊗510

3(−× ⊗57 104(−× 57 10 �

. دهـد  اهمي را نـشان مـي  5شكل مقابل، نمودار اختالف پتانسيل دو سر يك مقاومت     -186

ي شدت جريان الكتريكي مقاومت كدام است؟معادله

1(i sin( t)= 4 302(i sin( t)= π4 30

3(i sin( t)= 20 304(i sin( t)= π20 30

نمودار تغييرات شار مغناطيسي عبوري از يك حلقه برحسب زمـان مطـابق شـكل               -187

20 تـا    10ي زمـاني    ي القايي متوسط در حلقه در بـازه       بزرگي نيروي محركه  . است

ولت است؟ثانيه چند ميلي

1 (01/02 (02/0

3 (204 (10

 به صورت SIاي در نوسانات كم دامنه و در       نگ ساده معادله حركت آو  -188
d x x
dt

+ π =
2

2
2 gاگـر  .  است0 = π =2  فـرض  10

شود، طول آونگ چند متر است؟

1 (5/02 (13 (24(10

هـا  ي كـدام كميـت  انـدازه . كننده بيـشينه اسـت  كه انرژي پتانسيل نوساناي در حركت نوساني هماهنگ ساده، در لحظه   -189

بيشينه است؟

 سرعت- انرژي كلّ-نيرو) 2 نيرو- شتاب-مكان) 1

 مكان- انرژي جنبشي-سرعت) 4 انرژي جنبشي- سرعت-شتاب) 3

اي به سرعت انتشار موج برابر با كدام است؟نسبت بسامد زاويه-190

طول موج) 4 عدد موج)3بسامد) 2سرعت) 1
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 شـكم  5اي كه در طول طناب     كنيم به گونه  در طنابي كه يك سر آن ثابت و سر ديگر آن آزاد است، موج ايستاده ايجاد مي                -191

طول موج ايجاد شده چند برابر طول طناب است؟. به وجود آيد

1(
4
7

2(
4
9

3(
7
4

4(
9
4

شكل مقابل نقش يك موج عرضي را كه با سرعت   -192
m
s

 منتـشر  x در جهت محـور  10

tي  شود در لحظه  مي tي زماني   در بازه . دهد نشان مي  0= s≤ ≤ 1
0

150
جـايي   جابه 

متر است؟ چند سانتيAي ذره

1(12(2

3(34(
−4 3
2

آوريـم و پيـستوني را در       كل به ارتعـاش درمـي      هرتز را باالي يك لوله مطابق ش       300دياپازوني با بسامد    -193

داخل لوله با سرعت ثابت 
cm
s

اگر سرعت انتشار صوت در هواي درون . دهيم به سمت پايين حركت مي20

لوله 
m
s

 باشد، زمان بين دو تشديد متوالي چند ثانيه است؟360

1(32(63(
1
3

4(
1
6

اگر بسامد صوت آژيـري كـه از ديـوار     . يك اتومبيل پليس با سرعت ثابت به سمت يك ديوار قائم و بلند در حركت است               -194

رسد ي اتومبيل ميبازتاب شده و به گوش راننده
9
8

 بسامد واقعي آژير اتومبيل باشد، سرعت اتومبيل چند متر بر ثانيه 

سرعت صوت در هوا (است؟ 
m
s

.) است340

1 (202 (253 (304 (40

؟نيستفيلم عكاسي براي آشكارسازي كدام موج الكترومغناطيسي مناسب -195

امواج راديويي) 4ايكسي اشعه) 3پرتو گاما) 2فرابنفش) 1

 انجام شده باشد، فاصله نوار تاريك پنجم تا نوار روشن مركزي، چنـد         λاگر آزمايش يانگ با نور تكرنگي به طول موج          -196

برابر پهناي هر يك از نوارهاي روشن است؟

1 (5/42 (5/53 (94 (11

است، چگونه طيفي است؟شدهسنج تشكيلطيف يك قطعه فلز گداخته كه توسط يك طيف-197

نشري خطي) 2جذبي خطي) 1

نشري پيوسته) 4جذبي پيوسته) 3

 ولـت باشـد،   8تابـد   بر اين فلـز مـي  λاگر ولتاژ قطع براي نوري كه با طول موج .  الكترون ولت است4تابع كار يك فلز   -198

 هر كدام چند نانومتر است؟ λطول موج قطع و 
mC , h eV.s
s

− = × = ×  
8 153 10 4 10

100 و 300) 1002 و 200) 1

300 و 400) 2004 و 300) 3
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شـود و رسـانندگي   ميرسانا ساختههاي نيم رساناي ژرمانيم مقداري ناخالصي ارسنيك اضافه كنيم، كدام نيماگر به اتم -199

كند؟نيم رسانا چگونه تغيير مي

1 (n2، كاهش (P3، كاهش (n4، افزايش (Pافزايش ،

p بناميم  pM و   nM و جرم نوترون و پروتون آزاد را         xM را   xاگر جرم اتم    -200 nZM NM+ در مقايسه با xM ، ..........

ها  به ترتيب تعداد نوترونZ و N. (هسته است........ ي بزرگي دهندهاست و هرچه اين اختالف جرم بيشتر باشد، نشان

.)ها هسته استو پروتون

 انرژي بستگي-تركوچك) 2 انرژي بستگي-تربزرگ) 1

 شدت پرتوزايي-تركوچك) 4 شدت پرتوزايي-تربزرگ) 3


