پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور ریاضی داخل کشور گروه  Cسال
 - 4931تهیه کننده :اسماعیل عبدلی نشلجی13496123131 -
سَال  – 156گزینه  :4طجق تؼشیف شتبة هتَسط کِ ثشاثش تغییشات سشػت ًسجت ثِ صهبى هی ثبشذ داسین:
√

⃗⃗

̅

⃗̅

سَال  – 157گضیٌِ  :3سشػت هتَسط ثشاثش جبثجبئی ثِ صهبى طی جبثجبئی هی ثبشذ .دس ثبصُ صهبًی ́ تب  25ثبًیِ کِ آًشا
هحَس  xهی ثبشذ .دس ایي ثبصُ صهبًی سشػت هتَسط ثشاثش

هی گیشین سشػت هتحشک خالف جْت

̅ است :اص طشفی جبثجبئی دس ایي ثبصُ صهبًی ثشاثش سطح صیش ًوَداس سشػت –صهبى هی ثبشذ:
̅

سَال -158گزینه  :1سشػت هتَسط ثشاثش جبثجبئی ثِ صهبى طی جبثجبئی است .ثٌبثشایي جبثجبئی ّبی سا دس ثبصُ صهبًی ّبی  0تب  10ثبًیِ ٍ  10تب  12ثبًیِ سا حسبة
هی کٌین:

سشػت دس صهبى  10ثبًیِ سا کِ سشػت اٍلیِ ثشای حبلت ثؼذ است ثِ صَست صیش ثذست هی آٍسین:

دس ًتیجِ سشػت هتَسط ثِ صَست صیش ثذست هی آیذ:
̅
سوال  -433گزینه  :9هسئلِ شجیِ ثِ حشکت دس ساستبی قبئن هی ثبشذً .قطِ پشتبة سا ثِ ػٌَاى هجذاء ٍ جْت ثِ سوت ثبال سا هثجت هی گیشین .پس هؼبدلِ حشکت
دس ساستبی قبئن ثِ صَست صیش است :هکبى اٍلیِ صفش ٍ هکبى ثبًَیِ ًسجت ثِ هجذاء ثشاثش  -60هتش هی ثبشذ:

{
کِ  t=6sقبثل قجَل است.
سَال  -160گزینه  :4حشکت جشم  2کیلَگشهی ثِ سوت ثبال هی ثبشذ ٍ .شتبة جشم هتصل ثِ قشقشُ ثبثت دٍ ثشاثش قشقشُ هتحشک( ) است .ثٌبثشایي قبًَى دٍم
ًیَتي سا ثشای ّش دٍ جشم هی ًَیسین :

{
هؼبدلِ پبییٌی سا دس  2ضشة کشدُ ٍ ثبّن جوغ هی کٌین :
{
کِ ثِ هؼبدلِ صیش هٌجش هی شَد:

ثٌبثشایي جبثجبئی ٍصًِ  2کیلَگشهی ثشاثش است ثب:

سَال  -161گضیٌِ  :2سطح ثذٍى اصطکبک است .ثٌبثشایي ًیشٍی ػکس الؼول سطح کِ ثِ ّوبى اًذاصُ ثِ سطح ًیض ٍاسد هی شَد ثشاثش ًیشٍی ػوَدی تکیِ گبُ یؼٌی
است .اثتذا شتبة هتحشک سا ثذست هی آٍسین:

اص طشفی اص سٍی ساثطِ شتبة سیٌَس ٍ کسیٌَس صاٍیِ سطح شیت داس سا ثذست هی آٍسین:

ثضسگی ًیشٍی کِ جسن ثِ سطح ٍاسد هی کٌذ ثشاثش ًیشٍی ػوَدی تکیِ گبُ است:

سَال  : -162گزینه  :6ثشای ایٌکِ َّاپیوب ثتَاًذ ثب سشػت ثبثت ثش سٍی یک هسیش دایشٍی حشکت کٌذ ،هَلفِ افقی ًیشٍی ػوَدی تکیِ گبُ ًیشٍی جبًت هشکض ٍ
هَلفی قبئن ًیشٍی ػوَدی تکیِ گبُ ًیشٍی ٍصى سا تبهیي هی کٌذ ثٌبثشایي داسین:

ثٌبثشایي اص تقسین ایي دٍ ساثطِ شؼبع هسیش دایشٍی ثذست هی آیذ:
سَال  -163گضیٌِ  :3دس حشکت دایشُ ای یکٌَاخت ،شتبة ّوَاسُ ثبثت ٍ ثِ سوت هشکض ثبشذ .ثب تَجِ ثِ ثشداس اٍلیِ شتبة رسُ
قشاس داسد ٍ هقذاس شتبة ثشاثش √

هتش ثش هجزٍس ثبًیِ است .چَى دٍسُ حشکت  4ثبًیِ است ثٌبثشایي پس اص  1ثبًیِ رسُ دس ًبحیِ سَم ثب شتبة

پس اص  2ثبًیِ دس سثغ چْبسم ثب ثشداس شتبة
کِ شتبة آى ثشاثش √

⃗⃗  ،رسُ دس ًبحیِ دٍم
⃗⃗ ٍ

⃗⃗ خَاّذ ثَد .ثٌبثشایي دس  1.5ثبًیِ دقیقب ٍسط ًبحیِ سَم ٍ چْبسم یؼٌی سٍی هحَس  yقشاس هی گیشد

⃗⃗ هی گشدد .الجتِ تَجِ داسین کِ دس حشکت دایشُ ای یکٌَاخت ،شتبة ّوَاسُ ثبثت ٍ ثِ سوت هشکض ثبشذ .ثب سسن یک دایشُ هی

تَاًیذ ایي سا ثِ ٍضَح ثجیٌیذ.
سَال  :164گزینه  :1چَى سشػت ثبثت است ثٌبثشایي شتبة صفش ثَدُ ٍ ًیشٍی اصطکبک ثب هَلفِ افقی ًیشٍی ٍصى ثشاثش است:

کبس ًیشٍی اصطکبک ثشاثشاست ثب:

سَال  -165گزینه :4
́

گضیٌِ اٍل دسست ًیست .صیشا هقذاس صاٍیِ اًحشاف دس هٌشَس ثشاثش است ثب :
طجق ساثطِ اسٌل دکبست ضشیت شکست ثشاثش است ثب√ :

́

ٍ ثٌبثشایي صاٍیِ حذ  45دسجِ ثَدُ ٍ سشػت ًَس دس هٌشَس

√

است.

ثٌبثشایي سبیش گضیٌِ ّب دسست است.
سَال -166گزینه  : 4ثب سسن پشتَ ّب ٍ تشبثِ هثلث ّب هی تَاى پی ثشد کِ پٌْبی ًین سبیِ ثشاثش قطش تَح هی ثبشذ.
سَال  :167گزینه  :9شؼبع آیٌِ هحذة ًیوسبص صاٍیِ ثیي پشتَ تبثش ٍ پشتَ ثبصتبة هی ثبشذ ثٌبثشایي گضیٌِ  3دسست است.
سَال  :168گزینه  1اثتذا فبصلِ جسن اص آیٌِ کَط سا ثذست هی آٍسین:

دس حبلت دٍم کِ جسن دس ثی ًْبیت است تصَیش دس فبصلِ کبًًَی یؼٌی

است .ثٌبثشایي تصَیش  10سبًتی هتش جبثجب شذُ است.

سَال  :169گزینه  :6ضخبهت جسن  2.4هیلی هتش است ٍ دقت ایي ٍسیلِ تب دّن هیلی هتش است ٍ ثٌبثشایي کَلیس هی ثبشذ.
سَال  :170گزینه  :9طجق اصل ثبثت ثَدى فشبس دس سطَح ّن تشاص دس هبیؼبت  ،اختالف فشبس دس ًقطِ  ٍ Aفشبس َّا ثشاثش اختالف فشبس ًبشی اص استفبع  100سبًتی
هتشی جیَُ ٍ  60سبًتی هتشی آة هی ثبشذ :

سَال  :171گزینه  :1فشبس ثش کف ظشف هحتَی هبیغ صشفب تبثؼی اص استفبع هی ثبشذ .دس حبلت استَاًِ  Bاستفبع ًصف شذُ است ثٌبثشایي فشبس دس کف ظشف  ، Aدٍ
ثشاثش فشبس دس کف ظشف  Bاست .اهب ًیشٍ ًبشی اص هبیغ دس کف ظشف ثشاثش فشبس ًبشی اص هبیغ دس هسبحت کف ظشف .دس ظشف 4 ، Aثشاثش هسبحت ظشف  Bاست.
ثٌبثشایي ًیشٍ دس ظشف  8 ، Aثشاثش ًیشٍ دس کف ظشف  Bهی ثبشذ.
سَال  :172گزینه  :4آٌّگ اتالف گشهب ی اص طشیق سسبًش ثب اختالف دهب ساثطِ هستقین داسد .ثٌبثشایي داسین:
̇
̇
سَال  :173گزینه  :6دس ششایط پبیذاسی  ،آٌّگ اًتقبل گشهب اص طشیق سسبًش یکسبى فشض هی شَد ٍ دهبی هحل اتصبل دٍ ٍسقِ ثِ صَست صیش ثذست هی آیذ:
)
سَال  :174گزینه  :4طجق قبًَى ثبثت ثَدى

ثشای گبصّب داسین:

(

)

(

̇

̇

)

(

)

(

)

(

سَال  :175گزینه  .4دس فشایٌذ ثی دسٍ کِ ثب هحیط گشهبی هجبدلِ ًوی شَد ،ثب کبّش فشبس ،حجن افضایش یبفتِ ٍ دهب ًیض کبّش هی یبثذ .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اًشطی
دسًٍی ثب دهب هتٌبست است ثٌبثشایي دهب ًیض کبّش هی یبثذ .اص طشف چَى فشایٌذ اًجسبطی است تغییشات اًشطی دسًٍی ثشاثش کبس ًیشٍی خبسجی کِ هٌفی ثَدُ ٍ
ثٌبثشایي اًشطی دسًٍی کبّش هی یبثذ.
سَال  :176گزینه  :1طجق ساثطِ صیش ًسجت گشهبیی کِ یخچبل  1ثِ ثیشٍى هی دّذ ثِ گشهبیی کِ یخچبل  2ثِ ثیشٍى هی دّذ ثِ هقذاس ضشیت ػولکشد ّش یخچبل
ثستگی داسد:
|

|

سَال  :177گزینه  :6این دو بار ناهمنام می باشند و طجق قبًَى کَلي حبصل ضشة ثبسّب ثذست هی آیذ:
| || |

| || |

| |

ٍ طجق قبًَى ثقبی ثبس الکتشیکی ،تفبضل اًذاصُ ثبسّب

| | هی ثبشذ .پس گضیٌِ  2دسست است.

سَال  :178گضیٌِ  :4ثب کبّش  80دسصذی اختالف پتبًسیل دٍ سش خبصى  ،پتبًسیل ثبًَیِ ثِ  0/2پتبًسیل الکتشیکی حبلت اٍل هی سسذ .ثٌبثشایي داسین:

ثٌبثشایي  96دسصذ کبّش هی یبثذ.
سَال  :179گزینه  :9ثبس خبصى ّب دس حبلت الف هسبٍی ثَدُ ٍ ثب ًصف ٍلتبط دٍ سش ثبطشی هتٌبست است .دس حبلت دٍم ثبس ّش دٍ خبصى هسبٍی ثَدُ ٍ ثب ٍلتبط دٍ سش
ثبطشی هتٌبست است .ثٌبثشایي ًسجت ثبس دس حبلت اٍل ثِ حبلت دٍم ثشاثش

است.

سَال  -180گزینه  :6ثب تغییش هقبٍهت سئَستب  ،تَاى هفیذ ثبثت است  .ثٌبثشایي داسین:

سَال  :181گضیٌِ  :3هقبٍهت کل ثشاثش
ٍصل شذُ اًذ ٍ تؼذاد آى ثشاثش است ثب :

است .چَى هقبٍهت کل اص یکی اص هقبٍهت ّب کوتش است ثٌبثشایي هقبٍهت ّب ثِ صَست هَاصی ثِ ّن
.

سَال  :182گزینه  :4ثشای یبفتي اختالف پتبًسیل ثْتشیي هسیش  ،هسیش ثذٍى هقبٍهت است:

سَال  :183گزینه ٍ :9قتی کلیذّب ثبص اًذ ،یک هذاس تک حلقِ داسین ٍ ًیشٍی هحشکِ ثِ صَست صیش ثذست هی آیذ:

ϵ

) ∑(

ٍقتی کلیذ ّب ثستِ اًذ ،هقبٍهت  20اّن اتصبل کَتبُ هی شَد .جشیبًی کِ اص ثبطشی هی گزسد ثِ صَست صیش ثذست هی آیذ:
́

́

́

ثٌبثشایي جشیبًی کِ اص هقبٍهت هجَْل هی گزسد ثشاثش  0.4آهپش هی ثبشذ ٍ اص طشفی دٍ هقبٍهت  30اّوی ٍ هقبٍهت هجَْل هَاصی اًذ ٍ ٍلتبط دٍ سششبى یکی است :

سَال  :184گزینه :4

سَال  :185گزینه  :1طجق قبػذُ دست ساست ثشآیٌذ هیذاى هغٌبطیسی حبصل اص توبم سین ّبی حبهل جشیبى دس هشکض هشثغ ثِ سوت ساست هی ثبشذ ٍ ثبص طجق
قبػذُ دست ساست ،جْت ًیشٍی ٍاسد ثش سین ٍاقغ دس هشکض هشثغ ثِ سوت ثبال هی ثبشذ.
سَال  :186گزینه  :1هؼبدلِ سشػت – هکبى ًَسبًگش سا ثب هؼبدلِ

هقبیسِ هی کٌین ٍ پس داسین:

سَال  :187گزینه  :6تؼذاد ًَ Nسبى سا ثذست هی آٍسین:

دس حبلت ثؼذ تؼذاد ًَسبى ثِ  N-18یؼٌی ًَ 60سبى تقلیل یبفتِ کِ ایي ثب افضایش صهبى تٌبٍة یب افضایش طَل آًٍگ اهکبى پزیش است .پس داسین:
صهبى تٌبٍة دس حبلت دٍم صَست صیش ثذست هی آیذ:

ثب تَجِ ثِ فشهَل دٍسُ تٌبٍة ثب طَل آًٍگ داسین:

)

√

(

ثٌبثشایي  69دسصذ افضایش هی یبثذ.
سَال  :188گزینه  :9طجق قبًَى القبی اللکتشٍهغٌبطیس فبسادی داسین:
|
سَال  :189گزینه ً :6یشٍی هحشکِ القبیی تٌبٍثی ثَدُ ٍ هقذاس ثیشیٌِ آى ٍ 3لت است :

|

|

|

|

|

| |

سَال  :190گزینه  :9دٍ سش تبس ثستِ است پس طَل طٌبة هضبسة صحیحی اص ًصف طَل هَج است .پس هضشة صحیحی اص  8سبًتی هتش است .پس کلیِ گضیٌِ
ّبی کِ ثش  8ثخش پزیشًذ صحیح هی ثبشٌذ ٍ گضیٌِ  3ثش  8ثخش پزیش ًجَدُ ٍ جَاة هَسد ًظش هی ثبشذ.
سَال  :191گزینه  :4طجق هؼبدلِ حشکت سشػت ثبثت فبصلِ  Mتب  Nثذست هی آیذ:

ثب تَجِ ثِ ًوَداس سِ سثغ طَل هَج ثشاثش  30سبًتی هتش است:

ثشای ایٌکِ ًقطِ  Mثِ هکبى ًَسبًی ثیشیٌِ  +2 cmثشسذ ًقطِ ّن فبص ثب ًقطِ  Nکِ هبقجل  Mقشاس داسد ( ًقطِ ای هثل  ) Lثبیستی ثِ ًقطِ  Mثشسذ .حذاقل
فبصلِ ًقطِ  Lتب  Nثشاثش طَل هَج است .ثٌبثشایي فبصلِ  Lتب  Mثذست هی آیذ:

سَال  :192گزینه  :1چَى هَج ػشضی است ٍ داهٌِ  2هیلی هتش ٍ هَج دس خالف جْت هحَس  xاست .پس گضیٌِ  4صحیح است.
سَال  :193گزینه  :6دس حبلت اٍل چَى هٌجغ صَتی اص ًبظش سبکي دٍس هی شَد پس ثسبهذی کِ ثِ ًبظش هی سسذ اص ّ 900شتض کن تش است ٍ دس حبلت دٍم صخشُ
سا ثِ ػٌَاى ًبظش سبکي تلقی کشدُ ٍ ثسبهذی سا کِ اًؼکبس هی دّذ ثیشتش اص ثسبهذ ّ 900شتض است .پس گضیٌِ ّبی  4 ٍ 2هی تَاًٌذ صحیح ثبشٌذ.
هقذاس دقیق ثسبهذ دس حبلت اٍل :
هقذاس دقیق ثسبهذ دس حبلت دٍم:
سَال  :194گزینه  :6اثتذا طَل هَج صَت تشذیذی سا ثذست هی آٍسین:
λ
ایي لَلِ صَتی ثستِ است پس طَل لَلِ هضشة صحیحی است سثغ طَل هَج است .کِ ایي تؼذاد ّوبى تؼذاد شکن ّب یب تؼذاد گشُ ّب است.

پس طَل لَلِ کبّش یبفتِ ٍ ثبیستی ثِ لَلِ ّب آة اضبفِ کٌین تب ّش لَلِ  2.5سبًتی هتش هکؼت ثبال ثیبیذ.
سَال  :195گزینه  :4پٌْبی ّش ًَاس اص ساثطِ

ثذست هی آیذ ثٌبثشایي ًسجت پٌْبی ًَاسّب ثِ صَست صیش است:

سَال  :196گزینه ًَ :6س آثی ثب کوتشیي طَل هَج ٍ ثیشتشیي اًشطی گضیٌِ صحیح است.
سَال  :197گزینه  : 1اًشطی جٌجشی الکتشٍى دس ّش تشاص ثب اًشطی کل آى هتٌبست است پس داسین:
) (
سَال  :198گضیٌِ  :4ثب فشهَل ایٌشتیي

ثشای پذیذُ فَتَالکتشیک داسین:

سَال  :199گزینه ً :6یوشسبًب ّب دس دهبّبی پبییي ثِ ًبسسبى تجذیل هی شًَذ.
سَال  :200گزینه :4

) (

)

(

