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) دقيقه37: گوييمدت پاسخ(

xصورت به SIي مكان جسمي در   معادله-206 t t= − + −2 4 tي زمـاني بـين    در فاصله .  است 4 =1 t و 0 s=2 ، مـسافت طـي     4

شده توسط جسم چند متر است؟

1(22(43(64(8

بـاال پرتـاب كنـيم تـا      متري سطح زمين در راستاي قائم روبه  30ي چند متربرثانيه از ارتفاع    اي را با سرعت اوليه    گلوله-207

 ثانيه به زمين برسد؟3گلوله بعد از

1(52(83(104(12

V:صـورت بـه ) SIدر(كنـد   حركت مـي xoyيـ زمان متحركي كه در صفحهي سرعت  معادله-208 ( t t )i j= − +24 4 8
� �

.  اسـت 

شود، بزرگي سرعت متحرك چند متربرثانيه است؟اي كه شتاب صفر ميلحظه

1(32(93(654(68

بزرگي هر .  واحد است3ها واحد و تفاضل آن4سازند، ميαيديگر زاويههاي مساوي كه با يكبرآيند دو بردار با اندازه-209

بردار چند واحد است؟
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 نيـوتن   30كنـد گاه بـر كـره وارد مـي       در شكل مقابل نيرويي كه ديوار قائم در نقطه تكيه         -210

sinاصطكاك ناچيز، (ه چند كيلوگرم است؟ جرم كر. است /=37 0  و �6
mg
s

= .) است210

1(22(3

3(44(5

گـراي ذره  ي شتاب مركزاندازه. كندطور يكنواخت طي مي متر را به12اي به محيط بار مسير دايره 6اي در هر دقيقه   ذره-211

)چند متربرمربع ثانيه است؟  )π = 3
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ضريب اصطكاك جنبشي . كند از باالي سطح شيبداري رها شده و به طرف پايين شروع به حركت مي             mجسمي به جرم  -212

0/بين جسم و سطح    4وقتي جسم مسافت  .  است 2 كند سرعتش به  دار طي مي  ر را روي سطح شيب     مت 2
m
s

. رسد مي 8

دار با سطح افق چند درجه است؟ي سطح شيبزاويه
mg
s

 =  
10

1(302(453(604(75

كند چند كيلوژول است؟ را به آب تبديل مي�C−10حداقل گرمايي كه يك كيلوگرم يخ-213

J )
kg.K

= f(L وCيخ2100 = × 3334 10

1(3552(4363(5424(643
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0/مساحت جانبي يك مكعب فلزي    -214 −K مترمربع و ضريب انبساط خطي آن      25 −× 5 12 100اگر دماي اين مكعـب    .  است 10

يابد؟مترمربع افزايش ميآن تقريباً چند سانتيي سيلسيوس افزايش يابد، سطح جانبي درجه

1(82(103(804(100

 اتمسفر 2كنيم و فشار آن به    مقداري از هواي مخزن را خارج مي      . وجود است  اتمسفر م  4 ليتر هوا با فشار    6در يك مخزن  -215

.)دما ثابت و گاز كامل فرض شود(حجم هواي خارج شده از مخزن در فشار يك اتمسفر چند ليتر است؟ . رسدمي

1(62(123(224(24

. ي مقعر، از جسمي كه مقابل آن قرار دارد، تصويري تشكيل داده است كه طول تصوير دو برابر طول جسم است                 يك آينه -216

.است.. ..................ي جسم از آينه ي كانوني آينه باشد، فاصله فاصلهfاگر 
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متـر   سـانتي 8ي كانونيبي شيء و پرده يك عدسي به فاصله . متري از يك پرده قرار دارد      سانتي 36ي فاصله شيئي به -217

متر است؟ي عدسي تا پرده چند سانتيفاصله. افتدتري از شيء روي پرده ميگيرد كه تصوير بزرگطوري قرار مي

1(82(163(244(28

ي  آينـه ABتابـد و وجـه   به يك وجه منشور مي�45در شكل مقابل پرتو نوري تحت زاويه  -218

ي از منشور در مقايسه با پرتو تابيده به منشور چند درجه منحرف             پرتو خروج . تخت است 

شود؟مي

1(1802(45

3(904(150

0/با ترازويي كه دقت آن    -219 ي ايـن   توانـد گـزارش نتيجـه     ام مقـدار نمـي    كـد . ايـم  را انـدازه گرفتـه      گرم است جرم جسمي    1

باشد؟) بر حسب گرم(گيري اندازه

1(/32 02(/32 093(/32 54(/32 9

+Cايدو بار الكتريكي نقطه   -220 µ2 و C+ µ8  بـار الكتريكـي  . متري هم قرار دارنـد  سانتي 30ي در فاصلهq اي  را در نقطـه

 چند ميكروكولن است؟qبار الكتريكي. دناايم و هر سه بار الكتريكي به حالت تعادل درآمدهقرار داده
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در مدار مقابل، توان مصرفي در خارج از باتري چند وات است؟-221

1(62(12

3(164(18

/ترتيب به B و Aقطر مقطع دو سيم مسي    -222 mm0 / و 2 mm0 اين دو سيم  .  است و طول اين دو سيم با هم برابر است          3

2/اند و از مجموعه جريانطور موازي به اختالف پتانسيل الكتريكي بسته شده      به شدت جريان عبوري . گذرد آمپر مي60

 چند آمپر است؟Aاز سيم

1(/0 802(/1 043(/1 564(/1 80
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 ولـت  30 اهمـي برابـر    10هـاي در مدار مقابل اختالف پتانسيل دو سر هر يك از مقاومـت           -223

مقاومت معادل مدار چند اهم است؟. است

1(112(12

3(134(14

در شكل مقابل بار الكتريكي خازن يك ميكروفارادي چند ميكروكولن است؟-224

1(/5 42(/8 4

3(/12 84(/16 8

....... ترتيـب در ميـدان مغناطيـسي خـارجي،     دهنـد كـه بـه     ي فرومغناطيسي را نشان مي    ماده) پ(و  ) ب(،  )الف(هال  شكل-225

.قراردارد

صفر، ضعيف و قوي) 1

قوي، ضعيف و صفر) 2

قوي، صفر و ضعيف) 3

ضعيف، قوي و صفر) 4

)صورت بهSI دركند،در شكل مقابل، شار مغناطيسي كه از حلقه عبور مي         -226 t t) −φ = + ×2 35 6 10

tي زماني   ي القايي متوسط در فاصله    بزرگي نيروي محركه  . است t تا  0= s= ولـت   چند ميلي2

 سمت است؟ به كدامRو جهت جريان القايي در مقاومت

A بهB، ازB2(16 بهA، از16)1

A بهB، ازB4(18بهA، از18)3

 چنـد   t2 تا t1يبازه.  زمان نوسانگري مطابق تصوير مقابل است      -نمودار شتاب -227

ثانيه است؟

1(/0 102(/0 15

3(/0 304(/0 60

k:صـورت  بـه  SIاي برحـسب زمـان در     ي انـرژي جنبـشي نوسـانگر سـاده        رابطه-228 / cos t π = π +  
20 04 10

6
در .  اسـت  

tيلحظه  انرژي پتانسيل نوسانگر چند ژول است؟0=

1(/0 012(/0 033(/0 044(/0 02 3

سـرعت انتـشار مـوج    . كنـد  نوسـان مـي  200انيـه  صوت اصلي خود را توليد و در هر ثcm80يك تار مرتعش به طول -229

.)دو انتهاي تار ثابت است(عرضي در تار چند متربرثانيه است؟ 

1(1602(2003(3204(340
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نقــش يــك مــوج را در دو » ب« و »الــف«هــاي شــكل-230

xدهند كـه در جهـت محـور    نشان مي  t2 و t1يلحظه

ــشر مــي ــسامد نوســان . شــودمنت ــر ب ــا اگ Hz50ه

tباشد، t t∆ = −2 المـت پيكـان،    ع( چند ثانيه اسـت؟      1

.)دهندي موج را در اين دو لحظه نشان مييك قله

1(12(23(−2104(−× 22 10

15يانـدازه تـدريج بـه   اگـر پيـستون را بـه      . در شكل مقابل، طول لوله يك متر است       -231

متر از انتهاي لوله جلو بياوريم، هواي داخل لوله، با هماهنگ پنجم ايـن لولـه                سانتي

اگر سرعت صوت در هوا . آيدبه تشديد، درمي
m
s

 باشد، بسامد دياپازن چند هرتز است؟340

1(2502(3003(4504(500

. شكل مقابل نمودار مكان ـ زمان يـك مـوج الكترومغناطيـسي اسـت     -232

بسامد آن چند مگاهرتز است؟ 
mC
s

 = ×  
83 10

1(52(10

3(504(100

ولتـاژ متوقـف    ) برحـسب ميكـرون   (ازاي كدام طول موج،     به.  است nm320طول موج قطع فوتوالكتريك يك سطح فلزي      -233

0/كننده برابر  ولت است؟ 25
mh eV.s , C
s

− = × = ×  
15 84 10 3 10
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nدر اتم هيدروژن الكترون در تراز     -234 = اگر اين اتم طول موجي از سري بالمر را تابش كند، مقدار آن چند متـر   .  قرار دارد  3

H(Rاست؟  / (nm) )−= 10 01

1(/ −× 61 25 102(/ −× 71 125 103(/ −× 67 2 104(/ −× 77 2 10

شده،  هاي واپاشيده بعد از چند روز تعداد هسته     .  روز است  5ي راديواكتيوي، عمر ماده نيم-235
7
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هـاي اوليـه    تعـداد هـسته   

خواهد شد؟
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