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  ) دقیقه37: گویی مدت پاسخ(
  

rصورت،    به SIي مکان متحرکی در       معادله -206 ( t ) i (t ) j2 33 2 6
 

= + + 6اي که شتاب متحرك  در لحظه. باشد  می+  متر بر 5
  مربع ثانیه است، متحرك در چند متري مبداء مکان قراردارد؟

  1 (14  2 (14 2  3 (28  4 (28 2  

tي  است و در لحظه اي است که در راستاي قائم پرتاب شده  زمان گلوله-رو، نمودار سرعت شکل روبه  -207 s5=    بـه سـطح زمـین ،

mg: این گلوله. رسد می
s210 = 

 
  

mبا سرعت ) 1  
s15است  از سطح زمین پرتاب شده.  

mبا سرعت ) 2  
s25است  از سطح زمین پرتاب شده.  

  .است  متري سطح زمین به سمت باال پرتاب شده50از ) 3  
  .است  متري سطح زمین به سمت باال پرتاب شده125از ) 4  

Pصورت،   بهSIي جسمی در      ي تکانه   معادله -208 ( t t) i t t j2 3 242 8 4 53
   = − + − + 

 
، )برحـسب ثانیـه  (در کـدام لحظـه   .  است

  شتاب حرکت متحرك برابر صفر است؟
  4) 4  3) 3  2) 2  صفر) 1  

1 برابر شعاع زمین است، شتاب گرانش، nاش تا سطح زمین  اي که فاصله    در نقطه  -209
 n.  شـتاب گـرانش در روي زمـین اسـت    4

  کدام است؟
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

ي  الت، بزرگی تکانـه در این ح.  گرمی برابر است100ي   کیلوگرمی با انرژي جنبشی یک گلوله      40ي    انرژي جنبشی یک دونده    -210
  ي گلوله است؟ دونده چند برابر بزرگی تکانه

  1 (1  2 (2  3 (5  4 (20  

اگر فقط بین یخ و آب تبادل گرما . کنیم  درجه سلسیوس مخلوط می60 گرم آب 800 گرم یخ صفر درجه سلسیوس را با 800 -211

Jصورت گیرد و   
kg.K4200= آبC و 

f
JL kg336000=لسیوس ي س  باشد تا برقراري تعادل چند کیلوگرم آب صفر درجه

  شود؟ ایجاد می
  1 (/0 2  2 (/0 6  3 (/1 2  4 (/1 4  

ي تخت با محور  اي که آینه  باشد، زاویهx منطبق بر محور OAرو اگر تصویر جسم  در شکل روبه -212
yسازد،   می( )αچند درجه است؟   

  1 (25    2 (30  
  3 (35    4 (40  

  

/متر وجوددارد، از دید قائم، کف ظـرف       سانتی 30به عمق   درون ظرفی، مایع شفافی      -213 cm7 چنـد  . رسـد  نظـر مـی    بـاالتر بـه  5
  نظر برسد؟ تر باالتر به  سانتی5متر از عمق مایع کم کنیم تا کف ظرف  سانتی

  1 (6  2 (10  3 (12  4 (15  
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1نمایی از  بزرگ. کنیم  از عدسی همگرایی دور می   cm20جسمی را روي محور اصلی،       -214
1 به 2

ي کـانونی   فاصله. شود ی تبدیل م4
  متر است؟ عدسی چند سانتی

  1 (10  2 (20  3 (40  4 (60  

  یابد؟ چگالی این گاز چند درصد کاهش می. یابد  درصد افزایش می25فشار، دماي مطلق گاز  در یک فرآیند هم -215
  1 (20  2 (25  3 (75  4 (80  

q و   q1اي    دو بار الکتریکی نقطه    -216 q2 /ي   متري هم قراردارند و نیـروي دافعـه    3ي     در فاصله  =15 N0 دیگـر وارد    بـه یـک  02

N.mk چند میکروکولن است؟ q1. کنند می
C

29
29 10

 
 = × 
 

  

  1 (10  2 (5  3 (4  4 (2  

Cخازن   -217 F1 3= µ     را به خازن C2         شـده در   اگر انرژي ذخیـره . بندیم  ولت می20 بسته و دو سر مجموعه را به اختالف پتانسیل

44مجموعه برابر  10−
   چند میکروفاراد است؟C2 ژول باشد، ×

  1 (2  2 (3  3 (6  4 (12  

سـنج انـدازه    آموزي مقاومت این المپ را با اهـم       دانش). W100 و   V220(است،    اي معمولی نوشته شده     روي یک المپ رشته    -218

VPي    گیرد و باتوجه به رابطه      می R

2
 100تر از   ولت، باید خیلی بیش220رسد که توان این مقاومت با برق      به این نتیجه می    =
  کند؟ گیري را تصحیح می کدام توضیح این نتیجه. پس این نوشته اشکال دارد. است وات باشد که روي المپ نوشته شده

  .است سنج خطا داشته به احتمال زیاد، اهم) 1  
  .برق خانه متناوب است و قانون اهم در آن صادق نیست) 2  
  .چنین توان مصرفی آن کاهش خواهدیافت ت الکتریکی آن و همبا افزایش دماي رشته، مقاوم) 3  
  .است آموز اندازه گرفته تر از آن خواهدبود که دانش شود، بیش اخته میدي المپ، وقتی که گ مقاومت الکتریکی رشته) 4  

توان مفید، تـوان  ( رو، چند درصد است؟     ، در مدار شکل روبه    )نسبت توان مفید به توان کل     (بازده مولد    -219
  .)هاي خارج از باتري است کننده مصرف

  1 (25    2 (50  
  3 (75    4 (80  

  

، Aآل   چند اهم باشد تا آمپرسنج ایده   R1رو مقاومت     در مدار روبه   -220
   آمپر را نشان دهد؟2

  1 (3  
  2 (4  
  3 (9  
  4 (10  
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 آمپر و در دیگري جریان 5ها جریان  در یکی از آن. متري از هم قراردارند  سانتی40ي  دو سیم راست و طویل موازي، در فاصله -221
 ي بین دو سیم چند تسال است؟  میدان مغناطیسی در وسط فاصله. گذرد باشند، می جهت می  آمپر که هم25

T.m
A

7
0 4 10− µ = π× 

 
  

  1 (73 10−
×  2 (72 10−

π×  3 (52 10−
×  4 (52 10−

π×  

/صورت    به SIکند، در     اي عبور می     حلقه 200شار مغناطیسی که از یک پیچه        -222 sin t0 008 100 3
π φ = π − 

 
اگر مقاومت .  است

40الکتریکی آن  Ωي جریان القایی عبوري از آن چند آمپر است؟  باشد، بیشینه  
  1 (4  2 (4π  3 (/0 02  4 (/0 02π  

لوله چند  ضریب خودالقایی سیم. رسد ژول می  میلی200شده در آن به  گذرد، انرژي ذخیره  آمپر می4اي جریان  لهلو وقتی از سیم -223
  هانري است؟

  1 (/ 32 5 10−
×  2 (/ 22 5 10−

×  3 (25 10−
×  4 (35 10−

×  

  متر است؟ ي نوسان چند سانتی دامنه. اي مطابق شکل است گر ساده  زمان نوسان-نمودار سرعت -224
  1 (5  
  2 (8  
  3 (10  
  4 (16  

  

. دهـد   نوسان انجـام مـی  B، 5، آونگ A نوسان آونگ 4کنند و به ازاي هر  در کنار هم نوسان میB و Aي  هدو آونگ ساد   -225
   است؟B چند برابر طول آونگ Aگ طول آون

  1 (5
4  2 (4

5  3 (25
16  4 (16

25  

متر است، دو گره ایجاد شود، صوتی با بـسامد    سانتی20گرم و طول آن   میلی800هاي ویولن که جرم آن   وقتی در یکی از سیم     -226
  نیروي کشش سیم چند نیوتن است؟. کند  هرتز تولید می900

  1 (/365 2  2 (/129 6  3 (/437 8  4 (/518 4  

دهد که، در جهـت محـور    می رو، موج عرضی را در یک لحظه نشان   شکل روبه  -227
x  هرتز باشد، سرعت انتشار آن چنـد  5اگر بسامد این موج . شود   منتشر می 

  متر بر ثانیه است؟
  1 (7  
  2 (12  
  3 (24  
  4 (28  

ي دو انتهـا   بسامد هماهنگ دوم لولـه . اي برابر است ي یک انتها بسته ي صوتی دو انتها بازي، با طول لوله     در یک محیط، طول لوله     -228
  ي یک انتها بسته است؟ برابر بسامد هماهنگ سوم لولهباز، چند 

  1 (3
2  2 (2

3  3 (4
3  4 (3

4  
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wI(مربع است؟ بل باشد، شدت آن چند وات بر متر   دسی76اگر تراز شدت صوتی  -229
m

6
20 10− µ= و log /2 0 3=(  

  1 (54 10−
×  2 (74 10−

×  3 (56 10−
×  4 (76 10−

×  

  .است......  و بلندترین طول موج مربوط به ......ترین بسامد مربوط به  هاي الکترومغناطیسی، بیش در طیف موج -230
  ي ایکس  اشعه-هاي رادیویی موج) 2     نور قرمز-نور بنفش) 1  
  هاي رادیویی و مخابراتی  موج-ي گاما اشعه) 4  هاي فروسرخ  موج-ي گاما اشعه) 3  

اگـر  . هـا یـک متـر اسـت      شکافي ي پرده نوارها از صفحه متر و فاصله ي بین دو شکاف نور، یک میلی در آزمایش یانگ، فاصله   -231
  متر است؟ ي بین دو نوار روشن متوالی چند میلی  نانومتر باشد، فاصله300ي اولین نوار تاریک تا دو شکاف نور  اختالف فاصله

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

 طول موج بیشینه تابندگی خورشید در این دما چند نانومتر است؟. ي سلسیوس است  درجه5727دماي سطح خارجی خورشید  -232

(C m.K)33 10−
= ×  

  1 (378  2 (500  3 (687  4 (700  

nدر اتم هلیم یک بار یونیده، چند ریدبرگ انرژي الزم است، تا الکترون از تراز  -233 n به تراز =1    انتقال یابد؟=5
  1 (/2 40  2 (/3 84  3 (/5 24  4 (/7 10  

  شود؟ عمر واپاشیده می  نیم5ي این ماده پس از  تقریباً چنددرصد از یک نمونه.  سال است6000ي رادیواکتیو  عمر یک ماده نیم -234
  1 (3  2 (6  3 (94  4 (97  

  :ي هسته دهنده هاي تشکیل ي پایدار، جرم نوکلئون در یک هسته -235
  .شده به انرژي بستگی هسته است مساوي جرم تبدیل) 2    .مساوي جرم هسته است) 1  
  .شده به انرژي بستگی هسته است تر از جرم تبدیل کوچک) 4    .م هسته استتر از جر بزرگ) 3  


