


همه چیز از نیاز به بودن یک آزمون خوب )یا بهتر بگم، کامل( شروع شد...
تقریبا یکی دو هفته بعد از کنکور 99، توی یک روز گرم تابستونی بود که ایدۀ تشکیل ویتامین100 توی ذهنمون جرقه 
زد! به دنبال این اتفاق با رتبه های برتر کنکور دور هم جمع شدیم تا بتونیم آزمونی در حد و اندازه های دانش آموزان 

خوب سرزمینمون ارائه بدیم. در حد لیاقت و حق واقعیشون.
آزمونی که صرفا سخت نباشه، چالشی محض نباشه و بتونه توی همه دروس ارائه شده خوب عمل کنه نه فقط توی یکی 

دو درس، یا به طورکلی توی یه کلمه بشه بهش گفت »استاندارد و درست«
میدونی، به نظر ما یه آزمون خوب باید قابل استفاده برای همه دانش آموزا باشه، یعنی هر دانش آموزی با هر سطحی، 
اوال بیشترین میزان یادگیری رو در سواالت، پاسخنامه و درسنامه هر درس داشته باشه )آزمون بتونه براش یک منبع 
کامل و جامع باشه( و در ثانی با چالش های کنکوری که داخل آزمون گذاشته شده، بتونه هنر خوب آزمون دادن رو به 

دانش آموز یاد بده. یا عبارت دیگه آزمونی همه جانبه باشه.
این دو ویژگی آزمون اونم در کنار هم کارمون رو سخت می کرد، خیلی سخت!

جلسه پشت جلسه، اتاق فکر پشت اتاق فکر و حرف پشت حرف...
خیلی مشکالت رو با هم فکری با متخصصین این حوزه و با کمک های شما به عنوان خانوادۀ ویتامین100 حل کردیم و 
پشت سر گذاشتیم، بعضی جاها هم با مشکالتی مواجه شدیم که باعث شد در حد انتظار خودمون ظاهر نشیم، خودمون 

اینو میدونیم و این دونستن یعنی این مسیر با وجود مانع های زیادی که طی شده بازهم رو به بهبود و بهتر شدنه.
به لطف اعتماد شما و همراهی بی نظیرتون یه تیم درجه یک برای طراحی آزمون ها تشکیل دادیم، تیمی که رفته رفته 
با افتخار همراهی برترین و برجسته ترین اساتید و طراحان کنکور کاملتر هم شد. هر روز بهتر و بزرگتر از روز قبل شدیم 
و به لطف داشتن بهترین دانش آموزان ایران )آره با خود توام( در حال حاضر بسیار قوی تر از همیشه در کنارتون هستیم.

ما میخوایم تو هرکجا و در هر شرایطی که هستی افتخار همراهی باهات رو داشته باشیم. شهری یا روستایی، پسر یا 
 .دختر، ضعیف یا قوی و یا در هر شرایط مالی، میزبان خوبی برای قدمهات باشیم

ویتامین 100 یه تیمه از جنس خودتون
یه آزمونه از جنس کنکور

و امیدواریم یه خوشحالی باشه از جنس یه رتبه خوب



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

3

فیزیک

 داخل: 8048کنکور تجربی  811سوال 

حرکت می کند، مطابق شکل زیر است.  xزمان متحرکی که با شتاب ثابت روی محور  -نمودار مکان -811

 چند متر است ؟  (  )مکان اولیه متحرک 

8) 81 

2) 82 

3) 01 

0) 02 

 :844ویتامین  81آزمون شماره  18سوال 

2زمان متحرکی که بزرگی شتاب آن ثابت و برابر -نمودار مکان -18  
می باشد . مطابق شکل زیر است تندی   2 

 متوسط در متحرک در دو ثانیه اول حرکتش چند متر بر ثانیه است؟

8) 8 

2) 2 

3) 8 

0) 0 

 :844ویتامین  81آزمون شماره   18پاسخ سوال 

  مبحث : فصل یک دوازدهم |سطح : متوسط| 2گزینه  18

́ با توجه به جابه جایی متحرک بین دو لحظه ی توقف )رآس سهمی( و   ثانیه داریم :  8 

    8
2   

2     9  
   2    2  9    2    3   

 ایستاده و سرعتش برابر صفر است. اکنون در دو ثانیه ی اول حرکت داریم:  t=2sیعنی متحرک در لحظه ی 
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 :844ویتامین  83آزمون شماره  17سوال 

نمودار مکان زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می کند مطابق شکل زیر می باشد در بازه ای که بردار  -17

 ؟ها می باشد تندی متوسط متحرک چند متر بر ثانیه می باشد xسرعت متحرک در خالف جهت محور 

8) 8 

2) 7 

3) 1 

0) 82 

 

 

 

 

 

سوال 188 کنکور تجربی 1401 داخل:

اولیه متحرک    حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. مکان   x با شتاب ثابت روی محور  188- نمودار مکان- زمان متحرکی که 

چند متر است؟

 داخل: 8048کنکور تجربی  811سوال 

حرکت می کند، مطابق شکل زیر است.  xزمان متحرکی که با شتاب ثابت روی محور  -نمودار مکان -811
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 :844ویتامین  81آزمون شماره  18سوال 
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́ با توجه به جابه جایی متحرک بین دو لحظه ی توقف )رآس سهمی( و   ثانیه داریم :  8 
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2   

2     9  
   2    2  9    2    3   

52 )2                           58 )1

 42 )4                           48 )3

سوال 85 آزمون شماره 17 ویتامین 100:

می باشد . مطابق شکل زیر است تندی متوسط در متحرک 
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́ با توجه به جابه جایی متحرک بین دو لحظه ی توقف )رآس سهمی( و   ثانیه داریم :  8 
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85- نمودار مکان-زمان متحرکی که بزرگی شتاب آن ثابت و برابر

در دو ثانیه اول حرکتش چند متر بر ثانیه است؟
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پاسخ سوال 85  آزمون شماره 17 ویتامین 100:

85 - گزینه 2 | سطح : متوسط| مبحث : فصل یک دوازدهم 

 ثانیه داریم :
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با توجه به جابه جایی متحرک بین دو لحظه ی توقف )رآس سهمی( و 

 

یعنی متحرک در لحظه ی t=2s ایستاده و سرعتش برابر صفر است. اکنون در دو ثانیه ی اول حرکت داریم: 
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»بعــد از یــک ســال برگــذاری آزمــون حــاال نوبــت چیــدن میــوۀ کاره، البتــه مــی دونیــد کــه اینجــا ویتامیــن صــده! یعنــی مــا تطابــق دونــه دونــه! یــا یــه فایــل 
 نامنظــم کــه داخلــش ســواالتی کــه صرفــا از نظــر ســرفصل بــا ســواالت کنکــور مشــابه هســتند رو تحــت عنــوان تطابــق کامــل  بــا کنکــور!!! بهتــون ارائــه 
ــد حاصــل  ــی بینی ــه م ــی ک ــن نتایج ــم. ای ــرار دادی ــون ق ــارو برات ــق ه ــوری تطاب ــچ سانس ــدون هی ــتند و ب ــا واضــح و مس ــور کام ــه ط ــه ب ــی دیمبلک  نم

تاش های شبانه روزی یک تیم متخصصه که امیدواریم ازش نهایت استفاده رو ببرید.«



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

4

فیزیک

 :844ویتامین  83آزمون شماره  17پاسخ سوال 

 دوازدهم 8، سطح سوال دشوار / فصل 2پاسخ گزینه  -17

استفاده می  v-tبرای حل راحت تر این سوال از نمودار 

  کنیم و نمودار آن را رسم می کنیم.

 

به دو می  3از نسبت تشابه چون نسبت زمان ها  با استفاده

 می باشد. 0به  9باشد بنابراین نسبت مساحت ها 

 می باشد بنابراین داریم :  -24ثانیه برابر  84جابه جایی از لحظه صفر تا لحظه 

    9   0    8    24    0   

 حرکت می کند xثانیه در خالف جهت محور  84تا 0می دانیم متحرک از لحظه 

متر  37انیه برابر ث 84تا 0می باشد . بنابراین ، مسافت متحرک در بازه  s 9در این بازه مقدار جابه جایی برابر 

             است.
8
  

37
7  7    

توضیحات : یکی از رایج ترین تیپ تست های سینماتیک، بررسی نمودار مکان زمان و استخراج اطالعات 

 .از این تیپ غافل نشدیم و بهش پرداختیم 844ما در ویتامین خواسته شده سوال از آن است 

 :8048کنکور تجربی داخل  892سوال 

مطابق شکل زیر، به دیوار قائل فشرده شده است. اگر  8 گرم ، با نیروی افقی  284قطعه چوبی به جرم  -892

2 با وارد کردن نیروی  چوب در آستانه لغزش قرار گیرد و در این حالت نیرویی که دیوار به چوب   8 3 
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استفاده می  v-tبرای حل راحت تر این سوال از نمودار 

  کنیم و نمودار آن را رسم می کنیم.

 

به دو می  3از نسبت تشابه چون نسبت زمان ها  با استفاده

 می باشد. 0به  9باشد بنابراین نسبت مساحت ها 

 می باشد بنابراین داریم :  -24ثانیه برابر  84جابه جایی از لحظه صفر تا لحظه 

    9   0    8    24    0   

 حرکت می کند xثانیه در خالف جهت محور  84تا 0می دانیم متحرک از لحظه 

متر  37انیه برابر ث 84تا 0می باشد . بنابراین ، مسافت متحرک در بازه  s 9در این بازه مقدار جابه جایی برابر 

             است.
8
  

37
7  7    

توضیحات : یکی از رایج ترین تیپ تست های سینماتیک، بررسی نمودار مکان زمان و استخراج اطالعات 

 .از این تیپ غافل نشدیم و بهش پرداختیم 844ما در ویتامین خواسته شده سوال از آن است 

 :8048کنکور تجربی داخل  892سوال 

مطابق شکل زیر، به دیوار قائل فشرده شده است. اگر  8 گرم ، با نیروی افقی  284قطعه چوبی به جرم  -892

2 با وارد کردن نیروی  چوب در آستانه لغزش قرار گیرد و در این حالت نیرویی که دیوار به چوب   8 3 

سوال 76 آزمون شماره 13 ویتامین 100:

76- نمودار مکان زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می کند مطابق شکل زیر می باشد در بازه ای که بردار سرعت متحرک در 

خالف جهت محور x ها می باشد تندی متوسط متحرک چند متر بر ثانیه می باشد؟

5 )1

6 )2

8 )3

 12 )4

پاسخ سوال 76 آزمون شماره 13 ویتامین 100:

76- پاسخ گزینه 2، سطح سوال دشوار / فصل 1 دوازدهم

برای حل راحت تر این سوال از نمودار v-t استفاده می کنیم و نمودار آن را رسم می کنیم. 

با استفاده از نسبت تشابه چون نسبت زمان ها 3 به دو می باشد بنابراین نسبت مساحت ها 9 به 4 می باشد.

جابه جایی از لحظه صفر تا لحظه 10 ثانیه برابر 20- می باشد بنابراین داریم : 

می دانیم متحرک از لحظه 4 تا 10 ثانیه در خالف جهت محور x حرکت می کند

در این بازه مقدار جابه جایی برابر 9s می باشد . بنابراین ، مسافت متحرک در بازه 4تا 10 ثانیه برابر 36 متر است.    

  

   

توضیحات : یکی از رایج ترین تیپ تست های سینماتیک، بررسی نمودار مکان زمان و استخراج اطالعات خواسته شده سوال از آن است ما در 

ویتامین 100 از این تیپ غافل نشدیم و بهش پرداختیم.

سوال 192 کنکور تجربی داخل 1401:

192- قطعه چوبی به جرم 250 گرم، با نیروی افقی  مطابق شکل زیر، به دیوار قائل فشرده شده است. اگر با 

 چوب در آستانه لغزش قرار گیرد و در این حالت نیرویی که دیوار به چوب 

 :844ویتامین  83آزمون شماره  17پاسخ سوال 
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استفاده می  v-tبرای حل راحت تر این سوال از نمودار 

  کنیم و نمودار آن را رسم می کنیم.

 

به دو می  3از نسبت تشابه چون نسبت زمان ها  با استفاده

 می باشد. 0به  9باشد بنابراین نسبت مساحت ها 

 می باشد بنابراین داریم :  -24ثانیه برابر  84جابه جایی از لحظه صفر تا لحظه 

    9   0    8    24    0   

 حرکت می کند xثانیه در خالف جهت محور  84تا 0می دانیم متحرک از لحظه 

متر  37انیه برابر ث 84تا 0می باشد . بنابراین ، مسافت متحرک در بازه  s 9در این بازه مقدار جابه جایی برابر 
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توضیحات : یکی از رایج ترین تیپ تست های سینماتیک، بررسی نمودار مکان زمان و استخراج اطالعات 

 .از این تیپ غافل نشدیم و بهش پرداختیم 844ما در ویتامین خواسته شده سوال از آن است 

 :8048کنکور تجربی داخل  892سوال 

مطابق شکل زیر، به دیوار قائل فشرده شده است. اگر  8 گرم ، با نیروی افقی  284قطعه چوبی به جرم  -892

2 با وارد کردن نیروی  چوب در آستانه لغزش قرار گیرد و در این حالت نیرویی که دیوار به چوب   8 3  وارد کردن نیروی 
 باشد ضریبت اصطکاک ایستایی بین دیوار و چوب ، چقدر است؟ N 84وارد می کند 

 )g=  84   2( 

8) 18/4 

2) 7/4 

3) 8/4 

0) 28/4 

 :844ویتامین  8آزمون شماره  884سوال 

 Fاست . اگر نیروی  N 84در شکل رو به رو ، جسم در حال سکون قرار دارد و نیروی اصطکاک بین دیوار و جسم  -884

رو به پایین بر جسم وارد کنیم ، جسم در آستانه لغزش قرار  F 4/88درصد کاهش دهیم یا نیروی قائمی به اندازه  74را 

 چند نیوتن است ؟ Fمی گیرد . به ترتیب ضریب اصطکاک ایستایی و نیروی 

8) 82،14       

2  )8
0  ،14          

3  )8
2  ،844       

0  )8
0  ،844                                                 

 ،  سطح : دشوار ، فصل دو دوازدهم0پاسخ :گزینه -884

 نیروی اصطکاک هنگام سکون جسم برابر وزن آن می باشد،لذا داریم:                                              

                           84      

همچنین هنگامی که جسم در آستانه حرکت قرار می گیرد،نیروی اصطکاک برابر حاصل ضرب نیروی تکیه گاه و 

 ن می شود،لذا داریم:ضریب اصطکاک ایستایی آ

وارد می کند 10N باشد ضریبت اصطکاک ایستایی بین دیوار و چوب، چقدر است؟ 

0/25  )4                     0/5  )3                     0/6 )2                     0/75 )1

 ایستاده و سرعتش برابر صفر است. اکنون در دو ثانیه ی اول حرکت داریم:  t=2sیعنی متحرک در لحظه ی 
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 :844ویتامین  83آزمون شماره  17سوال 

نمودار مکان زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می کند مطابق شکل زیر می باشد در بازه ای که بردار  -17

 ؟ها می باشد تندی متوسط متحرک چند متر بر ثانیه می باشد xسرعت متحرک در خالف جهت محور 

8) 8 

2) 7 

3) 1 

0) 82 

 

 

 

 

 



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

5

فیزیک
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844      
 :844ویتامین  81آزمون شماره  18سوال 

  m/s 04قرار دارد ، با سرعت ثابت   ⃗ که تحت تاثیر نیروی افقی     2  مطابق شکل کتابی به جرم  -18

درصد افزایش  844بدون تغییر جهت آن   ⃗ در راستای قائم پایین می آید . اگر در یک لحظه اندازه نیروی افقی  

 ثانیه پس از این لحظه چند متر است ؟  8یابد، مسافت طی شده توسط جسم 

 )g=84 N/kg( 

8) 84  2 )844 

2) 18  0)14 

 

 :844ویتامین  81آزمون شماره  18پاسخ سوال 

 مبحث: فصل دو دوازدهم|سطح : دشوار|0گزینه  18

 جسم ثابت است، نیروی اصطکاک با وزن جسم برابر است. بنابر این داریم :  تابتدا که سرع
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 جسم ثابت است، نیروی اصطکاک با وزن جسم برابر است. بنابر این داریم :  تابتدا که سرع
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سوال 110 آزمون شماره 5 ویتامین 100:

110- در شکل رو به رو ، جسم در حال سکون قرار دارد و نیروی اصطکاک بین دیوار و جسم 10N است . اگر نیروی F را 60 درصد 

کاهش دهیم یا نیروی قائمی به اندازه 0/15F رو به پایین بر جسم وارد کنیم ، جسم در آستانه لغزش قرار می گیرد . به ترتیب ضریب 

اصطکاک ایستایی و نیروی F چند نیوتن است؟

      100 ،

 باشد ضریبت اصطکاک ایستایی بین دیوار و چوب ، چقدر است؟ N 84وارد می کند 

 )g=  84   2( 

8) 18/4 

2) 7/4 

3) 8/4 

0) 28/4 

 :844ویتامین  8آزمون شماره  884سوال 

 Fاست . اگر نیروی  N 84در شکل رو به رو ، جسم در حال سکون قرار دارد و نیروی اصطکاک بین دیوار و جسم  -884
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 ،  سطح : دشوار ، فصل دو دوازدهم0پاسخ :گزینه -884
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110-پاسخ :گزینه 4،  سطح : دشوار ، فصل دو دوازدهم

نیروی اصطکاک هنگام سکون جسم برابر وزن آن می باشد، لذا داریم:                                              

                          

همچنین هنگامی که جسم در آستانه حرکت قرار می گیرد، نیروی اصطکاک برابر حاصل ضرب نیروی تکیه گاه و ضریب اصطکاک ایستایی آن 

می شود، لذا داریم:

                                

                

           

سوال 85 آزمون شماره 18 ویتامین 100:

 قرار دارد، با سرعت ثابت m/s 40   در راستای قائم 
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85- مطابق شکل کتابی به جرم 

 بدون تغییر جهت آن 100 درصد افزایش یابد، مسافت طی شده توسط جسم 

                                    84   4
88           4

0   
 84        4

7     4 88           

                           8
0        8

0   84   4 88        4 84   84           

844      
 :844ویتامین  81آزمون شماره  18سوال 

  m/s 04قرار دارد ، با سرعت ثابت   ⃗ که تحت تاثیر نیروی افقی     2  مطابق شکل کتابی به جرم  -18

درصد افزایش  844بدون تغییر جهت آن   ⃗ در راستای قائم پایین می آید . اگر در یک لحظه اندازه نیروی افقی  

 ثانیه پس از این لحظه چند متر است ؟  8یابد، مسافت طی شده توسط جسم 

 )g=84 N/kg( 

8) 84  2 )844 

2) 18  0)14 

 

 :844ویتامین  81آزمون شماره  18پاسخ سوال 

 مبحث: فصل دو دوازدهم|سطح : دشوار|0گزینه  18

 جسم ثابت است، نیروی اصطکاک با وزن جسم برابر است. بنابر این داریم :  تابتدا که سرع

     4               
  

 ⃗       ́      ́     

      (2  )     

      
  2           

پایین می آید. اگر در یک لحظه اندازه نیروی افقی

5 ثانیه پس از این لحظه چند متر است؟ 

پاسخ سوال 85 آزمون شماره 18 ویتامین 100:

85 گزینه 4| سطح : دشوار| مبحث: فصل دو دوازدهم

ابتدا که سرعت جسم ثابت است، نیروی اصطکاک با وزن جسم برابر است.

 بنابراین داریم : 

 باشد ضریبت اصطکاک ایستایی بین دیوار و چوب ، چقدر است؟ N 84وارد می کند 

 )g=  84   2( 

8) 18/4 

2) 7/4 

3) 8/4 

0) 28/4 

 :844ویتامین  8آزمون شماره  884سوال 

 Fاست . اگر نیروی  N 84در شکل رو به رو ، جسم در حال سکون قرار دارد و نیروی اصطکاک بین دیوار و جسم  -884

رو به پایین بر جسم وارد کنیم ، جسم در آستانه لغزش قرار  F 4/88درصد کاهش دهیم یا نیروی قائمی به اندازه  74را 

 چند نیوتن است ؟ Fمی گیرد . به ترتیب ضریب اصطکاک ایستایی و نیروی 

8) 82،14       

2  )8
0  ،14          

3  )8
2  ،844       

0  )8
0  ،844                                                 

 ،  سطح : دشوار ، فصل دو دوازدهم0پاسخ :گزینه -884

 نیروی اصطکاک هنگام سکون جسم برابر وزن آن می باشد،لذا داریم:                                              

                           84      

همچنین هنگامی که جسم در آستانه حرکت قرار می گیرد،نیروی اصطکاک برابر حاصل ضرب نیروی تکیه گاه و 

 ن می شود،لذا داریم:ضریب اصطکاک ایستایی آ

 باشد ضریبت اصطکاک ایستایی بین دیوار و چوب ، چقدر است؟ N 84وارد می کند 

 )g=  84   2( 

8) 18/4 

2) 7/4 

3) 8/4 

0) 28/4 

 :844ویتامین  8آزمون شماره  884سوال 

 Fاست . اگر نیروی  N 84در شکل رو به رو ، جسم در حال سکون قرار دارد و نیروی اصطکاک بین دیوار و جسم  -884

رو به پایین بر جسم وارد کنیم ، جسم در آستانه لغزش قرار  F 4/88درصد کاهش دهیم یا نیروی قائمی به اندازه  74را 

 چند نیوتن است ؟ Fمی گیرد . به ترتیب ضریب اصطکاک ایستایی و نیروی 

8) 82،14       

2  )8
0  ،14          

3  )8
2  ،844       

0  )8
0  ،844                                                 

 ،  سطح : دشوار ، فصل دو دوازدهم0پاسخ :گزینه -884

 نیروی اصطکاک هنگام سکون جسم برابر وزن آن می باشد،لذا داریم:                                              

                           84      

همچنین هنگامی که جسم در آستانه حرکت قرار می گیرد،نیروی اصطکاک برابر حاصل ضرب نیروی تکیه گاه و 

 ن می شود،لذا داریم:ضریب اصطکاک ایستایی آ

                           01   1 01      1 4     01        1 6    1 01                    
   0

4        0
4   01   1 01        1 01   01        011                          

    

 :011ویتامین  05آزمون شماره  51سوال 

  m/s 41قرار دارد ، با سرعت ثابت   ⃗ که تحت تاثیر نیروی افقی     2  مطابق شکل کتابی به جرم  -51

درصد افزایش  011بدون تغییر جهت آن   ⃗ در راستای قائم پایین می آید . اگر در یک لحظه اندازه نیروی افقی  

 ثانیه پس از این لحظه چند متر است ؟  1یابد، مسافت طی شده توسط جسم 

 )g=01 N/kg( 

0) 11  2 )011 

2) 51  4)51 

 

 :011ویتامین  05آزمون شماره  51پاسخ سوال 

 مبحث: فصل دو دوازدهم|سطح : دشوار|4گزینه  51

 جسم ثابت است، نیروی اصطکاک با وزن جسم برابر است. بنابر این داریم :  تابتدا که سرع

     1               
  

 ⃗       ́      ́     

      (2  )     

      
  2           

                           01   1 01      1 4     01        1 6    1 01                    
   0

4        0
4   01   1 01        1 01   01        011                          

    

 :011ویتامین  05آزمون شماره  51سوال 

  m/s 41قرار دارد ، با سرعت ثابت   ⃗ که تحت تاثیر نیروی افقی     2  مطابق شکل کتابی به جرم  -51

درصد افزایش  011بدون تغییر جهت آن   ⃗ در راستای قائم پایین می آید . اگر در یک لحظه اندازه نیروی افقی  

 ثانیه پس از این لحظه چند متر است ؟  1یابد، مسافت طی شده توسط جسم 

 )g=01 N/kg( 

0) 11  2 )011 

2) 51  4)51 

 

 :011ویتامین  05آزمون شماره  51پاسخ سوال 

 مبحث: فصل دو دوازدهم|سطح : دشوار|4گزینه  51

 جسم ثابت است، نیروی اصطکاک با وزن جسم برابر است. بنابر این داریم :  تابتدا که سرع

     1               
  

 ⃗       ́      ́     

      (2  )     

      
  2           



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

6

فیزیک

بنابراین جسمت با شتاب کندشنونده g به طرف پایین می لغزد تا متوقف گردد به این نکته توجه کنید که بعد از صفر شدن، سرعت جسم، ثابت 

و بدون حرکت باقی می ماند. بنابراین باید ابتدا زمانی که طول می کشد تا سرعت جسم صفر شود را بدست می آوریم :

بنابراین بعد از لحظه t= 4 s جسم ثابت می ماند و به عبارتی ، جابه جایی جسم بعد از 5 ثانیه ، با جابه جایی جسم بد از 4 ثانیه برابر ست بنابراین 

جابه جایی جسم بعد از 4 ثانیه را بدست می آوریم:

سوال94 آزمون شماره7 ویتامین100:

94- جسمی به جرم 2 کیلوگرم را به دیوار تکیه می دهیم و به آن مطابق شکل )الف( نیرو وارد می کنیم. در حالت دوم مطابق شکل 

  به ترتیب به سمت پایین و باال حرکت  می کند. اگر F برابر با 

به طرف پایین می لغزد تا متوقف گردد به این نکته توجه کنید که بعد از gشنونده بنابراین جسمت با شتاب کند

صفر شدن ، سرعت جسم، ثابت و بدون حرکت باقی می ماند. بنابراین باید ابتدا زمانی که طول می کشد تا 

 سرعت جسم صفر شود را بدست می آوریم :

     
  04

84  0   

ثانیه ، با جابه جایی  8جسم ثابت می ماند و به عبارتی ، جابه جایی جسم بعد از  t= 0 sبنابراین بعد از لحظه 

 ثانیه را بدست می آوریم: 0ثانیه برابر ست بنابراین جابه جایی جسم بعد از  0جسم بد از 

   8
2   

2      
   84  2     0  

   04     

   8
2 (84)  (87)  04  (0)  14   

:844ویتامین 1آزمون شماره 90سوال  

در  .کیلوگرم را به دیوار تکیه می دهیم و به آن مطابق شکل )الف( نیرو وارد می کنیم 2جسمی به جرم  -90

24در هر دو حالت جسم با سرعت ثابت  .حالت دوم مطابق شکل )ب( نیرو وارد می شود  
به ترتیب به سمت   

 نیوتون باشد و اطالعی از ضریب اصطکاک جنبشی نداشته باشیم 14برابر با  Fاگر  .پایین و باال حرکت  می کند

  

84  ) ) چقدر است؟     
 2  

8)2   2)8
2 

2)7   3)8
7 

  ، سطح : متوسط ، دوازدهم فصل2ه پاسخ : گزین -90

)ب( نیرو وارد می شود. در هر دو حالت جسم با سرعت ثابت

به طرف پایین می لغزد تا متوقف گردد به این نکته توجه کنید که بعد از gشنونده بنابراین جسمت با شتاب کند

صفر شدن ، سرعت جسم، ثابت و بدون حرکت باقی می ماند. بنابراین باید ابتدا زمانی که طول می کشد تا 

 سرعت جسم صفر شود را بدست می آوریم :

     
  04

84  0   

ثانیه ، با جابه جایی  8جسم ثابت می ماند و به عبارتی ، جابه جایی جسم بعد از  t= 0 sبنابراین بعد از لحظه 

 ثانیه را بدست می آوریم: 0ثانیه برابر ست بنابراین جابه جایی جسم بعد از  0جسم بد از 

   8
2   

2      
   84  2     0  

   04     

   8
2 (84)  (87)  04  (0)  14   

:844ویتامین 1آزمون شماره 90سوال  

در  .کیلوگرم را به دیوار تکیه می دهیم و به آن مطابق شکل )الف( نیرو وارد می کنیم 2جسمی به جرم  -90

24در هر دو حالت جسم با سرعت ثابت  .حالت دوم مطابق شکل )ب( نیرو وارد می شود  
به ترتیب به سمت   

 نیوتون باشد و اطالعی از ضریب اصطکاک جنبشی نداشته باشیم 14برابر با  Fاگر  .پایین و باال حرکت  می کند

  

84  ) ) چقدر است؟     
 2  

8)2   2)8
2 

2)7   3)8
7 

  ، سطح : متوسط ، دوازدهم فصل2ه پاسخ : گزین -90

 چقدر است؟ 

به طرف پایین می لغزد تا متوقف گردد به این نکته توجه کنید که بعد از gشنونده بنابراین جسمت با شتاب کند

صفر شدن ، سرعت جسم، ثابت و بدون حرکت باقی می ماند. بنابراین باید ابتدا زمانی که طول می کشد تا 

 سرعت جسم صفر شود را بدست می آوریم :

     
  04

84  0   

ثانیه ، با جابه جایی  8جسم ثابت می ماند و به عبارتی ، جابه جایی جسم بعد از  t= 0 sبنابراین بعد از لحظه 

 ثانیه را بدست می آوریم: 0ثانیه برابر ست بنابراین جابه جایی جسم بعد از  0جسم بد از 

   8
2   

2      
   84  2     0  

   04     

   8
2 (84)  (87)  04  (0)  14   

:844ویتامین 1آزمون شماره 90سوال  

در  .کیلوگرم را به دیوار تکیه می دهیم و به آن مطابق شکل )الف( نیرو وارد می کنیم 2جسمی به جرم  -90

24در هر دو حالت جسم با سرعت ثابت  .حالت دوم مطابق شکل )ب( نیرو وارد می شود  
به ترتیب به سمت   

 نیوتون باشد و اطالعی از ضریب اصطکاک جنبشی نداشته باشیم 14برابر با  Fاگر  .پایین و باال حرکت  می کند

  

84  ) ) چقدر است؟     
 2  

8)2   2)8
2 

2)7   3)8
7 

  ، سطح : متوسط ، دوازدهم فصل2ه پاسخ : گزین -90

80 نیوتون باشد و اطالعی از ضریب اصطکاک جنبشی نداشته باشیم

به طرف پایین می لغزد تا متوقف گردد به این نکته توجه کنید که بعد از gشنونده بنابراین جسمت با شتاب کند

صفر شدن ، سرعت جسم، ثابت و بدون حرکت باقی می ماند. بنابراین باید ابتدا زمانی که طول می کشد تا 

 سرعت جسم صفر شود را بدست می آوریم :

     
  04

84  0   

ثانیه ، با جابه جایی  8جسم ثابت می ماند و به عبارتی ، جابه جایی جسم بعد از  t= 0 sبنابراین بعد از لحظه 

 ثانیه را بدست می آوریم: 0ثانیه برابر ست بنابراین جابه جایی جسم بعد از  0جسم بد از 

   8
2   

2      
   84  2     0  

   04     

   8
2 (84)  (87)  04  (0)  14   

:844ویتامین 1آزمون شماره 90سوال  

در  .کیلوگرم را به دیوار تکیه می دهیم و به آن مطابق شکل )الف( نیرو وارد می کنیم 2جسمی به جرم  -90

24در هر دو حالت جسم با سرعت ثابت  .حالت دوم مطابق شکل )ب( نیرو وارد می شود  
به ترتیب به سمت   

 نیوتون باشد و اطالعی از ضریب اصطکاک جنبشی نداشته باشیم 14برابر با  Fاگر  .پایین و باال حرکت  می کند

  

84  ) ) چقدر است؟     
 2  

8)2   2)8
2 

2)7   3)8
7 

  ، سطح : متوسط ، دوازدهم فصل2ه پاسخ : گزین -90

94- پاسخ : گزینه 2، سطح : متوسط ، دوازدهم فصل 

در حالت الف و ب از آنجایی که سرعت جسم ثابت است، نیروهای وارد بر هم دو جسم متوازن است که معادله آن ها را می نویسیم : 

حال دو عبارت را بر هم تقسیم می کنیم تا ضریب اصطکاک جنبشی حذف شود و همین طور مقدار عدد F و mg را جای گذاری می کنیم : 

 است 

در حالت الف و ب از آنجایی که سرعت جسم ثابت است، نیروهای وارد بر هم دو جسم متوازن است که معادله 

 آن ها را می نویسیم : 

         
0 

            

و  Fحال دو عبارت را بر هم تقسیم می کنیم تا ضریب اصطکاک جنبشی حذف شود و همین طور مقدار عدد 

mg  : را جای گذاری می کنیم 

14
 ́  04

  24́  2  04      04  ́́́  

́ نیوتون است ونسبت  04برابر با   ́ از این رو 
8برابر با   

 است  2

 توضیحات 

فشردن یک جسم به دیوار و بازی با کمیت هایی مثل اصطکاک و نیروی سطح، از مباحث رایج در کنکور است. 

بودن آن اهمیت به سزایی دارد. در در این تیپ مسائل، محاسبه نیروی اصطکاک و تعیین جنبشی یا ایستایی 

نه یکی و دوتا ، بلکه سه تست از این مبحث آورده شده تا کسی بهونه ای برای بلد  844آزمون های ویتامین 

 نبودنش نداشته باشه!

 داخل 8048کنکور تجربی  241سوال 

3و با تندی  رها می کنیم جسم می لغزد Aگرم را از نقطه  844جسمی به جرم  در شکل زیر، -241  
به   

 سطح افقی می رسد کار نیروی وزن و کار نیروی اصطکاک، در این جابه جایی ، به ترتیب چند ژول است؟

   )g=84    2) 

  برابر با 

در حالت الف و ب از آنجایی که سرعت جسم ثابت است، نیروهای وارد بر هم دو جسم متوازن است که معادله 

 آن ها را می نویسیم : 

         
0 

            

و  Fحال دو عبارت را بر هم تقسیم می کنیم تا ضریب اصطکاک جنبشی حذف شود و همین طور مقدار عدد 

mg  : را جای گذاری می کنیم 

14
 ́  04

  24́  2  04      04  ́́́  

́ نیوتون است ونسبت  04برابر با   ́ از این رو 
8برابر با   

 است  2

 توضیحات 

فشردن یک جسم به دیوار و بازی با کمیت هایی مثل اصطکاک و نیروی سطح، از مباحث رایج در کنکور است. 

بودن آن اهمیت به سزایی دارد. در در این تیپ مسائل، محاسبه نیروی اصطکاک و تعیین جنبشی یا ایستایی 

نه یکی و دوتا ، بلکه سه تست از این مبحث آورده شده تا کسی بهونه ای برای بلد  844آزمون های ویتامین 

 نبودنش نداشته باشه!

 داخل 8048کنکور تجربی  241سوال 

3و با تندی  رها می کنیم جسم می لغزد Aگرم را از نقطه  844جسمی به جرم  در شکل زیر، -241  
به   

 سطح افقی می رسد کار نیروی وزن و کار نیروی اصطکاک، در این جابه جایی ، به ترتیب چند ژول است؟

   )g=84    2) 

 برابر با 40 نیوتون است ونسبت 

در حالت الف و ب از آنجایی که سرعت جسم ثابت است، نیروهای وارد بر هم دو جسم متوازن است که معادله 

 آن ها را می نویسیم : 

         
0 

            

و  Fحال دو عبارت را بر هم تقسیم می کنیم تا ضریب اصطکاک جنبشی حذف شود و همین طور مقدار عدد 

mg  : را جای گذاری می کنیم 

14
 ́  04

  24́  2  04      04  ́́́  

́ نیوتون است ونسبت  04برابر با   ́ از این رو 
8برابر با   

 است  2

 توضیحات 

فشردن یک جسم به دیوار و بازی با کمیت هایی مثل اصطکاک و نیروی سطح، از مباحث رایج در کنکور است. 

بودن آن اهمیت به سزایی دارد. در در این تیپ مسائل، محاسبه نیروی اصطکاک و تعیین جنبشی یا ایستایی 

نه یکی و دوتا ، بلکه سه تست از این مبحث آورده شده تا کسی بهونه ای برای بلد  844آزمون های ویتامین 

 نبودنش نداشته باشه!

 داخل 8048کنکور تجربی  241سوال 

3و با تندی  رها می کنیم جسم می لغزد Aگرم را از نقطه  844جسمی به جرم  در شکل زیر، -241  
به   

 سطح افقی می رسد کار نیروی وزن و کار نیروی اصطکاک، در این جابه جایی ، به ترتیب چند ژول است؟

   )g=84    2) 

از این رو 

به طرف پایین می لغزد تا متوقف گردد به این نکته توجه کنید که بعد از gشنونده بنابراین جسمت با شتاب کند

صفر شدن ، سرعت جسم، ثابت و بدون حرکت باقی می ماند. بنابراین باید ابتدا زمانی که طول می کشد تا 

 سرعت جسم صفر شود را بدست می آوریم :

     
  04

84  0   

ثانیه ، با جابه جایی  8جسم ثابت می ماند و به عبارتی ، جابه جایی جسم بعد از  t= 0 sبنابراین بعد از لحظه 

 ثانیه را بدست می آوریم: 0ثانیه برابر ست بنابراین جابه جایی جسم بعد از  0جسم بد از 

   8
2   
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   84  2     0  

   04     

   8
2 (84)  (87)  04  (0)  14   

:844ویتامین 1آزمون شماره 90سوال  

در  .کیلوگرم را به دیوار تکیه می دهیم و به آن مطابق شکل )الف( نیرو وارد می کنیم 2جسمی به جرم  -90

24در هر دو حالت جسم با سرعت ثابت  .حالت دوم مطابق شکل )ب( نیرو وارد می شود  
به ترتیب به سمت   

 نیوتون باشد و اطالعی از ضریب اصطکاک جنبشی نداشته باشیم 14برابر با  Fاگر  .پایین و باال حرکت  می کند

  

84  ) ) چقدر است؟     
 2  

8)2   2)8
2 

2)7   3)8
7 

  ، سطح : متوسط ، دوازدهم فصل2ه پاسخ : گزین -90

به طرف پایین می لغزد تا متوقف گردد به این نکته توجه کنید که بعد از gشنونده بنابراین جسمت با شتاب کند

صفر شدن ، سرعت جسم، ثابت و بدون حرکت باقی می ماند. بنابراین باید ابتدا زمانی که طول می کشد تا 

 سرعت جسم صفر شود را بدست می آوریم :

     
  04

84  0   

ثانیه ، با جابه جایی  8جسم ثابت می ماند و به عبارتی ، جابه جایی جسم بعد از  t= 0 sبنابراین بعد از لحظه 

 ثانیه را بدست می آوریم: 0ثانیه برابر ست بنابراین جابه جایی جسم بعد از  0جسم بد از 

   8
2   

2      
   84  2     0  

   04     

   8
2 (84)  (87)  04  (0)  14   

:844ویتامین 1آزمون شماره 90سوال  

در  .کیلوگرم را به دیوار تکیه می دهیم و به آن مطابق شکل )الف( نیرو وارد می کنیم 2جسمی به جرم  -90

24در هر دو حالت جسم با سرعت ثابت  .حالت دوم مطابق شکل )ب( نیرو وارد می شود  
به ترتیب به سمت   

 نیوتون باشد و اطالعی از ضریب اصطکاک جنبشی نداشته باشیم 14برابر با  Fاگر  .پایین و باال حرکت  می کند

  

84  ) ) چقدر است؟     
 2  

8)2   2)8
2 

2)7   3)8
7 

  ، سطح : متوسط ، دوازدهم فصل2ه پاسخ : گزین -90

به طرف پایین می لغزد تا متوقف گردد به این نکته توجه کنید که بعد از gشنونده بنابراین جسمت با شتاب کند

صفر شدن ، سرعت جسم، ثابت و بدون حرکت باقی می ماند. بنابراین باید ابتدا زمانی که طول می کشد تا 

 سرعت جسم صفر شود را بدست می آوریم :

     
  04

84  0   

ثانیه ، با جابه جایی  8جسم ثابت می ماند و به عبارتی ، جابه جایی جسم بعد از  t= 0 sبنابراین بعد از لحظه 

 ثانیه را بدست می آوریم: 0ثانیه برابر ست بنابراین جابه جایی جسم بعد از  0جسم بد از 

   8
2   

2      
   84  2     0  

   04     

   8
2 (84)  (87)  04  (0)  14   

:844ویتامین 1آزمون شماره 90سوال  

در  .کیلوگرم را به دیوار تکیه می دهیم و به آن مطابق شکل )الف( نیرو وارد می کنیم 2جسمی به جرم  -90

24در هر دو حالت جسم با سرعت ثابت  .حالت دوم مطابق شکل )ب( نیرو وارد می شود  
به ترتیب به سمت   

 نیوتون باشد و اطالعی از ضریب اصطکاک جنبشی نداشته باشیم 14برابر با  Fاگر  .پایین و باال حرکت  می کند

  

84  ) ) چقدر است؟     
 2  

8)2   2)8
2 

2)7   3)8
7 

  ، سطح : متوسط ، دوازدهم فصل2ه پاسخ : گزین -90

در حالت الف و ب از آنجایی که سرعت جسم ثابت است، نیروهای وارد بر هم دو جسم متوازن است که معادله 

 آن ها را می نویسیم : 

         
0 

            

و  Fحال دو عبارت را بر هم تقسیم می کنیم تا ضریب اصطکاک جنبشی حذف شود و همین طور مقدار عدد 

mg  : را جای گذاری می کنیم 

14
 ́  04

  24́  2  04      04  ́́́  

́ نیوتون است ونسبت  04برابر با   ́ از این رو 
8برابر با   

 است  2

 توضیحات 

فشردن یک جسم به دیوار و بازی با کمیت هایی مثل اصطکاک و نیروی سطح، از مباحث رایج در کنکور است. 

بودن آن اهمیت به سزایی دارد. در در این تیپ مسائل، محاسبه نیروی اصطکاک و تعیین جنبشی یا ایستایی 

نه یکی و دوتا ، بلکه سه تست از این مبحث آورده شده تا کسی بهونه ای برای بلد  844آزمون های ویتامین 

 نبودنش نداشته باشه!

 داخل 8048کنکور تجربی  241سوال 

3و با تندی  رها می کنیم جسم می لغزد Aگرم را از نقطه  844جسمی به جرم  در شکل زیر، -241  
به   

 سطح افقی می رسد کار نیروی وزن و کار نیروی اصطکاک، در این جابه جایی ، به ترتیب چند ژول است؟

   )g=84    2) 

در حالت الف و ب از آنجایی که سرعت جسم ثابت است، نیروهای وارد بر هم دو جسم متوازن است که معادله 

 آن ها را می نویسیم : 

         
0 

            

و  Fحال دو عبارت را بر هم تقسیم می کنیم تا ضریب اصطکاک جنبشی حذف شود و همین طور مقدار عدد 

mg  : را جای گذاری می کنیم 

14
 ́  04

  24́  2  04      04  ́́́  

́ نیوتون است ونسبت  04برابر با   ́ از این رو 
8برابر با   

 است  2

 توضیحات 

فشردن یک جسم به دیوار و بازی با کمیت هایی مثل اصطکاک و نیروی سطح، از مباحث رایج در کنکور است. 

بودن آن اهمیت به سزایی دارد. در در این تیپ مسائل، محاسبه نیروی اصطکاک و تعیین جنبشی یا ایستایی 

نه یکی و دوتا ، بلکه سه تست از این مبحث آورده شده تا کسی بهونه ای برای بلد  844آزمون های ویتامین 

 نبودنش نداشته باشه!

 داخل 8048کنکور تجربی  241سوال 

3و با تندی  رها می کنیم جسم می لغزد Aگرم را از نقطه  844جسمی به جرم  در شکل زیر، -241  
به   

 سطح افقی می رسد کار نیروی وزن و کار نیروی اصطکاک، در این جابه جایی ، به ترتیب چند ژول است؟

   )g=84    2) 



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

7

فیزیک

توضیحات 

فشردن یک جسم به دیوار و بازی با کمیت هایی مثل اصطکاک و نیروی سطح، از مباحث رایج در کنکور است. در این تیپ 

مسائل، محاسبه نیروی اصطکاک و تعیین جنبشی یا ایستایی بودن آن اهمیت به سزایی دارد. در آزمون های ویتامین 100 نه 

یکی و دوتا ، بلکه سه تست از این مبحث آورده شده تا کسی بهونه ای برای بلد نبودنش نداشته باشه!

سوال 207 کنکور تجربی 1401 داخل

 به سطح افقی می رسد کار 

در حالت الف و ب از آنجایی که سرعت جسم ثابت است، نیروهای وارد بر هم دو جسم متوازن است که معادله 

 آن ها را می نویسیم : 

         
0 

            

و  Fحال دو عبارت را بر هم تقسیم می کنیم تا ضریب اصطکاک جنبشی حذف شود و همین طور مقدار عدد 

mg  : را جای گذاری می کنیم 

14
 ́  04

  24́  2  04      04  ́́́  

́ نیوتون است ونسبت  04برابر با   ́ از این رو 
8برابر با   

 است  2

 توضیحات 

فشردن یک جسم به دیوار و بازی با کمیت هایی مثل اصطکاک و نیروی سطح، از مباحث رایج در کنکور است. 

بودن آن اهمیت به سزایی دارد. در در این تیپ مسائل، محاسبه نیروی اصطکاک و تعیین جنبشی یا ایستایی 

نه یکی و دوتا ، بلکه سه تست از این مبحث آورده شده تا کسی بهونه ای برای بلد  844آزمون های ویتامین 

 نبودنش نداشته باشه!

 داخل 8048کنکور تجربی  241سوال 

3و با تندی  رها می کنیم جسم می لغزد Aگرم را از نقطه  844جسمی به جرم  در شکل زیر، -241  
به   

 سطح افقی می رسد کار نیروی وزن و کار نیروی اصطکاک، در این جابه جایی ، به ترتیب چند ژول است؟

   )g=84    2) 

207- در شکل زیر، جسمی به جرم 500 گرم را از نقطه A رها می کنیم جسم می لغزد و با تندی 

نیروی وزن و کار نیروی اصطکاک، در این جابه جایی ، به ترتیب چند ژول است؟

در حالت الف و ب از آنجایی که سرعت جسم ثابت است، نیروهای وارد بر هم دو جسم متوازن است که معادله 

 آن ها را می نویسیم : 

         
0 

            

و  Fحال دو عبارت را بر هم تقسیم می کنیم تا ضریب اصطکاک جنبشی حذف شود و همین طور مقدار عدد 

mg  : را جای گذاری می کنیم 

14
 ́  04

  24́  2  04      04  ́́́  

́ نیوتون است ونسبت  04برابر با   ́ از این رو 
8برابر با   

 است  2

 توضیحات 

فشردن یک جسم به دیوار و بازی با کمیت هایی مثل اصطکاک و نیروی سطح، از مباحث رایج در کنکور است. 

بودن آن اهمیت به سزایی دارد. در در این تیپ مسائل، محاسبه نیروی اصطکاک و تعیین جنبشی یا ایستایی 

نه یکی و دوتا ، بلکه سه تست از این مبحث آورده شده تا کسی بهونه ای برای بلد  844آزمون های ویتامین 

 نبودنش نداشته باشه!

 داخل 8048کنکور تجربی  241سوال 

3و با تندی  رها می کنیم جسم می لغزد Aگرم را از نقطه  844جسمی به جرم  در شکل زیر، -241  
به   

 سطح افقی می رسد کار نیروی وزن و کار نیروی اصطکاک، در این جابه جایی ، به ترتیب چند ژول است؟

   )g=84    2) 8) 0 18/8و- 

 -28/2و 0 (2

 -18/8و 1 (3

 -28/7و 1 (0

: 844ویتامین  80آزمون شماره  77سوال    

   8درجه می سازد ، با تندی اولیه  08را از پایین سطح شیب داری که با افق زاویه  kg2 جسمی به جرم  -77

متر باال می رود و سپس به نقطه پرتاب با ز 8رو به باال روی سطح پرتاب می کنیم . جسم روی سطح به اندازه 

2√  4 1 می گردد . کار نیروی اصطکاک در این رفت و برگشت چند ژول می باشد؟
 84    و2

 2⁄ 

 نیروی اصطکاک در مسیر رفت و برگشت برابر است(

8)88   2 )22   3)88-    0)22- 

 :  844ویتامین  80آزمون شماره  77پاسخ سوال 

 3فصل  8، سطح سوال : متوسط ، فیزیک 0پاسخ : گزینه  -77

 برای محاسبه کار نیروی اصطکاک، از رابطه زیر و مطابق پایستگی انرژی پیش می رویم : 

       

 را محاسبه می کنیم : Uو kاکنون مقادیر 

  8
2  

2  8
2  2  82  28   

        (       08)  2  84  8  4 1  80   

سوال 66 آزمون شماره 14 ویتامین 100 : 

 رو به باال روی سطح 

 -18/8و 0 (8

 -28/2و 0 (2

 -18/8و 1 (3

 -28/7و 1 (0

: 844ویتامین  80آزمون شماره  77سوال    

   8درجه می سازد ، با تندی اولیه  08را از پایین سطح شیب داری که با افق زاویه  kg2 جسمی به جرم  -77

متر باال می رود و سپس به نقطه پرتاب با ز 8رو به باال روی سطح پرتاب می کنیم . جسم روی سطح به اندازه 

2√  4 1 می گردد . کار نیروی اصطکاک در این رفت و برگشت چند ژول می باشد؟
 84    و2

 2⁄ 

 نیروی اصطکاک در مسیر رفت و برگشت برابر است(

8)88   2 )22   3)88-    0)22- 

 :  844ویتامین  80آزمون شماره  77پاسخ سوال 

 3فصل  8، سطح سوال : متوسط ، فیزیک 0پاسخ : گزینه  -77

 برای محاسبه کار نیروی اصطکاک، از رابطه زیر و مطابق پایستگی انرژی پیش می رویم : 

       

 را محاسبه می کنیم : Uو kاکنون مقادیر 

  8
2  

2  8
2  2  82  28   

        (       08)  2  84  8  4 1  80   

66- جسمی به جرم  kg 2 را از پایین سطح شیب داری که با افق زاویه 45 درجه می سازد ، با تندی اولیه 

پرتاب می کنیم . جسم روی سطح به اندازه 1متر باال می رود و سپس به نقطه پرتاب با ز می گردد . کار نیروی اصطکاک در این رفت و 

برگشت چند ژول می باشد؟ نیروی اصطکاک در مسیر رفت و برگشت برابر است(

-22)4       -11)3       22 )2       11)1

پاسخ سوال 66 آزمون شماره 14 ویتامین 100 : 

66- پاسخ : گزینه 4، سطح سوال : متوسط ، فیزیک 1 فصل 3

برای محاسبه کار نیروی اصطکاک، از رابطه زیر و مطابق پایستگی انرژی پیش می رویم : 

 -18/8و 0 (8

 -28/2و 0 (2

 -18/8و 1 (3

 -28/7و 1 (0

: 844ویتامین  80آزمون شماره  77سوال    

   8درجه می سازد ، با تندی اولیه  08را از پایین سطح شیب داری که با افق زاویه  kg2 جسمی به جرم  -77

متر باال می رود و سپس به نقطه پرتاب با ز 8رو به باال روی سطح پرتاب می کنیم . جسم روی سطح به اندازه 

2√  4 1 می گردد . کار نیروی اصطکاک در این رفت و برگشت چند ژول می باشد؟
 84    و2

 2⁄ 

 نیروی اصطکاک در مسیر رفت و برگشت برابر است(

8)88   2 )22   3)88-    0)22- 

 :  844ویتامین  80آزمون شماره  77پاسخ سوال 

 3فصل  8، سطح سوال : متوسط ، فیزیک 0پاسخ : گزینه  -77

 برای محاسبه کار نیروی اصطکاک، از رابطه زیر و مطابق پایستگی انرژی پیش می رویم : 

       

 را محاسبه می کنیم : Uو kاکنون مقادیر 

  8
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2  2  82  28   

        (       08)  2  84  8  4 1  80   

اکنون مقادیر k و U را محاسبه می کنیم :

 -18/8و 0 (8

 -28/2و 0 (2

 -18/8و 1 (3

 -28/7و 1 (0

: 844ویتامین  80آزمون شماره  77سوال    

   8درجه می سازد ، با تندی اولیه  08را از پایین سطح شیب داری که با افق زاویه  kg2 جسمی به جرم  -77

متر باال می رود و سپس به نقطه پرتاب با ز 8رو به باال روی سطح پرتاب می کنیم . جسم روی سطح به اندازه 

2√  4 1 می گردد . کار نیروی اصطکاک در این رفت و برگشت چند ژول می باشد؟
 84    و2

 2⁄ 

 نیروی اصطکاک در مسیر رفت و برگشت برابر است(

8)88   2 )22   3)88-    0)22- 

 :  844ویتامین  80آزمون شماره  77پاسخ سوال 

 3فصل  8، سطح سوال : متوسط ، فیزیک 0پاسخ : گزینه  -77

 برای محاسبه کار نیروی اصطکاک، از رابطه زیر و مطابق پایستگی انرژی پیش می رویم : 

       

 را محاسبه می کنیم : Uو kاکنون مقادیر 

  8
2  

2  8
2  2  82  28   

        (       08)  2  84  8  4 1  80   

 -18/8و 0 (8

 -28/2و 0 (2

 -18/8و 1 (3

 -28/7و 1 (0

: 844ویتامین  80آزمون شماره  77سوال    

   8درجه می سازد ، با تندی اولیه  08را از پایین سطح شیب داری که با افق زاویه  kg2 جسمی به جرم  -77

متر باال می رود و سپس به نقطه پرتاب با ز 8رو به باال روی سطح پرتاب می کنیم . جسم روی سطح به اندازه 

2√  4 1 می گردد . کار نیروی اصطکاک در این رفت و برگشت چند ژول می باشد؟
 84    و2

 2⁄ 

 نیروی اصطکاک در مسیر رفت و برگشت برابر است(

8)88   2 )22   3)88-    0)22- 

 :  844ویتامین  80آزمون شماره  77پاسخ سوال 

 3فصل  8، سطح سوال : متوسط ، فیزیک 0پاسخ : گزینه  -77

 برای محاسبه کار نیروی اصطکاک، از رابطه زیر و مطابق پایستگی انرژی پیش می رویم : 

       

 را محاسبه می کنیم : Uو kاکنون مقادیر 

  8
2  

2  8
2  2  82  28   

        (       08)  2  84  8  4 1  80   
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فیزیک

بنابراین مقدار کار نیروی اصطکاک 11- ژول محاسبه می شود حال با توجه به اینکه مقدار کار در رفت و برگشت خواسته شده است این مقدار 

برابر با 22- ژول خواهد بود.

توضیحات

ارتباط بین انرژی پتانسیل و جنشی و کار اتالفی، رکن اصلی هر دو تست است. حتی خواسته دو تست )کار نیروی اصطکاک( 

هم یکسانه !

سوال 189 کنکور تجربی داخل 1401 : 

سرعت متحرک

ژول محاسبه می شود حال با توجه به اینکه مقدار کار در رفت و  -88بنابراین مقدار کار نیروی اصطکاک 

 ژول خواهد بود. -22برگشت خواسته شده است این مقدار برابر با 

 توضیحات

ارتباط بین انرژی پتانسیل و جنشی و کار اتالفی، رکن اصلی هر دو تست است. حتی خواسته دو تست )کار 

 نیروی اصطکاک( هم یکسانه !

  : 8048کنکور تجربی داخل  819سوال 

حرکت می کند ، مطابق شکل زیر است، اگر در  xزمان متحرکی که روی محور  -نمودار شتاب -819

7 )  ⃗  سرعت متحرک   2  لحظه  
 ) باشد ، مکان متحرک در   ( 87 )  ⃗  و مکان متحرک  

 کدام است؟   38  لحظه

8) (218  )  

2) (344  )  

3) (318  )  

0) (044  )  
 : 844ویتامین  83آزمون شماره  11سوال 

ر زمان متحرکی که روی خط راست شروع به حرکت می کند. مطابق رو به رو است . اگ –اب تنمودار ش -11

متر باشد. تندی  892ام در حرکت است  37تا ثانیه α اندازه جا به جایی در مدت زمانی که متحرک با شتاب 

 ام ( چند متر بر ثانیه است؟ 37متوسط متحرک در تمام مدت زمانی که حرکت تند شونده است )تا ثانیه 

8)22
3 

2 )8/1 

3 )1 

189- نمودار شتاب- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل زیر است، اگر در لحظه 

 کدام است؟

ژول محاسبه می شود حال با توجه به اینکه مقدار کار در رفت و  -88بنابراین مقدار کار نیروی اصطکاک 

 ژول خواهد بود. -22برگشت خواسته شده است این مقدار برابر با 

 توضیحات

ارتباط بین انرژی پتانسیل و جنشی و کار اتالفی، رکن اصلی هر دو تست است. حتی خواسته دو تست )کار 

 نیروی اصطکاک( هم یکسانه !

  : 8048کنکور تجربی داخل  819سوال 

حرکت می کند ، مطابق شکل زیر است، اگر در  xزمان متحرکی که روی محور  -نمودار شتاب -819

7 )  ⃗  سرعت متحرک   2  لحظه  
 ) باشد ، مکان متحرک در   ( 87 )  ⃗  و مکان متحرک  

 کدام است؟   38  لحظه

8) (218  )  

2) (344  )  

3) (318  )  

0) (044  )  
 : 844ویتامین  83آزمون شماره  11سوال 

ر زمان متحرکی که روی خط راست شروع به حرکت می کند. مطابق رو به رو است . اگ –اب تنمودار ش -11

متر باشد. تندی  892ام در حرکت است  37تا ثانیه α اندازه جا به جایی در مدت زمانی که متحرک با شتاب 

 ام ( چند متر بر ثانیه است؟ 37متوسط متحرک در تمام مدت زمانی که حرکت تند شونده است )تا ثانیه 

8)22
3 

2 )8/1 

3 )1 

  باشد ، مکان متحرک در لحظه

ژول محاسبه می شود حال با توجه به اینکه مقدار کار در رفت و  -88بنابراین مقدار کار نیروی اصطکاک 

 ژول خواهد بود. -22برگشت خواسته شده است این مقدار برابر با 

 توضیحات

ارتباط بین انرژی پتانسیل و جنشی و کار اتالفی، رکن اصلی هر دو تست است. حتی خواسته دو تست )کار 

 نیروی اصطکاک( هم یکسانه !

  : 8048کنکور تجربی داخل  819سوال 

حرکت می کند ، مطابق شکل زیر است، اگر در  xزمان متحرکی که روی محور  -نمودار شتاب -819

7 )  ⃗  سرعت متحرک   2  لحظه  
 ) باشد ، مکان متحرک در   ( 87 )  ⃗  و مکان متحرک  

 کدام است؟   38  لحظه

8) (218  )  

2) (344  )  

3) (318  )  

0) (044  )  
 : 844ویتامین  83آزمون شماره  11سوال 

ر زمان متحرکی که روی خط راست شروع به حرکت می کند. مطابق رو به رو است . اگ –اب تنمودار ش -11

متر باشد. تندی  892ام در حرکت است  37تا ثانیه α اندازه جا به جایی در مدت زمانی که متحرک با شتاب 

 ام ( چند متر بر ثانیه است؟ 37متوسط متحرک در تمام مدت زمانی که حرکت تند شونده است )تا ثانیه 

8)22
3 

2 )8/1 

3 )1 

 و مکان متحرک 

ژول محاسبه می شود حال با توجه به اینکه مقدار کار در رفت و  -88بنابراین مقدار کار نیروی اصطکاک 

 ژول خواهد بود. -22برگشت خواسته شده است این مقدار برابر با 

 توضیحات

ارتباط بین انرژی پتانسیل و جنشی و کار اتالفی، رکن اصلی هر دو تست است. حتی خواسته دو تست )کار 

 نیروی اصطکاک( هم یکسانه !

  : 8048کنکور تجربی داخل  819سوال 

حرکت می کند ، مطابق شکل زیر است، اگر در  xزمان متحرکی که روی محور  -نمودار شتاب -819

7 )  ⃗  سرعت متحرک   2  لحظه  
 ) باشد ، مکان متحرک در   ( 87 )  ⃗  و مکان متحرک  

 کدام است؟   38  لحظه

8) (218  )  

2) (344  )  

3) (318  )  

0) (044  )  
 : 844ویتامین  83آزمون شماره  11سوال 

ر زمان متحرکی که روی خط راست شروع به حرکت می کند. مطابق رو به رو است . اگ –اب تنمودار ش -11

متر باشد. تندی  892ام در حرکت است  37تا ثانیه α اندازه جا به جایی در مدت زمانی که متحرک با شتاب 

 ام ( چند متر بر ثانیه است؟ 37متوسط متحرک در تمام مدت زمانی که حرکت تند شونده است )تا ثانیه 

8)22
3 

2 )8/1 

3 )1 

ژول محاسبه می شود حال با توجه به اینکه مقدار کار در رفت و  -88بنابراین مقدار کار نیروی اصطکاک 

 ژول خواهد بود. -22برگشت خواسته شده است این مقدار برابر با 

 توضیحات

ارتباط بین انرژی پتانسیل و جنشی و کار اتالفی، رکن اصلی هر دو تست است. حتی خواسته دو تست )کار 

 نیروی اصطکاک( هم یکسانه !

  : 8048کنکور تجربی داخل  819سوال 

حرکت می کند ، مطابق شکل زیر است، اگر در  xزمان متحرکی که روی محور  -نمودار شتاب -819

7 )  ⃗  سرعت متحرک   2  لحظه  
 ) باشد ، مکان متحرک در   ( 87 )  ⃗  و مکان متحرک  

 کدام است؟   38  لحظه

8) (218  )  

2) (344  )  

3) (318  )  

0) (044  )  
 : 844ویتامین  83آزمون شماره  11سوال 

ر زمان متحرکی که روی خط راست شروع به حرکت می کند. مطابق رو به رو است . اگ –اب تنمودار ش -11

متر باشد. تندی  892ام در حرکت است  37تا ثانیه α اندازه جا به جایی در مدت زمانی که متحرک با شتاب 

 ام ( چند متر بر ثانیه است؟ 37متوسط متحرک در تمام مدت زمانی که حرکت تند شونده است )تا ثانیه 

8)22
3 

2 )8/1 

3 )1 

سوال 77 آزمون شماره 13 ویتامین 100 :

77- نمودار شتاب – زمان متحرکی که روی خط راست شروع به حرکت می کند. مطابق رو به رو است . اگر اندازه جا به جایی در 

مدت زمانی که متحرک با شتاب  αتا ثانیه 36 ام در حرکت است 192 متر باشد. تندی متوسط متحرک در تمام مدت زمانی که 

حرکت تند شونده است )تا ثانیه 36 ام ( چند متر بر ثانیه است؟

ژول محاسبه می شود حال با توجه به اینکه مقدار کار در رفت و  -88بنابراین مقدار کار نیروی اصطکاک 

 ژول خواهد بود. -22برگشت خواسته شده است این مقدار برابر با 

 توضیحات

ارتباط بین انرژی پتانسیل و جنشی و کار اتالفی، رکن اصلی هر دو تست است. حتی خواسته دو تست )کار 

 نیروی اصطکاک( هم یکسانه !

  : 8048کنکور تجربی داخل  819سوال 

حرکت می کند ، مطابق شکل زیر است، اگر در  xزمان متحرکی که روی محور  -نمودار شتاب -819

7 )  ⃗  سرعت متحرک   2  لحظه  
 ) باشد ، مکان متحرک در   ( 87 )  ⃗  و مکان متحرک  

 کدام است؟   38  لحظه

8) (218  )  

2) (344  )  

3) (318  )  

0) (044  )  
 : 844ویتامین  83آزمون شماره  11سوال 

ر زمان متحرکی که روی خط راست شروع به حرکت می کند. مطابق رو به رو است . اگ –اب تنمودار ش -11

متر باشد. تندی  892ام در حرکت است  37تا ثانیه α اندازه جا به جایی در مدت زمانی که متحرک با شتاب 

 ام ( چند متر بر ثانیه است؟ 37متوسط متحرک در تمام مدت زمانی که حرکت تند شونده است )تا ثانیه 

8)22
3 

2 )8/1 

3 )1 

 )1

7/5 )2

8 )3

12/5 )4

پاسخ سوال 77 آزمون شماره 13 ویتامین 100 :

پاسخ : گزینه 1، سطح : دشوار، فصل 1 دوازدهم 

برای سهولت یافت پاسخ، نمودار سرعت زمان متحرک را مطابق شکل زیر رسم می نماییم

با توجه به سوال مقدار جابه جایی در مدت زمانی که شتاب مثبت است 192 متر است می دانیم جابه ججایی برابر مساحت زیر نمودار سرعت- زمان 

است و اندازه جابه جایی در این سوال برابر اندازه تفاضل مثلث های A و B است لذا داریم : 

ژول محاسبه می شود حال با توجه به اینکه مقدار کار در رفت و  -88بنابراین مقدار کار نیروی اصطکاک 

 ژول خواهد بود. -22برگشت خواسته شده است این مقدار برابر با 

 توضیحات

ارتباط بین انرژی پتانسیل و جنشی و کار اتالفی، رکن اصلی هر دو تست است. حتی خواسته دو تست )کار 

 نیروی اصطکاک( هم یکسانه !

  : 8048کنکور تجربی داخل  819سوال 

حرکت می کند ، مطابق شکل زیر است، اگر در  xزمان متحرکی که روی محور  -نمودار شتاب -819

7 )  ⃗  سرعت متحرک   2  لحظه  
 ) باشد ، مکان متحرک در   ( 87 )  ⃗  و مکان متحرک  

 کدام است؟   38  لحظه

8) (218  )  

2) (344  )  

3) (318  )  

0) (044  )  
 : 844ویتامین  83آزمون شماره  11سوال 

ر زمان متحرکی که روی خط راست شروع به حرکت می کند. مطابق رو به رو است . اگ –اب تنمودار ش -11

متر باشد. تندی  892ام در حرکت است  37تا ثانیه α اندازه جا به جایی در مدت زمانی که متحرک با شتاب 

 ام ( چند متر بر ثانیه است؟ 37متوسط متحرک در تمام مدت زمانی که حرکت تند شونده است )تا ثانیه 

8)22
3 

2 )8/1 

3 )1 

0 )8/82 

 : 844ویتامین  83آزمون شماره  11پاسخ سوال 

  دوازدهم 8، سطح : دشوار، فصل 8پاسخ : گزینه 

 برای سهولت یافت پاسخ، نمودار سرعت زمان متحرک را مطابق شکل زیر رسم می نماییم

 متر است می دانیم جابه ججایی 892با توجه به سوال مقدار جابه جایی در مدت زمانی که شتاب مثبت است 

و  Aزمان است و اندازه جابه جایی در این سوال برابر اندازه تفاضل مثلث های  -برابر مساحت زیر نمودار سرعت

B  : است لذا داریم 

8
2 (24(  82)   (37   ))  892 

82  متشابه هستند نسبت تشابه را می نویسیم :  Bو  Aدو مثلث 
37   

24
  

0  و      32  ه می کنیم : با حل دو معادل دو مجهول فوق مقادیر مجهول را محاسب   
  

مسافت طی شده در این بازه  ثانیه ( 37تا  32ثانیه و  1تا  4برای محاسبه تندی متوسط در حرکت تند شوند )

 زمان( محاسبه کرده و تقسیم بر زمان طی شده می کنیم . داریم :  -های زمانی )سطح زیر نمودار سرعت

    
 
     8

2 (1  24)  8
2 (0  0)  11    11

82  
22
3
 
   

 صحیح می باشد 8لذا گزینه 

 : 844ویتامین  81آزمون شماره  13سوال 

زمانی متحرکی در حرکت بر خط راست مطابق شکل زیر است . اگر سرعت جسم در لحظه ی  -شتابنمودار 

t=4 0برابر m/s باشد در کدام بازه ی زمانی، حرکت متحرک تند شونده است ؟ 
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0 )8/82 

 : 844ویتامین  83آزمون شماره  11پاسخ سوال 

  دوازدهم 8، سطح : دشوار، فصل 8پاسخ : گزینه 

 برای سهولت یافت پاسخ، نمودار سرعت زمان متحرک را مطابق شکل زیر رسم می نماییم

 متر است می دانیم جابه ججایی 892با توجه به سوال مقدار جابه جایی در مدت زمانی که شتاب مثبت است 

و  Aزمان است و اندازه جابه جایی در این سوال برابر اندازه تفاضل مثلث های  -برابر مساحت زیر نمودار سرعت

B  : است لذا داریم 

8
2 (24(  82)   (37   ))  892 

82  متشابه هستند نسبت تشابه را می نویسیم :  Bو  Aدو مثلث 
37   

24
  

0  و      32  ه می کنیم : با حل دو معادل دو مجهول فوق مقادیر مجهول را محاسب   
  

مسافت طی شده در این بازه  ثانیه ( 37تا  32ثانیه و  1تا  4برای محاسبه تندی متوسط در حرکت تند شوند )

 زمان( محاسبه کرده و تقسیم بر زمان طی شده می کنیم . داریم :  -های زمانی )سطح زیر نمودار سرعت

    
 
     8

2 (1  24)  8
2 (0  0)  11    11

82  
22
3
 
   

 صحیح می باشد 8لذا گزینه 

 : 844ویتامین  81آزمون شماره  13سوال 

زمانی متحرکی در حرکت بر خط راست مطابق شکل زیر است . اگر سرعت جسم در لحظه ی  -شتابنمودار 

t=4 0برابر m/s باشد در کدام بازه ی زمانی، حرکت متحرک تند شونده است ؟ 

دو مثلث A و B متشابه هستند نسبت تشابه را می نویسیم : 

 با حل دو معادل دو مجهول فوق مقادیر مجهول را محاسبه می کنیم : 

0 )8/82 

 : 844ویتامین  83آزمون شماره  11پاسخ سوال 

  دوازدهم 8، سطح : دشوار، فصل 8پاسخ : گزینه 

 برای سهولت یافت پاسخ، نمودار سرعت زمان متحرک را مطابق شکل زیر رسم می نماییم

 متر است می دانیم جابه ججایی 892با توجه به سوال مقدار جابه جایی در مدت زمانی که شتاب مثبت است 

و  Aزمان است و اندازه جابه جایی در این سوال برابر اندازه تفاضل مثلث های  -برابر مساحت زیر نمودار سرعت

B  : است لذا داریم 

8
2 (24(  82)   (37   ))  892 

82  متشابه هستند نسبت تشابه را می نویسیم :  Bو  Aدو مثلث 
37   

24
  

0  و      32  ه می کنیم : با حل دو معادل دو مجهول فوق مقادیر مجهول را محاسب   
  

مسافت طی شده در این بازه  ثانیه ( 37تا  32ثانیه و  1تا  4برای محاسبه تندی متوسط در حرکت تند شوند )

 زمان( محاسبه کرده و تقسیم بر زمان طی شده می کنیم . داریم :  -های زمانی )سطح زیر نمودار سرعت

    
 
     8

2 (1  24)  8
2 (0  0)  11    11

82  
22
3
 
   

 صحیح می باشد 8لذا گزینه 

 : 844ویتامین  81آزمون شماره  13سوال 

زمانی متحرکی در حرکت بر خط راست مطابق شکل زیر است . اگر سرعت جسم در لحظه ی  -شتابنمودار 

t=4 0برابر m/s باشد در کدام بازه ی زمانی، حرکت متحرک تند شونده است ؟ 

 

برای محاسبه تندی متوسط در حرکت تند شوند )0 تا 8 ثانیه و 32 تا 36 ثانیه ( مسافت طی شده در این بازه های زمانی )سطح زیر نمودار 

سرعت- زمان( محاسبه کرده و تقسیم بر زمان طی شده می کنیم . داریم : 

 

0 )8/82 

 : 844ویتامین  83آزمون شماره  11پاسخ سوال 

  دوازدهم 8، سطح : دشوار، فصل 8پاسخ : گزینه 

 برای سهولت یافت پاسخ، نمودار سرعت زمان متحرک را مطابق شکل زیر رسم می نماییم

 متر است می دانیم جابه ججایی 892با توجه به سوال مقدار جابه جایی در مدت زمانی که شتاب مثبت است 

و  Aزمان است و اندازه جابه جایی در این سوال برابر اندازه تفاضل مثلث های  -برابر مساحت زیر نمودار سرعت

B  : است لذا داریم 

8
2 (24(  82)   (37   ))  892 

82  متشابه هستند نسبت تشابه را می نویسیم :  Bو  Aدو مثلث 
37   

24
  

0  و      32  ه می کنیم : با حل دو معادل دو مجهول فوق مقادیر مجهول را محاسب   
  

مسافت طی شده در این بازه  ثانیه ( 37تا  32ثانیه و  1تا  4برای محاسبه تندی متوسط در حرکت تند شوند )

 زمان( محاسبه کرده و تقسیم بر زمان طی شده می کنیم . داریم :  -های زمانی )سطح زیر نمودار سرعت

    
 
     8

2 (1  24)  8
2 (0  0)  11    11

82  
22
3
 
   

 صحیح می باشد 8لذا گزینه 

 : 844ویتامین  81آزمون شماره  13سوال 

زمانی متحرکی در حرکت بر خط راست مطابق شکل زیر است . اگر سرعت جسم در لحظه ی  -شتابنمودار 

t=4 0برابر m/s باشد در کدام بازه ی زمانی، حرکت متحرک تند شونده است ؟ 

لذا گزینه 1 صحیح می باشد

سوال 83 آزمون شماره 18 ویتامین 100 :

نمودار شتاب- زمانی متحرکی در حرکت بر خط راست مطابق شکل زیر است . اگر سرعت جسم در لحظه ی t=0 برابر m/s 4  باشد 

در کدام بازه ی زمانی، حرکت متحرک تند شونده است ؟

 

7    1   2 8)  

 2    7 2)  

 7    1 2    0 3)  

   0 0)  

 : 844ویتامین  81آزمون شماره  13پاسخ سوال 

 مبحث : فصل یک دوازدهم |سطح : ساده | 3گزینه  13

ثانیه  1تا  0ثانیه و  0تا  4زمان می بینیم که شتاب حرکت متحرک در بازه های زمانی  –از روی نمودار شتاب 

  زمان داریم : -ثابت است برای رسم نمودار سرعت

 4 <t< 0 sv=-2t+0  0  
→    0   0  

  

V=4 -2t+0=4 t=2s 

0  s<t<1s v)t-0(-0 
  1  
→    1  0  

  

V=42)t+0(-0=4 t=7s 

هر گاه اندازه ی سرعت در حال افزایش باشدحرکت تند شونده و اگر اندازه ی 

 2 سرعت در حال کاهش باشد حرکت کند شونده است بنابراین در بازه های زمانی 

s  0تا s  7و s  1تا s .حرکت متحرک تند شونده است 

پاسخ سوال 83 آزمون شماره 18 ویتامین 100 :

83 گزینه 3 | سطح : ساده | مبحث : فصل یک دوازدهم

از روی نمودار شتاب – زمان می بینیم که شتاب حرکت متحرک در بازه های زمانی 0 تا 4 ثانیه و 4 تا 8 ثانیه ثابت است برای رسم نمودار 

سرعت- زمان داریم: 

 

7    1   2 8)  

 2    7 2)  

 7    1 2    0 3)  

   0 0)  

 : 844ویتامین  81آزمون شماره  13پاسخ سوال 

 مبحث : فصل یک دوازدهم |سطح : ساده | 3گزینه  13

ثانیه  1تا  0ثانیه و  0تا  4زمان می بینیم که شتاب حرکت متحرک در بازه های زمانی  –از روی نمودار شتاب 

  زمان داریم : -ثابت است برای رسم نمودار سرعت

 4 <t< 0 sv=-2t+0  0  
→    0   0  

  

V=4 -2t+0=4 t=2s 

0  s<t<1s v)t-0(-0 
  1  
→    1  0  

  

V=42)t+0(-0=4 t=7s 

هر گاه اندازه ی سرعت در حال افزایش باشدحرکت تند شونده و اگر اندازه ی 

 2 سرعت در حال کاهش باشد حرکت کند شونده است بنابراین در بازه های زمانی 

s  0تا s  7و s  1تا s .حرکت متحرک تند شونده است 

 

7    1   2 8)  

 2    7 2)  

 7    1 2    0 3)  

   0 0)  

 : 844ویتامین  81آزمون شماره  13پاسخ سوال 

 مبحث : فصل یک دوازدهم |سطح : ساده | 3گزینه  13

ثانیه  1تا  0ثانیه و  0تا  4زمان می بینیم که شتاب حرکت متحرک در بازه های زمانی  –از روی نمودار شتاب 

  زمان داریم : -ثابت است برای رسم نمودار سرعت

 4 <t< 0 sv=-2t+0  0  
→    0   0  

  

V=4 -2t+0=4 t=2s 

0  s<t<1s v)t-0(-0 
  1  
→    1  0  

  

V=42)t+0(-0=4 t=7s 

هر گاه اندازه ی سرعت در حال افزایش باشدحرکت تند شونده و اگر اندازه ی 

 2 سرعت در حال کاهش باشد حرکت کند شونده است بنابراین در بازه های زمانی 

s  0تا s  7و s  1تا s .حرکت متحرک تند شونده است 



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

10

فیزیک

هر گاه اندازه ی سرعت در حال افزایش باشدحرکت تند شونده و اگر اندازه ی سرعت در حال کاهش باشد 

حرکت کند شونده است بنابراین در بازه های زمانی  2s تا 4s و 6s تا 8s حرکت متحرک تند شونده است.

 توضیحات 

توی آزمون های ویتامین 100، حالت های مختلف تست های نمودار شتاب زمان رو مورد بررسی قرار دادیم تا خیالتون از این 

تیپ تست ها راحت باشه. 

سوال 186 کنکور تجربی داخل 1401 : 

زمانی بازه  در  متحرک  متوسط  تندی  است.   

 توضیحات  

، حالت های مختلف تست های نمودار شتاب زمان رو مورد بررسی قرار دادیم تا 844توی آزمون های ویتامین 

 خیالتون از این تیپ تست ها راحت باشه. 

  : 8048کنکور تجربی داخل  817سوال 

است . تندی متوسط متحرک در بازه 81   7   به صورت  SIزمان متحرکی در  –معادل سرعت  -817

8    °   زمانی 2  تا        چند متر بر ثانیه است ؟ 0 

8) 7  2 )8/1   3 )1   0 )8/88 

 :844ویتامین  2آزمون شماره  77سوال 

2 2  زمان متحرکی به صورت -معادله سرعت -77 در کدام است. بزرگی سرعت متحرک  9   1 

 لحظه بر حسب ثانیه کمینه خواهد بود؟

8 )8            2)2       3 )0                          0 )4 8 

 دوازدهم 8، سطح سوال: آسان، فصل 2پاسخ: گزینه  -77

 زمان متحرک را به صورت ساده شده یک معادله درجه دوم دربیاوریم:-کنیم معادله سرعت سعی می

  2 2  1   9  2(  2)2  8  سرعت کمینه در ثانیه 2 خواهد بود 

 

 توضیحات: 

در هر دو سوال به معادله سرعت داده شده و با توجه به ان از ما اطالعاتی میخواد مثال کنکور تندی متوسط 

 سرعت رو خواسته .  844خواسته و سوال آزمون ویتامین 

 سوال 811 کنکور تجربی داخل 8048:

صورت به   SI در  متحرکی  زمان   – سرعت  معادل   -186

  چند متر بر ثانیه است ؟

 توضیحات  

، حالت های مختلف تست های نمودار شتاب زمان رو مورد بررسی قرار دادیم تا 844توی آزمون های ویتامین 

 خیالتون از این تیپ تست ها راحت باشه. 

  : 8048کنکور تجربی داخل  817سوال 

است . تندی متوسط متحرک در بازه 81   7   به صورت  SIزمان متحرکی در  –معادل سرعت  -817

8    °   زمانی 2  تا        چند متر بر ثانیه است ؟ 0 

8) 7  2 )8/1   3 )1   0 )8/88 

 :844ویتامین  2آزمون شماره  77سوال 

2 2  زمان متحرکی به صورت -معادله سرعت -77 در کدام است. بزرگی سرعت متحرک  9   1 

 لحظه بر حسب ثانیه کمینه خواهد بود؟

8 )8            2)2       3 )0                          0 )4 8 

 دوازدهم 8، سطح سوال: آسان، فصل 2پاسخ: گزینه  -77

 زمان متحرک را به صورت ساده شده یک معادله درجه دوم دربیاوریم:-کنیم معادله سرعت سعی می

  2 2  1   9  2(  2)2  8  سرعت کمینه در ثانیه 2 خواهد بود 

 

 توضیحات: 

در هر دو سوال به معادله سرعت داده شده و با توجه به ان از ما اطالعاتی میخواد مثال کنکور تندی متوسط 

 سرعت رو خواسته .  844خواسته و سوال آزمون ویتامین 

 سوال 811 کنکور تجربی داخل 8048:

11/5 )4       8 )3       7/5 )2       6 )1

سوال 66 آزمون شماره 2 ویتامین 100:

 است. بزرگی سرعت متحرک در کدام لحظه بر حسب ثانیه 

 توضیحات  

، حالت های مختلف تست های نمودار شتاب زمان رو مورد بررسی قرار دادیم تا 844توی آزمون های ویتامین 

 خیالتون از این تیپ تست ها راحت باشه. 

  : 8048کنکور تجربی داخل  817سوال 

است . تندی متوسط متحرک در بازه 81   7   به صورت  SIزمان متحرکی در  –معادل سرعت  -817

8    °   زمانی 2  تا        چند متر بر ثانیه است ؟ 0 

8) 7  2 )8/1   3 )1   0 )8/88 

 :844ویتامین  2آزمون شماره  77سوال 

2 2  زمان متحرکی به صورت -معادله سرعت -77 در کدام است. بزرگی سرعت متحرک  9   1 

 لحظه بر حسب ثانیه کمینه خواهد بود؟

8 )8            2)2       3 )0                          0 )4 8 

 دوازدهم 8، سطح سوال: آسان، فصل 2پاسخ: گزینه  -77

 زمان متحرک را به صورت ساده شده یک معادله درجه دوم دربیاوریم:-کنیم معادله سرعت سعی می

  2 2  1   9  2(  2)2  8  سرعت کمینه در ثانیه 2 خواهد بود 

 

 توضیحات: 

در هر دو سوال به معادله سرعت داده شده و با توجه به ان از ما اطالعاتی میخواد مثال کنکور تندی متوسط 

 سرعت رو خواسته .  844خواسته و سوال آزمون ویتامین 

 سوال 811 کنکور تجربی داخل 8048:

66- معادله سرعت-زمان متحرکی به صورت 

کمینه خواهد بود؟

0/5 )4                   4 )3        2)2          1 )1

66- پاسخ: گزینه 2، سطح سوال: آسان، فصل 1 دوازدهم

سعی می کنیم معادله سرعت-زمان متحرک را به صورت ساده شده یک معادله درجه دوم دربیاوریم:

توضیحات: 

در هر دو سوال به معادله سرعت داده شده و با توجه به ان از ما اطالعاتی میخواد مثال کنکور تندی متوسط خواسته و سوال 

آزمون ویتامین 100 سرعت رو خواسته .

سوال 187 کنکور تجربی داخل 1401:

 برابر 400 متر 

 تا 8 حرکت می کند . جابه جایی متحرک در بازه زمانی xمتحرکی با شتاب ثابت روی محور  -811

 8   8 ثانیه  82ثانیه اول و نیم دیگر آن در  0متر است . اگر نیمی از این جابه جایی در  044برابر ( )87 

 کدام است؟ SIبعد ز آن انجام شود. بزرگی شتاب حرکت در 

8)8
3  2)8

7  3)28
3   0) 28

7 

:844ویتامین 1آزمون شماره  10سوال   

متيير  dمتحرکييی روی خييط راسييت در حييال حرکييت اسييت، ناگهييان ترمييز کييرده و بييا شييتاب ثابييت پييس از جابجييایی   -10

21ایستد. اگير ایين متحيرک     می
باشيد، ميدت زميان توقيف کاميل ایين       ثانیيه طيی کيرده    84مسيیر توقيف را در   ابتيدای   37

 باشد؟ متحرک چند ثانیه می

 

8)84                              2)88                              3)24                              0)28 

:844ویتامین 1آزمون شماره  10پاسخ سوال  

 8فصل  3، سطح سوال: متوسط ، فیزیک3پاسخ: گزینه-10

کنیم  دهیم. یعنی فرض می انتها مورد بررسی قرار میشونده متحرک از زمان ترمز تا ایستادن را از  در این سوال حرکت کند

کند. زمان ، طول مسیر و اندازه  شونده از نقطه ایست تا نقطه ترمز گرفتن حرکت می متحرکی داریم که طی یک حرکت تند

 باشد. شتاب در هر دو مورد یکسان می

72حال با این فرض، در واقع متحرک ما 
ثانیه در نظر  tی کرده است. اگر کل زمان حرکت را ثانیه ط 84انتهایی مسیر را در  63

9بگیریم، پس 
 شود. اکنون با توجه به روابط شتاب ثابت داریم: ثانیه طی می (01  )ابتدایی مسیر در  63

كل حركت ∶   0
7   7 

تا   تا 8 حرکت می کند . جابه جایی متحرک در بازه زمانی xمتحرکی با شتاب ثابت روی محور  -811

 8   8 ثانیه  82ثانیه اول و نیم دیگر آن در  0متر است . اگر نیمی از این جابه جایی در  044برابر ( )87 

 کدام است؟ SIبعد ز آن انجام شود. بزرگی شتاب حرکت در 

8)8
3  2)8

7  3)28
3   0) 28

7 

:844ویتامین 1آزمون شماره  10سوال   

متيير  dمتحرکييی روی خييط راسييت در حييال حرکييت اسييت، ناگهييان ترمييز کييرده و بييا شييتاب ثابييت پييس از جابجييایی   -10

21ایستد. اگير ایين متحيرک     می
باشيد، ميدت زميان توقيف کاميل ایين       ثانیيه طيی کيرده    84مسيیر توقيف را در   ابتيدای   37

 باشد؟ متحرک چند ثانیه می

 

8)84                              2)88                              3)24                              0)28 

:844ویتامین 1آزمون شماره  10پاسخ سوال  

 8فصل  3، سطح سوال: متوسط ، فیزیک3پاسخ: گزینه-10

کنیم  دهیم. یعنی فرض می انتها مورد بررسی قرار میشونده متحرک از زمان ترمز تا ایستادن را از  در این سوال حرکت کند

کند. زمان ، طول مسیر و اندازه  شونده از نقطه ایست تا نقطه ترمز گرفتن حرکت می متحرکی داریم که طی یک حرکت تند

 باشد. شتاب در هر دو مورد یکسان می

72حال با این فرض، در واقع متحرک ما 
ثانیه در نظر  tی کرده است. اگر کل زمان حرکت را ثانیه ط 84انتهایی مسیر را در  63

9بگیریم، پس 
 شود. اکنون با توجه به روابط شتاب ثابت داریم: ثانیه طی می (01  )ابتدایی مسیر در  63

كل حركت ∶   0
7   7 

187- متحرکی با شتاب ثابت روی محور x حرکت می کند . جابه جایی متحرک در بازه زمانی 

است . اگر نیمی از این جابه جایی در 4 ثانیه اول و نیم دیگر آن در 12 ثانیه بعد ز آن انجام شود. بزرگی شتاب حرکت در SI کدام است؟

 تا 8 حرکت می کند . جابه جایی متحرک در بازه زمانی xمتحرکی با شتاب ثابت روی محور  -811

 8   8 ثانیه  82ثانیه اول و نیم دیگر آن در  0متر است . اگر نیمی از این جابه جایی در  044برابر ( )87 

 کدام است؟ SIبعد ز آن انجام شود. بزرگی شتاب حرکت در 

8)8
3  2)8

7  3)28
3   0) 28

7 

:844ویتامین 1آزمون شماره  10سوال   

متيير  dمتحرکييی روی خييط راسييت در حييال حرکييت اسييت، ناگهييان ترمييز کييرده و بييا شييتاب ثابييت پييس از جابجييایی   -10

21ایستد. اگير ایين متحيرک     می
باشيد، ميدت زميان توقيف کاميل ایين       ثانیيه طيی کيرده    84مسيیر توقيف را در   ابتيدای   37

 باشد؟ متحرک چند ثانیه می

 

8)84                              2)88                              3)24                              0)28 

:844ویتامین 1آزمون شماره  10پاسخ سوال  

 8فصل  3، سطح سوال: متوسط ، فیزیک3پاسخ: گزینه-10

کنیم  دهیم. یعنی فرض می انتها مورد بررسی قرار میشونده متحرک از زمان ترمز تا ایستادن را از  در این سوال حرکت کند

کند. زمان ، طول مسیر و اندازه  شونده از نقطه ایست تا نقطه ترمز گرفتن حرکت می متحرکی داریم که طی یک حرکت تند

 باشد. شتاب در هر دو مورد یکسان می

72حال با این فرض، در واقع متحرک ما 
ثانیه در نظر  tی کرده است. اگر کل زمان حرکت را ثانیه ط 84انتهایی مسیر را در  63

9بگیریم، پس 
 شود. اکنون با توجه به روابط شتاب ثابت داریم: ثانیه طی می (01  )ابتدایی مسیر در  63

كل حركت ∶   0
7   7 

 

7    1   2 8)  

 2    7 2)  

 7    1 2    0 3)  

   0 0)  

 : 844ویتامین  81آزمون شماره  13پاسخ سوال 
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0  s<t<1s v)t-0(-0 
  1  
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V=42)t+0(-0=4 t=7s 

هر گاه اندازه ی سرعت در حال افزایش باشدحرکت تند شونده و اگر اندازه ی 

 2 سرعت در حال کاهش باشد حرکت کند شونده است بنابراین در بازه های زمانی 

s  0تا s  7و s  1تا s .حرکت متحرک تند شونده است 
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  2 2  1   9  2(  2)2  8  سرعت کمینه در ثانیه 2 خواهد بود 
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پاسخ سوال84 آزمون شماره 7 ویتامین100:
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قسمت اول حركت ∶ 9
63  0

7  (  01)7 
 توان زمان کل حرکت را محاسبه نمود: با محاسبه نسبت این دو رابطه می

9
63  
  

0
7  (  01)7

0
7   7

 9
63  (  01)7

 7    01
  0

7    71   

 

 نکته:

شود و خواسته سوال  در مسائلی از سینماتیک که یک حرکت شتاب ثابت به چند قسمت تقسیم می

ای از بایست به گونه باشد، می ها یا کل حرکت می در مورد مسافت یا زمان حرکت در هر یک از قسمت

نماییم که تنها دارای یک مجهول زمانی یا مسافتی باشد. برای این کار باید روابط شتاب ثابت استفاده 

از قسمت اول هر حرکت شتاب ثابت استفاده نمود که سرعت اولیه در روابطمان وارد نشود و اگر نیاز 

به محاسبة مجهولی از قسمت نهایی حرکت خود داریم، حرکت خود را به صورت معکوس یعنی از 

بازسازی کرده و از روابط شتاب ثابت استفاده کنیم. پس از انجام این کار ها با محاسبه انتها به ابتدا 

هایی از حرکت باشند یا کل حرکت، می توان مقدار مجهول را توانند از قسمت نسبت دو رابطه که می

 محاسبه نمود.

توضیحات:     

کردن های مسیر های حرکتی با زمان  یکی از نمونه سوال های معروف آزمون های آزمایشی از جمله تکه تکه

 ومکان است.

  :8048کنکور تجربی داخل  241سوال

با محاسبه نسبت این دو رابطه مي توان زمان کل حرکت را محاسبه نمود:

قسمت اول حركت ∶ 9
63  0

7  (  01)7 
 توان زمان کل حرکت را محاسبه نمود: با محاسبه نسبت این دو رابطه می

9
63  
  

0
7  (  01)7

0
7   7

 9
63  (  01)7

 7    01
  0

7    71   

 

 نکته:

شود و خواسته سوال  در مسائلی از سینماتیک که یک حرکت شتاب ثابت به چند قسمت تقسیم می

ای از بایست به گونه باشد، می ها یا کل حرکت می در مورد مسافت یا زمان حرکت در هر یک از قسمت

نماییم که تنها دارای یک مجهول زمانی یا مسافتی باشد. برای این کار باید روابط شتاب ثابت استفاده 

از قسمت اول هر حرکت شتاب ثابت استفاده نمود که سرعت اولیه در روابطمان وارد نشود و اگر نیاز 

به محاسبة مجهولی از قسمت نهایی حرکت خود داریم، حرکت خود را به صورت معکوس یعنی از 

بازسازی کرده و از روابط شتاب ثابت استفاده کنیم. پس از انجام این کار ها با محاسبه انتها به ابتدا 

هایی از حرکت باشند یا کل حرکت، می توان مقدار مجهول را توانند از قسمت نسبت دو رابطه که می

 محاسبه نمود.

توضیحات:     

کردن های مسیر های حرکتی با زمان  یکی از نمونه سوال های معروف آزمون های آزمایشی از جمله تکه تکه

 ومکان است.

  :8048کنکور تجربی داخل  241سوال

نکته:

در مسائلی از سینماتیک که یک حرکت شتاب ثابت به چند قسمت تقسیم می شود و خواسته سوال در مورد مسافت یا زمان حرکت در هر یک 

از قسمت ها یا کل حرکت می باشد، می بایست به گونهای از روابط شتاب ثابت استفاده نماییم که تنها دارای یک مجهول زمانی یا مسافتی باشد. 

برای این کار باید از قسمت اول هر حرکت شتاب ثابت استفاده نمود که سرعت اولیه در روابطمان وارد نشود و اگر نیاز به محاسبة مجهولی از 

قسمت نهایی حرکت خود داریم، حرکت خود را به صورت معکوس یعنی از انتها به ابتدا بازسازی کرده و از روابط شتاب ثابت استفاده کنیم. پس 

از انجام این کار ها با محاسبه نسبت دو رابطه که می توانند از قسمت هایی از حرکت باشند یا کل حرکت، می توان مقدار مجهول را محاسبه نمود.

 

توضیحات:  

یکی از نمونه سوال های معروف آزمون های آزمایشی از جمله تکه تکه کردن های مسیر های حرکتی با زمان ومکان است.



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

12

فیزیک

سوال208 کنکور تجربی داخل 1401: 

  باشد ، 

پرتاب می شود اگر کار نیروی مقاومت هوا تا رسیدن توپ به  m/s 1در شکل زیر، توپ با تندی اولیه  -241

8  سبد
1  باشد ، تندی توپ در لحظه ورود به سبد، چند متر بر ثانیه است؟   

84  )انرژی جنبشی اولی و   
 2

 است(  

8)2√2  2) 0√2   3)8  0)7 

 

   
 :844ویتامین 1آزمون شماره 91سوال

در خم عبور می کند. اگر این  m/s 0با سرعت  Aمطابق شکل از نقطه  kg 24یک ترن هوایی به جرم 91 -

فاقد  ABچند نیوتن است؟ )مسیر  BCسیر م. نیروی اصطکاک وارد بر ترن در دمتوقف شو cترن در نقطه 

ترن  ،  g=84 m/ 2, cos31=4 1اصطکاک بوده و 

آن  هوایی به گونه ای به ریل متصل است که روی 

 حرکت می کند ولی از آن جدا نمی شود(

8 )84    2 )82 

3)80    0)87 

 :844ویتامین 1آزمون شماره 91پاسخ سوال -91

 دهم 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل3پاسخ : گزینه 

 h=rcos31+r    را حساب می کنیم : Aپیش از هر چیز ، ارتفاع گلله در نطقه 

  0  8  9   

 پس داریم :             اتالف انرژی نداریم، بنابراین   ABدر مسیر 

208- در شکل زیر، توپ با تندی اولیه 8m/s پرتاب می شود اگر کار نیروی مقاومت هوا تا رسیدن توپ به سبد 

تندی توپ در لحظه ورود به سبد، چند متر بر ثانیه است؟

   است(

پرتاب می شود اگر کار نیروی مقاومت هوا تا رسیدن توپ به  m/s 1در شکل زیر، توپ با تندی اولیه  -241

8  سبد
1  باشد ، تندی توپ در لحظه ورود به سبد، چند متر بر ثانیه است؟   

84  )انرژی جنبشی اولی و   
 2

 است(  

8)2√2  2) 0√2   3)8  0)7 

 

   
 :844ویتامین 1آزمون شماره 91سوال

در خم عبور می کند. اگر این  m/s 0با سرعت  Aمطابق شکل از نقطه  kg 24یک ترن هوایی به جرم 91 -

فاقد  ABچند نیوتن است؟ )مسیر  BCسیر م. نیروی اصطکاک وارد بر ترن در دمتوقف شو cترن در نقطه 

ترن  ،  g=84 m/ 2, cos31=4 1اصطکاک بوده و 

آن  هوایی به گونه ای به ریل متصل است که روی 

 حرکت می کند ولی از آن جدا نمی شود(

8 )84    2 )82 

3)80    0)87 

 :844ویتامین 1آزمون شماره 91پاسخ سوال -91

 دهم 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل3پاسخ : گزینه 

 h=rcos31+r    را حساب می کنیم : Aپیش از هر چیز ، ارتفاع گلله در نطقه 

  0  8  9   

 پس داریم :             اتالف انرژی نداریم، بنابراین   ABدر مسیر 

)انرژی جنبشی اولی و 

6)4        5)3    

پرتاب می شود اگر کار نیروی مقاومت هوا تا رسیدن توپ به  m/s 1در شکل زیر، توپ با تندی اولیه  -241

8  سبد
1  باشد ، تندی توپ در لحظه ورود به سبد، چند متر بر ثانیه است؟   

84  )انرژی جنبشی اولی و   
 2

 است(  

8)2√2  2) 0√2   3)8  0)7 

 

   
 :844ویتامین 1آزمون شماره 91سوال

در خم عبور می کند. اگر این  m/s 0با سرعت  Aمطابق شکل از نقطه  kg 24یک ترن هوایی به جرم 91 -

فاقد  ABچند نیوتن است؟ )مسیر  BCسیر م. نیروی اصطکاک وارد بر ترن در دمتوقف شو cترن در نقطه 

ترن  ،  g=84 m/ 2, cos31=4 1اصطکاک بوده و 

آن  هوایی به گونه ای به ریل متصل است که روی 

 حرکت می کند ولی از آن جدا نمی شود(

8 )84    2 )82 

3)80    0)87 

 :844ویتامین 1آزمون شماره 91پاسخ سوال -91

 دهم 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل3پاسخ : گزینه 

 h=rcos31+r    را حساب می کنیم : Aپیش از هر چیز ، ارتفاع گلله در نطقه 

  0  8  9   

 پس داریم :             اتالف انرژی نداریم، بنابراین   ABدر مسیر 

 )2                     

پرتاب می شود اگر کار نیروی مقاومت هوا تا رسیدن توپ به  m/s 1در شکل زیر، توپ با تندی اولیه  -241

8  سبد
1  باشد ، تندی توپ در لحظه ورود به سبد، چند متر بر ثانیه است؟   

84  )انرژی جنبشی اولی و   
 2

 است(  

8)2√2  2) 0√2   3)8  0)7 

 

   
 :844ویتامین 1آزمون شماره 91سوال

در خم عبور می کند. اگر این  m/s 0با سرعت  Aمطابق شکل از نقطه  kg 24یک ترن هوایی به جرم 91 -

فاقد  ABچند نیوتن است؟ )مسیر  BCسیر م. نیروی اصطکاک وارد بر ترن در دمتوقف شو cترن در نقطه 

ترن  ،  g=84 m/ 2, cos31=4 1اصطکاک بوده و 

آن  هوایی به گونه ای به ریل متصل است که روی 

 حرکت می کند ولی از آن جدا نمی شود(

8 )84    2 )82 

3)80    0)87 

 :844ویتامین 1آزمون شماره 91پاسخ سوال -91

 دهم 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل3پاسخ : گزینه 

 h=rcos31+r    را حساب می کنیم : Aپیش از هر چیز ، ارتفاع گلله در نطقه 

  0  8  9   

 پس داریم :             اتالف انرژی نداریم، بنابراین   ABدر مسیر 

)1

سوال97 آزمون شماره8 ویتامین100:

97- یک ترن هوایی به جرم 20kg مطابق شکل از نقطه A با سرعت 4m/s در خم عبور می کند. اگر این ترن در نقطه c متوقف شود. 

 ،

پرتاب می شود اگر کار نیروی مقاومت هوا تا رسیدن توپ به  m/s 1در شکل زیر، توپ با تندی اولیه  -241

8  سبد
1  باشد ، تندی توپ در لحظه ورود به سبد، چند متر بر ثانیه است؟   

84  )انرژی جنبشی اولی و   
 2

 است(  

8)2√2  2) 0√2   3)8  0)7 

 

   
 :844ویتامین 1آزمون شماره 91سوال

در خم عبور می کند. اگر این  m/s 0با سرعت  Aمطابق شکل از نقطه  kg 24یک ترن هوایی به جرم 91 -

فاقد  ABچند نیوتن است؟ )مسیر  BCسیر م. نیروی اصطکاک وارد بر ترن در دمتوقف شو cترن در نقطه 

ترن  ،  g=84 m/ 2, cos31=4 1اصطکاک بوده و 

آن  هوایی به گونه ای به ریل متصل است که روی 

 حرکت می کند ولی از آن جدا نمی شود(

8 )84    2 )82 

3)80    0)87 

 :844ویتامین 1آزمون شماره 91پاسخ سوال -91

 دهم 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل3پاسخ : گزینه 

 h=rcos31+r    را حساب می کنیم : Aپیش از هر چیز ، ارتفاع گلله در نطقه 

  0  8  9   

 پس داریم :             اتالف انرژی نداریم، بنابراین   ABدر مسیر 

نیروی اصطکاک وارد بر ترن در مسیر BC چند نیوتن است؟ )مسیر AB فاقد اصطکاک بوده و

ترن هوایی به گونه ای به ریل متصل است که روی آن حرکت می کند ولی از آن جدا نمی شود(

12 )2                  10 )1

16)4     14)3

97- پاسخ سوال97 آزمون شماره8 ویتامین100:

پاسخ : گزینه 3، سطح سوال : متوسط ، فصل 3 دهم

پرتاب می شود اگر کار نیروی مقاومت هوا تا رسیدن توپ به  m/s 1در شکل زیر، توپ با تندی اولیه  -241

8  سبد
1  باشد ، تندی توپ در لحظه ورود به سبد، چند متر بر ثانیه است؟   

84  )انرژی جنبشی اولی و   
 2

 است(  

8)2√2  2) 0√2   3)8  0)7 

 

   
 :844ویتامین 1آزمون شماره 91سوال

در خم عبور می کند. اگر این  m/s 0با سرعت  Aمطابق شکل از نقطه  kg 24یک ترن هوایی به جرم 91 -

فاقد  ABچند نیوتن است؟ )مسیر  BCسیر م. نیروی اصطکاک وارد بر ترن در دمتوقف شو cترن در نقطه 

ترن  ،  g=84 m/ 2, cos31=4 1اصطکاک بوده و 

آن  هوایی به گونه ای به ریل متصل است که روی 

 حرکت می کند ولی از آن جدا نمی شود(

8 )84    2 )82 

3)80    0)87 

 :844ویتامین 1آزمون شماره 91پاسخ سوال -91

 دهم 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل3پاسخ : گزینه 

 h=rcos31+r    را حساب می کنیم : Aپیش از هر چیز ، ارتفاع گلله در نطقه 

  0  8  9   

 پس داریم :             اتالف انرژی نداریم، بنابراین   ABدر مسیر 

پیش از هر چیز ، ارتفاع گلوله در نقطه A را حساب می کنیم :    

پرتاب می شود اگر کار نیروی مقاومت هوا تا رسیدن توپ به  m/s 1در شکل زیر، توپ با تندی اولیه  -241

8  سبد
1  باشد ، تندی توپ در لحظه ورود به سبد، چند متر بر ثانیه است؟   

84  )انرژی جنبشی اولی و   
 2

 است(  

8)2√2  2) 0√2   3)8  0)7 

 

   
 :844ویتامین 1آزمون شماره 91سوال

در خم عبور می کند. اگر این  m/s 0با سرعت  Aمطابق شکل از نقطه  kg 24یک ترن هوایی به جرم 91 -

فاقد  ABچند نیوتن است؟ )مسیر  BCسیر م. نیروی اصطکاک وارد بر ترن در دمتوقف شو cترن در نقطه 

ترن  ،  g=84 m/ 2, cos31=4 1اصطکاک بوده و 

آن  هوایی به گونه ای به ریل متصل است که روی 

 حرکت می کند ولی از آن جدا نمی شود(

8 )84    2 )82 

3)80    0)87 

 :844ویتامین 1آزمون شماره 91پاسخ سوال -91

 دهم 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل3پاسخ : گزینه 

 h=rcos31+r    را حساب می کنیم : Aپیش از هر چیز ، ارتفاع گلله در نطقه 

  0  8  9   

 پس داریم :  پس داریم :             اتالف انرژی نداریم، بنابراین   ABدر مسیر 

پرتاب می شود اگر کار نیروی مقاومت هوا تا رسیدن توپ به  m/s 1در شکل زیر، توپ با تندی اولیه  -241

8  سبد
1  باشد ، تندی توپ در لحظه ورود به سبد، چند متر بر ثانیه است؟   

84  )انرژی جنبشی اولی و   
 2

 است(  

8)2√2  2) 0√2   3)8  0)7 

 

   
 :844ویتامین 1آزمون شماره 91سوال

در خم عبور می کند. اگر این  m/s 0با سرعت  Aمطابق شکل از نقطه  kg 24یک ترن هوایی به جرم 91 -

فاقد  ABچند نیوتن است؟ )مسیر  BCسیر م. نیروی اصطکاک وارد بر ترن در دمتوقف شو cترن در نقطه 

ترن  ،  g=84 m/ 2, cos31=4 1اصطکاک بوده و 

آن  هوایی به گونه ای به ریل متصل است که روی 

 حرکت می کند ولی از آن جدا نمی شود(

8 )84    2 )82 

3)80    0)87 

 :844ویتامین 1آزمون شماره 91پاسخ سوال -91

 دهم 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل3پاسخ : گزینه 

 h=rcos31+r    را حساب می کنیم : Aپیش از هر چیز ، ارتفاع گلله در نطقه 

  0  8  9   

در مسیر AB اتالف انرژی نداریم، بنابراین   پس داریم :             اتالف انرژی نداریم، بنابراین   ABدر مسیر 

     8
2   

2       8
2   

2  

2  84  9  8
2  2  02  4  8

2    2     80     

می باشد . از طرفی می دانیم کار برآیند نیروهای وارد بر هر جسم  j 897برابر با  Bپس انرژی جنبشی در نقطه 

 ، برابر با تغییر انرژی جنبشی آن جسم است بنابراین :

    2   8     

4-897=-897=   

           814 

   
  

     814   897
80   8  80   

 توضیحات : 

  ارتباط بین سرعت، تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی و کار نیروی اتالفی ، کلید حل هر دو تست است. 

 : 8048کنکور تجربی داخل  898سوال 

 ́ در شکل زیر، جسمی روی سطح افقی در آستانه حرکت قرار دارد و دو نیروی افقی و عمودی هم اندازه  -898

نیوتون کاهش یابند ، نیروی اصطکاک چند نیوتون می  0هر کدام ́ به آن وارد می شود . اگر اندازه نیروهای  

 ,g=84 m/ 2شود 

8)0       4 8 

2)7       4 28 

3)8/7 

0)83 

پس انرژی جنبشی در نقطه B برابر با 196j می باشد . از طرفی می دانیم کار برآیند نیروهای وارد بر هر جسم ، برابر با تغییر انرژی جنبشی آن جسم 

است بنابراین :

     8
2   

2       8
2   

2  

2  84  9  8
2  2  02  4  8

2    2     80     

می باشد . از طرفی می دانیم کار برآیند نیروهای وارد بر هر جسم  j 897برابر با  Bپس انرژی جنبشی در نقطه 

 ، برابر با تغییر انرژی جنبشی آن جسم است بنابراین :

    2   8     

4-897=-897=   

           814 

   
  

     814   897
80   8  80   

 توضیحات : 

  ارتباط بین سرعت، تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی و کار نیروی اتالفی ، کلید حل هر دو تست است. 

 : 8048کنکور تجربی داخل  898سوال 

 ́ در شکل زیر، جسمی روی سطح افقی در آستانه حرکت قرار دارد و دو نیروی افقی و عمودی هم اندازه  -898

نیوتون کاهش یابند ، نیروی اصطکاک چند نیوتون می  0هر کدام ́ به آن وارد می شود . اگر اندازه نیروهای  

 ,g=84 m/ 2شود 

8)0       4 8 

2)7       4 28 

3)8/7 

0)83 

پرتاب می شود اگر کار نیروی مقاومت هوا تا رسیدن توپ به  m/s 1در شکل زیر، توپ با تندی اولیه  -241

8  سبد
1  باشد ، تندی توپ در لحظه ورود به سبد، چند متر بر ثانیه است؟   

84  )انرژی جنبشی اولی و   
 2

 است(  

8)2√2  2) 0√2   3)8  0)7 

 

   
 :844ویتامین 1آزمون شماره 91سوال

در خم عبور می کند. اگر این  m/s 0با سرعت  Aمطابق شکل از نقطه  kg 24یک ترن هوایی به جرم 91 -

فاقد  ABچند نیوتن است؟ )مسیر  BCسیر م. نیروی اصطکاک وارد بر ترن در دمتوقف شو cترن در نقطه 

ترن  ،  g=84 m/ 2, cos31=4 1اصطکاک بوده و 

آن  هوایی به گونه ای به ریل متصل است که روی 

 حرکت می کند ولی از آن جدا نمی شود(

8 )84    2 )82 

3)80    0)87 

 :844ویتامین 1آزمون شماره 91پاسخ سوال -91

 دهم 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل3پاسخ : گزینه 

 h=rcos31+r    را حساب می کنیم : Aپیش از هر چیز ، ارتفاع گلله در نطقه 

  0  8  9   

 پس داریم :             اتالف انرژی نداریم، بنابراین   ABدر مسیر 

پرتاب می شود اگر کار نیروی مقاومت هوا تا رسیدن توپ به  m/s 1در شکل زیر، توپ با تندی اولیه  -241

8  سبد
1  باشد ، تندی توپ در لحظه ورود به سبد، چند متر بر ثانیه است؟   

84  )انرژی جنبشی اولی و   
 2

 است(  

8)2√2  2) 0√2   3)8  0)7 

 

   
 :844ویتامین 1آزمون شماره 91سوال

در خم عبور می کند. اگر این  m/s 0با سرعت  Aمطابق شکل از نقطه  kg 24یک ترن هوایی به جرم 91 -

فاقد  ABچند نیوتن است؟ )مسیر  BCسیر م. نیروی اصطکاک وارد بر ترن در دمتوقف شو cترن در نقطه 

ترن  ،  g=84 m/ 2, cos31=4 1اصطکاک بوده و 

آن  هوایی به گونه ای به ریل متصل است که روی 

 حرکت می کند ولی از آن جدا نمی شود(

8 )84    2 )82 

3)80    0)87 

 :844ویتامین 1آزمون شماره 91پاسخ سوال -91

 دهم 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل3پاسخ : گزینه 

 h=rcos31+r    را حساب می کنیم : Aپیش از هر چیز ، ارتفاع گلله در نطقه 

  0  8  9   

 پس داریم :             اتالف انرژی نداریم، بنابراین   ABدر مسیر 



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

13

فیزیک

     8
2   

2       8
2   

2  

2  84  9  8
2  2  02  4  8

2    2     80     

می باشد . از طرفی می دانیم کار برآیند نیروهای وارد بر هر جسم  j 897برابر با  Bپس انرژی جنبشی در نقطه 

 ، برابر با تغییر انرژی جنبشی آن جسم است بنابراین :

    2   8     

4-897=-897=   

           814 

   
  

     814   897
80   8  80   

 توضیحات : 

  ارتباط بین سرعت، تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی و کار نیروی اتالفی ، کلید حل هر دو تست است. 

 : 8048کنکور تجربی داخل  898سوال 

 ́ در شکل زیر، جسمی روی سطح افقی در آستانه حرکت قرار دارد و دو نیروی افقی و عمودی هم اندازه  -898

نیوتون کاهش یابند ، نیروی اصطکاک چند نیوتون می  0هر کدام ́ به آن وارد می شود . اگر اندازه نیروهای  

 ,g=84 m/ 2شود 

8)0       4 8 

2)7       4 28 

3)8/7 

0)83 

 توضیحات :

ارتباط بین سرعت، تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی و کار نیروی اتالفی ، کلید حل هر دو تست است.  

سوال 191 کنکور تجربی داخل 1401 :

191- در شکل زیر، جسمی روی سطح افقی در آستانه حرکت قرار دارد و دو نیروی افقی و عمودی هم اندازه  به آن وارد می شود. 

     8
2   

2       8
2   

2  

2  84  9  8
2  2  02  4  8

2    2     80     

می باشد . از طرفی می دانیم کار برآیند نیروهای وارد بر هر جسم  j 897برابر با  Bپس انرژی جنبشی در نقطه 

 ، برابر با تغییر انرژی جنبشی آن جسم است بنابراین :

    2   8     

4-897=-897=   

           814 

   
  

     814   897
80   8  80   

 توضیحات : 

  ارتباط بین سرعت، تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی و کار نیروی اتالفی ، کلید حل هر دو تست است. 

 : 8048کنکور تجربی داخل  898سوال 

 ́ در شکل زیر، جسمی روی سطح افقی در آستانه حرکت قرار دارد و دو نیروی افقی و عمودی هم اندازه  -898

نیوتون کاهش یابند ، نیروی اصطکاک چند نیوتون می  0هر کدام ́ به آن وارد می شود . اگر اندازه نیروهای  

 ,g=84 m/ 2شود 

8)0       4 8 

2)7       4 28 

3)8/7 

0)83 

اگر اندازه نیروهای  هر کدام 4 نیوتون کاهش یابند ، نیروی اصطکاک چند نیوتون می شود 

    4)1

    6)2

6/5)3

13)4

سوال 104 آزمون شماره 5 ویتامین 100:

 )نیوتن( از زمان صفر تا 

 :844ویتامین  8آزمون شماره  840سوال 

)نیوتن( از زمان   F(t)=2/8t+24جسمی را با فنری که متصل به آن است از یک سر فنر مانند شکل با نیروی متغیر -840

است.نسبت  8/4و  2/4کیلوگرم و ضرایب اصطکاک جنبشی و ایستایی به ترتیب 8صفر تا ثانیه دوم می کشیم. جرم جسم 

g=84 ) م گزینه است؟بیشترین میزان تغییر طول فنر به کمترین میزان آن کدا N
kg

و 

k=834 N m⁄) 

8 )2/8                                 2)28/8                              3)3/8                                    0)8/8 

 ، سطح : ساده ، فصل دو دوازدهم 2پاسخ : گزینه -840

پس جسم حرکت نمی کند و بیشترین مقدار نیوتن است  28چون بیشترین میزان نیروی اصطکاک ایستایی 

 t =4و  t =2نیوتنی است که به ترتیب در زمان  24نیوتنی و کمترین مقدار در نیروی  28کشیدگی در نیروی 

 به دست آمده اند.

حال به ازای این دو نیرو کشیدگی را با توجه به قانون هوک بدست می آوریم )نکته : چون فنر ایده آل است 

فنر صفر است پس کشیدگی در دو طرف آن به مانند این است که فنر به یک دیوار متصل باشد و یعنی جرم 

 کشیدگی آن مورد سوال قرار گیرد. یعنی نیرو های دو طرف را جمع نکنید !!!(

       
   

 
   

28
24  

 
   8 28 

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  848سوال 

به  F، با سرعت ثابت حرکت می کند. اگر بزرگی نیروی  Fوی توسط نیر mمطابق شکل زیر، جسمی به جرم 

درصد کمتر نیروی وارد از طرف سطح برجسم باشد، ضریب اصطکاک لغزشی بین جسم و سطح افقی  28اندازه 

 چقدر است؟

8)√3  2) 4 2  3)√3
3  0) 3√1

1 

104-جسمی را با فنری که متصل به آن است از یک سر فنر مانند شکل با نیروی متغیر 

ثانیه دوم می کشیم. جرم جسم 5کیلوگرم و ضرایب اصطکاک جنبشی و ایستایی به ترتیب 0/2 و 0/5 است.نسبت بیشترین میزان 

 :844ویتامین  8آزمون شماره  840سوال 

)نیوتن( از زمان   F(t)=2/8t+24جسمی را با فنری که متصل به آن است از یک سر فنر مانند شکل با نیروی متغیر -840

است.نسبت  8/4و  2/4کیلوگرم و ضرایب اصطکاک جنبشی و ایستایی به ترتیب 8صفر تا ثانیه دوم می کشیم. جرم جسم 

g=84 ) م گزینه است؟بیشترین میزان تغییر طول فنر به کمترین میزان آن کدا N
kg

و 

k=834 N m⁄) 

8 )2/8                                 2)28/8                              3)3/8                                    0)8/8 

 ، سطح : ساده ، فصل دو دوازدهم 2پاسخ : گزینه -840

پس جسم حرکت نمی کند و بیشترین مقدار نیوتن است  28چون بیشترین میزان نیروی اصطکاک ایستایی 

 t =4و  t =2نیوتنی است که به ترتیب در زمان  24نیوتنی و کمترین مقدار در نیروی  28کشیدگی در نیروی 

 به دست آمده اند.

حال به ازای این دو نیرو کشیدگی را با توجه به قانون هوک بدست می آوریم )نکته : چون فنر ایده آل است 

فنر صفر است پس کشیدگی در دو طرف آن به مانند این است که فنر به یک دیوار متصل باشد و یعنی جرم 

 کشیدگی آن مورد سوال قرار گیرد. یعنی نیرو های دو طرف را جمع نکنید !!!(

       
   

 
   

28
24  

 
   8 28 

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  848سوال 

به  F، با سرعت ثابت حرکت می کند. اگر بزرگی نیروی  Fوی توسط نیر mمطابق شکل زیر، جسمی به جرم 

درصد کمتر نیروی وارد از طرف سطح برجسم باشد، ضریب اصطکاک لغزشی بین جسم و سطح افقی  28اندازه 

 چقدر است؟

8)√3  2) 4 2  3)√3
3  0) 3√1

1 

و 

 :844ویتامین  8آزمون شماره  840سوال 

)نیوتن( از زمان   F(t)=2/8t+24جسمی را با فنری که متصل به آن است از یک سر فنر مانند شکل با نیروی متغیر -840

است.نسبت  8/4و  2/4کیلوگرم و ضرایب اصطکاک جنبشی و ایستایی به ترتیب 8صفر تا ثانیه دوم می کشیم. جرم جسم 

g=84 ) م گزینه است؟بیشترین میزان تغییر طول فنر به کمترین میزان آن کدا N
kg

و 

k=834 N m⁄) 

8 )2/8                                 2)28/8                              3)3/8                                    0)8/8 

 ، سطح : ساده ، فصل دو دوازدهم 2پاسخ : گزینه -840

پس جسم حرکت نمی کند و بیشترین مقدار نیوتن است  28چون بیشترین میزان نیروی اصطکاک ایستایی 

 t =4و  t =2نیوتنی است که به ترتیب در زمان  24نیوتنی و کمترین مقدار در نیروی  28کشیدگی در نیروی 

 به دست آمده اند.

حال به ازای این دو نیرو کشیدگی را با توجه به قانون هوک بدست می آوریم )نکته : چون فنر ایده آل است 

فنر صفر است پس کشیدگی در دو طرف آن به مانند این است که فنر به یک دیوار متصل باشد و یعنی جرم 

 کشیدگی آن مورد سوال قرار گیرد. یعنی نیرو های دو طرف را جمع نکنید !!!(

       
   

 
   

28
24  

 
   8 28 

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  848سوال 

به  F، با سرعت ثابت حرکت می کند. اگر بزرگی نیروی  Fوی توسط نیر mمطابق شکل زیر، جسمی به جرم 

درصد کمتر نیروی وارد از طرف سطح برجسم باشد، ضریب اصطکاک لغزشی بین جسم و سطح افقی  28اندازه 

 چقدر است؟

8)√3  2) 4 2  3)√3
3  0) 3√1

1 

تغییر طول فنر به کمترین میزان آن کدام گزینه است؟  

1/5)4                              1/3)3                              1/25)2                              1/2 )1

104-پاسخ : گزینه 2 ، سطح : ساده ، فصل دو دوازدهم

چون بیشترین میزان نیروی اصطکاک ایستایی 25 نیوتن است پس جسم حرکت نمی کند و بیشترین مقدار کشیدگی در نیروی 25 نیوتنی و 

کمترین مقدار در نیروی 20 نیوتنی است که به ترتیب در زمان t =2 و t =0 به دست آمده اند.

حال به ازای این دو نیرو کشیدگی را با توجه به قانون هوک بدست می آوریم )نکته : چون فنر ایده آل است یعنی جرم فنر صفر است پس کشیدگی 

در دو طرف آن به مانند این است که فنر به یک دیوار متصل باشد و کشیدگی آن مورد سوال قرار گیرد. یعنی نیرو های دو طرف را جمع نکنید !!!(

 :844ویتامین  8آزمون شماره  840سوال 

)نیوتن( از زمان   F(t)=2/8t+24جسمی را با فنری که متصل به آن است از یک سر فنر مانند شکل با نیروی متغیر -840

است.نسبت  8/4و  2/4کیلوگرم و ضرایب اصطکاک جنبشی و ایستایی به ترتیب 8صفر تا ثانیه دوم می کشیم. جرم جسم 

g=84 ) م گزینه است؟بیشترین میزان تغییر طول فنر به کمترین میزان آن کدا N
kg

و 

k=834 N m⁄) 

8 )2/8                                 2)28/8                              3)3/8                                    0)8/8 

 ، سطح : ساده ، فصل دو دوازدهم 2پاسخ : گزینه -840

پس جسم حرکت نمی کند و بیشترین مقدار نیوتن است  28چون بیشترین میزان نیروی اصطکاک ایستایی 

 t =4و  t =2نیوتنی است که به ترتیب در زمان  24نیوتنی و کمترین مقدار در نیروی  28کشیدگی در نیروی 

 به دست آمده اند.

حال به ازای این دو نیرو کشیدگی را با توجه به قانون هوک بدست می آوریم )نکته : چون فنر ایده آل است 

فنر صفر است پس کشیدگی در دو طرف آن به مانند این است که فنر به یک دیوار متصل باشد و یعنی جرم 

 کشیدگی آن مورد سوال قرار گیرد. یعنی نیرو های دو طرف را جمع نکنید !!!(

       
   

 
   

28
24  

 
   8 28 

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  848سوال 

به  F، با سرعت ثابت حرکت می کند. اگر بزرگی نیروی  Fوی توسط نیر mمطابق شکل زیر، جسمی به جرم 

درصد کمتر نیروی وارد از طرف سطح برجسم باشد، ضریب اصطکاک لغزشی بین جسم و سطح افقی  28اندازه 

 چقدر است؟

8)√3  2) 4 2  3)√3
3  0) 3√1

1 

     8
2   

2       8
2   

2  

2  84  9  8
2  2  02  4  8

2    2     80     

می باشد . از طرفی می دانیم کار برآیند نیروهای وارد بر هر جسم  j 897برابر با  Bپس انرژی جنبشی در نقطه 

 ، برابر با تغییر انرژی جنبشی آن جسم است بنابراین :

    2   8     

4-897=-897=   

           814 

   
  

     814   897
80   8  80   

 توضیحات : 

  ارتباط بین سرعت، تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی و کار نیروی اتالفی ، کلید حل هر دو تست است. 

 : 8048کنکور تجربی داخل  898سوال 

 ́ در شکل زیر، جسمی روی سطح افقی در آستانه حرکت قرار دارد و دو نیروی افقی و عمودی هم اندازه  -898

نیوتون کاهش یابند ، نیروی اصطکاک چند نیوتون می  0هر کدام ́ به آن وارد می شود . اگر اندازه نیروهای  

 ,g=84 m/ 2شود 

8)0       4 8 

2)7       4 28 

3)8/7 

 :844ویتامین  8آزمون شماره  840سوال  83(0

)نیوتن( از زمان   F(t)=2/8t+24جسمی را با فنری که متصل به آن است از یک سر فنر مانند شکل با نیروی متغیر -840

است.نسبت  8/4و  2/4کیلوگرم و ضرایب اصطکاک جنبشی و ایستایی به ترتیب 8صفر تا ثانیه دوم می کشیم. جرم جسم 

g=84 ) م گزینه است؟بیشترین میزان تغییر طول فنر به کمترین میزان آن کدا N
kg

و 

k=834 N m⁄) 

8 )2/8                                 2)28/8                              3)3/8                                    0)8/8 

 ، سطح : ساده ، فصل دو دوازدهم 2پاسخ : گزینه -840

پس جسم حرکت نمی کند و بیشترین مقدار نیوتن است  28چون بیشترین میزان نیروی اصطکاک ایستایی 

 t =4و  t =2نیوتنی است که به ترتیب در زمان  24نیوتنی و کمترین مقدار در نیروی  28کشیدگی در نیروی 

 به دست آمده اند.

حال به ازای این دو نیرو کشیدگی را با توجه به قانون هوک بدست می آوریم )نکته : چون فنر ایده آل است 

فنر صفر است پس کشیدگی در دو طرف آن به مانند این است که فنر به یک دیوار متصل باشد و یعنی جرم 

 کشیدگی آن مورد سوال قرار گیرد. یعنی نیرو های دو طرف را جمع نکنید !!!(

       
   

 
   

28
24  

 
   8 28 

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  848سوال 

به  F، با سرعت ثابت حرکت می کند. اگر بزرگی نیروی  Fوی توسط نیر mمطابق شکل زیر، جسمی به جرم 

درصد کمتر نیروی وارد از طرف سطح برجسم باشد، ضریب اصطکاک لغزشی بین جسم و سطح افقی  28اندازه 

 چقدر است؟

8)√3  2) 4 2  3)√3
3  0) 3√1

1 
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سوال 101 آزمون شماره 19 ویتامین 100: 

مطابق شکل زیر، جسمی به جرم m توسط نیروی F ، با سرعت ثابت حرکت می کند. اگر بزرگی نیروی F به اندازه 25 درصد کمتر نیروی وارد 

از طرف سطح برجسم باشد، ضریب اصطکاک لغزشی بین جسم و سطح افقی چقدر است؟

 :844ویتامین  8آزمون شماره  840سوال 

)نیوتن( از زمان   F(t)=2/8t+24جسمی را با فنری که متصل به آن است از یک سر فنر مانند شکل با نیروی متغیر -840

است.نسبت  8/4و  2/4کیلوگرم و ضرایب اصطکاک جنبشی و ایستایی به ترتیب 8صفر تا ثانیه دوم می کشیم. جرم جسم 

g=84 ) م گزینه است؟بیشترین میزان تغییر طول فنر به کمترین میزان آن کدا N
kg

و 

k=834 N m⁄) 

8 )2/8                                 2)28/8                              3)3/8                                    0)8/8 

 ، سطح : ساده ، فصل دو دوازدهم 2پاسخ : گزینه -840

پس جسم حرکت نمی کند و بیشترین مقدار نیوتن است  28چون بیشترین میزان نیروی اصطکاک ایستایی 

 t =4و  t =2نیوتنی است که به ترتیب در زمان  24نیوتنی و کمترین مقدار در نیروی  28کشیدگی در نیروی 

 به دست آمده اند.

حال به ازای این دو نیرو کشیدگی را با توجه به قانون هوک بدست می آوریم )نکته : چون فنر ایده آل است 

فنر صفر است پس کشیدگی در دو طرف آن به مانند این است که فنر به یک دیوار متصل باشد و یعنی جرم 

 کشیدگی آن مورد سوال قرار گیرد. یعنی نیرو های دو طرف را جمع نکنید !!!(

       
   

 
   

28
24  

 
   8 28 

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  848سوال 

به  F، با سرعت ثابت حرکت می کند. اگر بزرگی نیروی  Fوی توسط نیر mمطابق شکل زیر، جسمی به جرم 

درصد کمتر نیروی وارد از طرف سطح برجسم باشد، ضریب اصطکاک لغزشی بین جسم و سطح افقی  28اندازه 

 چقدر است؟

8)√3  2) 4 2  3)√3
3  0) 3√1

1 

پاسخ سوال 101 آزمون شماره 19 ویتامین 100: 

101 گزینه 4 | سطح : متوسط | مبحث : فصل دو دوازدهم

در شکل مقابل نیروهای وارد بر جسم نشان داده شده اند. با توجه به اینکه سرعت ثابت است، برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر است بنابراین 

میتوان نوشت : 

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  848پاسخ سوال 

 مبحث : فصل دو دوازدهم |سطح : متوسط  | 0گزینه  848

در شکل مقابل نیروهای وارد بر جسم نشان داده شده اند . با توجه به اینکه سرعت ثابت است، برآیند نیروهای 

 وارد بر جسم صفر است بنابراین میتوان نوشت : 

∑   4       4
 3

0 →  3
0     4 

 R=3
0   

R2=3
0  

2   2  87
9   

2    2   2 

  2  1
9  

2    √1
3    

   
  
  3   

√1  
 3√1

1  

 : 8048تجربی داخل  894سوال 

درصد کاهش می یابد ؟ )  99در کدام فاصله از سطح زمین ، شتاب گرانش در مقایسه یا سطح زمین،  -894

 شعاع زمین است(

8)844    2)99   3)84     0)9   

 : 844ویتامین  83آزمون  19کادر بعد از سوال 

     می دانیم قانون عمومی گرانش بدین صورت است :
 2 

      :         میدان گرانشی یا همان شتاب جاذبه بدین صورت بدست می آید
 2         

 2 

                                            وزن یک جسم همان نیروی گرانشی بین آن جسم و سیاره است
  2

 

سوال 190 تجربی داخل 1401 :

190- در کدام فاصله از سطح زمین ، شتاب گرانش در مقایسه یا سطح زمین، 99 درصد کاهش می یابد ؟ ) شعاع زمین است(

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  848پاسخ سوال 

 مبحث : فصل دو دوازدهم |سطح : متوسط  | 0گزینه  848

در شکل مقابل نیروهای وارد بر جسم نشان داده شده اند . با توجه به اینکه سرعت ثابت است، برآیند نیروهای 

 وارد بر جسم صفر است بنابراین میتوان نوشت : 

∑   4       4
 3

0 →  3
0     4 

 R=3
0   

R2=3
0  

2   2  87
9   

2    2   2 

  2  1
9  

2    √1
3    

   
  
  3   

√1  
 3√1

1  

 : 8048تجربی داخل  894سوال 

درصد کاهش می یابد ؟ )  99در کدام فاصله از سطح زمین ، شتاب گرانش در مقایسه یا سطح زمین،  -894

 شعاع زمین است(

8)844    2)99   3)84     0)9   

 : 844ویتامین  83آزمون  19کادر بعد از سوال 

     می دانیم قانون عمومی گرانش بدین صورت است :
 2 

      :         میدان گرانشی یا همان شتاب جاذبه بدین صورت بدست می آید
 2         

 2 

                                            وزن یک جسم همان نیروی گرانشی بین آن جسم و سیاره است
  2

 

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  848پاسخ سوال 

 مبحث : فصل دو دوازدهم |سطح : متوسط  | 0گزینه  848

در شکل مقابل نیروهای وارد بر جسم نشان داده شده اند . با توجه به اینکه سرعت ثابت است، برآیند نیروهای 

 وارد بر جسم صفر است بنابراین میتوان نوشت : 

∑   4       4
 3

0 →  3
0     4 

 R=3
0   

R2=3
0  

2   2  87
9   

2    2   2 

  2  1
9  

2    √1
3    

   
  
  3   

√1  
 3√1

1  

 : 8048تجربی داخل  894سوال 

درصد کاهش می یابد ؟ )  99در کدام فاصله از سطح زمین ، شتاب گرانش در مقایسه یا سطح زمین،  -894

 شعاع زمین است(

8)844    2)99   3)84     0)9   

 : 844ویتامین  83آزمون  19کادر بعد از سوال 

     می دانیم قانون عمومی گرانش بدین صورت است :
 2 

      :         میدان گرانشی یا همان شتاب جاذبه بدین صورت بدست می آید
 2         

 2 

                                            وزن یک جسم همان نیروی گرانشی بین آن جسم و سیاره است
  2

 

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  848پاسخ سوال 

 مبحث : فصل دو دوازدهم |سطح : متوسط  | 0گزینه  848

در شکل مقابل نیروهای وارد بر جسم نشان داده شده اند . با توجه به اینکه سرعت ثابت است، برآیند نیروهای 

 وارد بر جسم صفر است بنابراین میتوان نوشت : 

∑   4       4
 3

0 →  3
0     4 

 R=3
0   

R2=3
0  

2   2  87
9   

2    2   2 

  2  1
9  

2    √1
3    

   
  
  3   

√1  
 3√1

1  

 : 8048تجربی داخل  894سوال 

درصد کاهش می یابد ؟ )  99در کدام فاصله از سطح زمین ، شتاب گرانش در مقایسه یا سطح زمین،  -894

 شعاع زمین است(

8)844    2)99   3)84     0)9   

 : 844ویتامین  83آزمون  19کادر بعد از سوال 

     می دانیم قانون عمومی گرانش بدین صورت است :
 2 

      :         میدان گرانشی یا همان شتاب جاذبه بدین صورت بدست می آید
 2         

 2 

                                            وزن یک جسم همان نیروی گرانشی بین آن جسم و سیاره است
  2

 

کادر بعد از سوال 89 آزمون 13 ویتامین 100 :

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  848پاسخ سوال 

 مبحث : فصل دو دوازدهم |سطح : متوسط  | 0گزینه  848

در شکل مقابل نیروهای وارد بر جسم نشان داده شده اند . با توجه به اینکه سرعت ثابت است، برآیند نیروهای 

 وارد بر جسم صفر است بنابراین میتوان نوشت : 

∑   4       4
 3

0 →  3
0     4 

 R=3
0   

R2=3
0  

2   2  87
9   

2    2   2 

  2  1
9  

2    √1
3    

   
  
  3   

√1  
 3√1

1  

 : 8048تجربی داخل  894سوال 

درصد کاهش می یابد ؟ )  99در کدام فاصله از سطح زمین ، شتاب گرانش در مقایسه یا سطح زمین،  -894

 شعاع زمین است(

8)844    2)99   3)84     0)9   

 : 844ویتامین  83آزمون  19کادر بعد از سوال 

     می دانیم قانون عمومی گرانش بدین صورت است :
 2 

      :         میدان گرانشی یا همان شتاب جاذبه بدین صورت بدست می آید
 2         

 2 

                                            وزن یک جسم همان نیروی گرانشی بین آن جسم و سیاره است
  2

 

می دانیم قانون عمومی گرانش بدین صورت است :

میدان گرانشی یا همان شتاب جاذبه بدین صورت بدست می آید: 

وزن یک جسم همان نیروی گرانشی بین آن جسم و سیاره است                                     

که r فاصله بین جسم و مرکز سیاره است )r=Rp+h( که h ارتفاع از سطح می تواند باشد . پس نسبت نیروی وزن در ارتفاع h از سطح سیاره به 

وزن جسم در سطح سیاره بدین گونه است: 

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  848پاسخ سوال 

 مبحث : فصل دو دوازدهم |سطح : متوسط  | 0گزینه  848

در شکل مقابل نیروهای وارد بر جسم نشان داده شده اند . با توجه به اینکه سرعت ثابت است، برآیند نیروهای 

 وارد بر جسم صفر است بنابراین میتوان نوشت : 

∑   4       4
 3

0 →  3
0     4 

 R=3
0   

R2=3
0  

2   2  87
9   

2    2   2 

  2  1
9  

2    √1
3    

   
  
  3   

√1  
 3√1

1  

 : 8048تجربی داخل  894سوال 

درصد کاهش می یابد ؟ )  99در کدام فاصله از سطح زمین ، شتاب گرانش در مقایسه یا سطح زمین،  -894

 شعاع زمین است(

8)844    2)99   3)84     0)9   

 : 844ویتامین  83آزمون  19کادر بعد از سوال 

     می دانیم قانون عمومی گرانش بدین صورت است :
 2 

      :         میدان گرانشی یا همان شتاب جاذبه بدین صورت بدست می آید
 2         

 2 

                                            وزن یک جسم همان نیروی گرانشی بین آن جسم و سیاره است
  2

ارتفاع از سطح می تواند باشد . پس نسبت نیروی  hکه  )r=Rp+h(فاصله بین جسم و مرکز سیاره است  r که 

 از سطح سیاره به وزن جسم در سطح سیاره بدین گونه است:  hوزن در ارتفاع 

 ́
   ́

   (
  

    )
2
 

 همان شعاع سیاره است Rpکه  

 دیگر بین شتاب جاذبه سیارات متفاوت در مقایسه با هم بدین گونه است: چند نسبت پرکاربرد

در سواالت بسیار زیادی نسبت به دو شتاب جاذبه را می خواهیم که با داشتن نسبت دو پارامتر از سیارات به هم 

 می توانیم نسبت شتاب های جاذبه شان را بدست بیاوریم : 

 ́
   ́

 (  ́)
2   ́

   ́
 (  ́)

2
3 

 ́
  ( ́ )

8
3
( ́ )

2
3   ́

   ́
 
 ́
  

ی دیگر بود و به تعادل رسید بود، )در تعادل گرانشی بین دو جرم دیگر (  2و 8و اگر یک جسم بین دو جرم 

نیروهای برابر یا همان شتباب جاذبه برابر در آن نقطه )محل جسم سوم( دارند یا به  2و8یعنی هر دو جسم 

 عبارتی : 

F8=F2g8=g2 8
 8

2  
 2
 2

2 

 است 2و 8فاصله نقطه )جرم سوم( از مرکز اجرام  rکه 
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 : 8048کنکور تجربی داخل  890سوال 

α ( را نشان می دهد اگر2( به )8شکل زیر ، ورود موج از محیط ) -890 β و 31  باشد نسبت   34 

 1 4  31   ( چقدر است : 2( به سرعت انتشار موج در محیط )8سرعت انتظار موج در محیط )

8)8 7√3
3  2)8

7  3 )8√3
1   0)7

8 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  79سوال 

( با مرزهای مساوی عبور می کند. اگر تندی انتشار 3( و )2(و )8پرتو موجی به شکل روبرو از سه محیط ) -79

 ( چند متر بر ثانیه است؟3باشد ، تندی انتشار آن در محیط ) m/s 81( برابر 8موج در محیط )

8)7√7  2)9√7  3)81√3  0)81√2 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  79پاسخ سوال 

 دوازدهم 3، سطح سوال : متوسط ، فصل 2پاسخ : گزینه  -79

چون مشخصات خود موج عوض نشده و مرزها نیز یکسان است، ما میتوانیم هر دو محیط متوالی را با یکدیگر 

را میخواهد ، ما باید این دو محیط را  3داده و سرعت در محیط را  8مقایسه کنیم . چون سوال، سرعت محیط 

 مورد بررسی قرار دهیم .

    8
    2

  8
 2

    08
   74  81

 2
 

√2
2
√3
2

 81
 2

 9√7   

 : 8048کنکور تجربی داخل  890سوال 

α ( را نشان می دهد اگر2( به )8شکل زیر ، ورود موج از محیط ) -890 β و 31  باشد نسبت   34 

 1 4  31   ( چقدر است : 2( به سرعت انتشار موج در محیط )8سرعت انتظار موج در محیط )

8)8 7√3
3  2)8

7  3 )8√3
1   0)7

8 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  79سوال 

( با مرزهای مساوی عبور می کند. اگر تندی انتشار 3( و )2(و )8پرتو موجی به شکل روبرو از سه محیط ) -79

 ( چند متر بر ثانیه است؟3باشد ، تندی انتشار آن در محیط ) m/s 81( برابر 8موج در محیط )

8)7√7  2)9√7  3)81√3  0)81√2 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  79پاسخ سوال 

 دوازدهم 3، سطح سوال : متوسط ، فصل 2پاسخ : گزینه  -79

چون مشخصات خود موج عوض نشده و مرزها نیز یکسان است، ما میتوانیم هر دو محیط متوالی را با یکدیگر 

را میخواهد ، ما باید این دو محیط را  3داده و سرعت در محیط را  8مقایسه کنیم . چون سوال، سرعت محیط 

 مورد بررسی قرار دهیم .

    8
    2

  8
 2

    08
   74  81

 2
 

√2
2
√3
2

 81
 2

 9√7   

که  Rp همان شعاع سیاره است

چند نسبت پرکاربرد دیگر بین شتاب جاذبه سیارات متفاوت در مقایسه با هم بدین گونه است:

در سواالت بسیار زیادی نسبت به دو شتاب جاذبه را می خواهیم که با داشتن نسبت دو پارامتر از سیارات به هم می توانیم نسبت شتاب های 

جاذبه شان را بدست بیاوریم : 

ارتفاع از سطح می تواند باشد . پس نسبت نیروی  hکه  )r=Rp+h(فاصله بین جسم و مرکز سیاره است  r که

 از سطح سیاره به وزن جسم در سطح سیاره بدین گونه است:  hوزن در ارتفاع 

 ́
   ́

   (
  

    )
2
 

 همان شعاع سیاره است Rpکه  

 دیگر بین شتاب جاذبه سیارات متفاوت در مقایسه با هم بدین گونه است: چند نسبت پرکاربرد

در سواالت بسیار زیادی نسبت به دو شتاب جاذبه را می خواهیم که با داشتن نسبت دو پارامتر از سیارات به هم 

 می توانیم نسبت شتاب های جاذبه شان را بدست بیاوریم : 
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2   ́

   ́
 (  ́)
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 ́
  ( ́ )
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3   ́
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 ́
  

ی دیگر بود و به تعادل رسید بود، )در تعادل گرانشی بین دو جرم دیگر (  2و 8و اگر یک جسم بین دو جرم 

نیروهای برابر یا همان شتباب جاذبه برابر در آن نقطه )محل جسم سوم( دارند یا به  2و8یعنی هر دو جسم 

 عبارتی : 

F8=F2g8=g2 8
 8

2  
 2
 2

2 

 است 2و 8فاصله نقطه )جرم سوم( از مرکز اجرام  rکه 

  

و اگر یک جسم بین دو جرم 1و 2 ی دیگر بود و به تعادل رسید بود، )در تعادل گرانشی بین دو جرم دیگر ( یعنی هر دو جسم 1و2 نیروهای برابر 

یا همان شتباب جاذبه برابر در آن نقطه )محل جسم سوم( دارند یا به عبارتی : 

که r فاصله نقطه )جرم سوم( از مرکز اجرام 1و 2 است

سوال 194 کنکور تجربی داخل 1401 :

باشد نسبت سرعت انتظار موج در 

 : 8048کنکور تجربی داخل  890سوال 

α ( را نشان می دهد اگر2( به )8شکل زیر ، ورود موج از محیط ) -890 β و 31  باشد نسبت   34 

 1 4  31   ( چقدر است : 2( به سرعت انتشار موج در محیط )8سرعت انتظار موج در محیط )

8)8 7√3
3  2)8

7  3 )8√3
1   0)7

8 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  79سوال 

( با مرزهای مساوی عبور می کند. اگر تندی انتشار 3( و )2(و )8پرتو موجی به شکل روبرو از سه محیط ) -79

 ( چند متر بر ثانیه است؟3باشد ، تندی انتشار آن در محیط ) m/s 81( برابر 8موج در محیط )

8)7√7  2)9√7  3)81√3  0)81√2 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  79پاسخ سوال 

 دوازدهم 3، سطح سوال : متوسط ، فصل 2پاسخ : گزینه  -79

چون مشخصات خود موج عوض نشده و مرزها نیز یکسان است، ما میتوانیم هر دو محیط متوالی را با یکدیگر 

را میخواهد ، ما باید این دو محیط را  3داده و سرعت در محیط را  8مقایسه کنیم . چون سوال، سرعت محیط 

 مورد بررسی قرار دهیم .
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و 

 : 8048کنکور تجربی داخل  890سوال 

α ( را نشان می دهد اگر2( به )8شکل زیر ، ورود موج از محیط ) -890 β و 31  باشد نسبت   34 

 1 4  31   ( چقدر است : 2( به سرعت انتشار موج در محیط )8سرعت انتظار موج در محیط )

8)8 7√3
3  2)8

7  3 )8√3
1   0)7

8 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  79سوال 

( با مرزهای مساوی عبور می کند. اگر تندی انتشار 3( و )2(و )8پرتو موجی به شکل روبرو از سه محیط ) -79

 ( چند متر بر ثانیه است؟3باشد ، تندی انتشار آن در محیط ) m/s 81( برابر 8موج در محیط )

8)7√7  2)9√7  3)81√3  0)81√2 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  79پاسخ سوال 

 دوازدهم 3، سطح سوال : متوسط ، فصل 2پاسخ : گزینه  -79

چون مشخصات خود موج عوض نشده و مرزها نیز یکسان است، ما میتوانیم هر دو محیط متوالی را با یکدیگر 

را میخواهد ، ما باید این دو محیط را  3داده و سرعت در محیط را  8مقایسه کنیم . چون سوال، سرعت محیط 

 مورد بررسی قرار دهیم .
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194- شکل زیر، ورود موج از محیط )1( به )2( را نشان می دهد اگر 

 : 8048کنکور تجربی داخل  890سوال 

α ( را نشان می دهد اگر2( به )8شکل زیر ، ورود موج از محیط ) -890 β و 31  باشد نسبت   34 

 1 4  31   ( چقدر است : 2( به سرعت انتشار موج در محیط )8سرعت انتظار موج در محیط )

8)8 7√3
3  2)8

7  3 )8√3
1   0)7

8 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  79سوال 

( با مرزهای مساوی عبور می کند. اگر تندی انتشار 3( و )2(و )8پرتو موجی به شکل روبرو از سه محیط ) -79

 ( چند متر بر ثانیه است؟3باشد ، تندی انتشار آن در محیط ) m/s 81( برابر 8موج در محیط )

8)7√7  2)9√7  3)81√3  0)81√2 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  79پاسخ سوال 

 دوازدهم 3، سطح سوال : متوسط ، فصل 2پاسخ : گزینه  -79

چون مشخصات خود موج عوض نشده و مرزها نیز یکسان است، ما میتوانیم هر دو محیط متوالی را با یکدیگر 

را میخواهد ، ما باید این دو محیط را  3داده و سرعت در محیط را  8مقایسه کنیم . چون سوال، سرعت محیط 

 مورد بررسی قرار دهیم .
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محیط )1( به سرعت انتشار موج در محیط )2( چقدر است : 

سوال 69 آزمون شماره 11 ویتامین 100: 

69- پرتو موجی به شکل روبرو از سه محیط )1(و )2( و )3( با مرزهای مساوی عبور می کند. اگر تندی انتشار موج در محیط )1( برابر 

18m/s باشد، تندی انتشار آن در محیط )3( چند متر بر ثانیه است؟

 : 8048کنکور تجربی داخل  890سوال 

α ( را نشان می دهد اگر2( به )8شکل زیر ، ورود موج از محیط ) -890 β و 31  باشد نسبت   34 

 1 4  31   ( چقدر است : 2( به سرعت انتشار موج در محیط )8سرعت انتظار موج در محیط )

8)8 7√3
3  2)8

7  3 )8√3
1   0)7

8 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  79سوال 

( با مرزهای مساوی عبور می کند. اگر تندی انتشار 3( و )2(و )8پرتو موجی به شکل روبرو از سه محیط ) -79

 ( چند متر بر ثانیه است؟3باشد ، تندی انتشار آن در محیط ) m/s 81( برابر 8موج در محیط )

8)7√7  2)9√7  3)81√3  0)81√2 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  79پاسخ سوال 

 دوازدهم 3، سطح سوال : متوسط ، فصل 2پاسخ : گزینه  -79

چون مشخصات خود موج عوض نشده و مرزها نیز یکسان است، ما میتوانیم هر دو محیط متوالی را با یکدیگر 

را میخواهد ، ما باید این دو محیط را  3داده و سرعت در محیط را  8مقایسه کنیم . چون سوال، سرعت محیط 

 مورد بررسی قرار دهیم .
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پاسخ سوال 69 آزمون شماره 11 ویتامین 100: 

69- پاسخ : گزینه 2، سطح سوال : متوسط ، فصل 3 دوازدهم

چون مشخصات خود موج عوض نشده و مرزها نیز یکسان است، ما می توانیم هر دو محیط متوالی را با یکدیگر مقایسه کنیم . چون سوال، سرعت 

محیط 1 را داده و سرعت در محیط 3 را میخواهد ، ما باید این دو محیط را مورد بررسی قرار دهیم .

 : 8048کنکور تجربی داخل  890سوال 

α ( را نشان می دهد اگر2( به )8شکل زیر ، ورود موج از محیط ) -890 β و 31  باشد نسبت   34 

 1 4  31   ( چقدر است : 2( به سرعت انتشار موج در محیط )8سرعت انتظار موج در محیط )

8)8 7√3
3  2)8

7  3 )8√3
1   0)7

8 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  79سوال 

( با مرزهای مساوی عبور می کند. اگر تندی انتشار 3( و )2(و )8پرتو موجی به شکل روبرو از سه محیط ) -79

 ( چند متر بر ثانیه است؟3باشد ، تندی انتشار آن در محیط ) m/s 81( برابر 8موج در محیط )

8)7√7  2)9√7  3)81√3  0)81√2 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  79پاسخ سوال 

 دوازدهم 3، سطح سوال : متوسط ، فصل 2پاسخ : گزینه  -79

چون مشخصات خود موج عوض نشده و مرزها نیز یکسان است، ما میتوانیم هر دو محیط متوالی را با یکدیگر 

را میخواهد ، ما باید این دو محیط را  3داده و سرعت در محیط را  8مقایسه کنیم . چون سوال، سرعت محیط 

 مورد بررسی قرار دهیم .
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ارتفاع از سطح می تواند باشد . پس نسبت نیروی  hکه  )r=Rp+h(فاصله بین جسم و مرکز سیاره است  r که

 از سطح سیاره به وزن جسم در سطح سیاره بدین گونه است:  hوزن در ارتفاع 

 ́
   ́

   (
  

    )
2
 

 همان شعاع سیاره است Rpکه  

 دیگر بین شتاب جاذبه سیارات متفاوت در مقایسه با هم بدین گونه است: چند نسبت پرکاربرد

در سواالت بسیار زیادی نسبت به دو شتاب جاذبه را می خواهیم که با داشتن نسبت دو پارامتر از سیارات به هم 

 می توانیم نسبت شتاب های جاذبه شان را بدست بیاوریم : 
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ی دیگر بود و به تعادل رسید بود، )در تعادل گرانشی بین دو جرم دیگر (  2و 8و اگر یک جسم بین دو جرم 

نیروهای برابر یا همان شتباب جاذبه برابر در آن نقطه )محل جسم سوم( دارند یا به  2و8یعنی هر دو جسم 

 عبارتی : 

F8=F2g8=g2 8
 8

2  
 2
 2

2 

 است 2و 8فاصله نقطه )جرم سوم( از مرکز اجرام  rکه 

  

 : 8048کنکور تجربی داخل  890سوال 

α ( را نشان می دهد اگر2( به )8شکل زیر ، ورود موج از محیط ) -890 β و 31  باشد نسبت   34 

 1 4  31   ( چقدر است : 2( به سرعت انتشار موج در محیط )8سرعت انتظار موج در محیط )

8)8 7√3
3  2)8

7  3 )8√3
1   0)7

8 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  79سوال 

( با مرزهای مساوی عبور می کند. اگر تندی انتشار 3( و )2(و )8پرتو موجی به شکل روبرو از سه محیط ) -79

 ( چند متر بر ثانیه است؟3باشد ، تندی انتشار آن در محیط ) m/s 81( برابر 8موج در محیط )

8)7√7  2)9√7  3)81√3  0)81√2 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  79پاسخ سوال 

 دوازدهم 3، سطح سوال : متوسط ، فصل 2پاسخ : گزینه  -79

چون مشخصات خود موج عوض نشده و مرزها نیز یکسان است، ما میتوانیم هر دو محیط متوالی را با یکدیگر 

را میخواهد ، ما باید این دو محیط را  3داده و سرعت در محیط را  8مقایسه کنیم . چون سوال، سرعت محیط 

 مورد بررسی قرار دهیم .
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 توضیحات 

ارتباط بین ضریب شکست و سرعت انتشار موج در محیط های مختلف از نکات مهمیه که کلید حل هر دو تسته.

سوال 181 کنکور تجربی داخل 1401 :

181- کدام موج ها، برای انتشار نیاز به محیط مادی دارند ؟

پ( امواج رادیویی                ت( پرتوهای فروسرخ     x ب( پرتوهای الف ( امواج صوتی  

1( الف                              2( پ                              3( الف و ب                              4( ب و پ

سوال 90 آزمون شماره 13 ویتامین 100:

90- چند مورد از موارد زیر صحیح می باشند ؟

الف ( امواج الکترو مغناطیسی مانند نور مرئی پرتوی ایکس و ... برخالف اموج صوتی برای انتشار نیاز به محیط مادی ندارند

ب( اگر دوره تناوب نوسان یک منبع موج 2 برابر شود و طول موج آن نیز 2 برابر شود، سرعت انتشار امواج 4 برابر می شود

پ( اگر فاصله ی بین یک قله تا دره را 1/5 برابر کنیم، در فرکانس ثابت ، سرعت انتشار موج نیز 3 برابر می شود

ت( در امواج عرضی برخالف امواج طولی راستای نوسان اجزاء آن و انتقال انرژی عمود بر راستای انتشار موج است .

4 )4                              3)3                              2)2                              1 )1

پاسخ سوال 90 آزمون شماره 13 ویتامین 100:

90- پاسخ : گزینه 1 ، سطح : ساده ، فصل سه دوازدهم

تحلیل گزاره ها : 

الف: با توجه به متن صفحه 61 کامال درست است

ب: دوره تناوب 2 برابر و طول موج هم دو برابر شده پس سرعت انتشار امواج می شود 2 تقسیم بر 2 که یعنی تغییر نکرده 

پ: اگر این فاصله 1/5 برابر شود یعنی طول موج 1/5 برابر شده که یعنی سرعت نیز 1/5 برابر می شود

ت: انتقال انرژی در امواج پیش رونده همیشه در راستای انتشار موج است. )صفحه ی 62 کتاب درسی(

توضیحات

در گزاره الف تست ویتامین 100، تقریبا تمام نکاتی که برای پاسخ دادن به تست کنکور نیاز دارید آورده شده.

سوال 193 کنکور تجربی داخل 1401 :

193- کدام موارد با توجه به شکل زیر که تصویر لحظه ای از یک موج عرضی را نشان می دهد، 

درست است؟

 :844ویتامین  83آزمون شماره  94پاسخ سوال 

 ، سطح : ساده ، فصل سه دوازدهم 8: گزینه پاسخ  -94

 تحلیل گزاره ها : 

 کامال درست است 78الف: با توجه به متن صفحه 

که یعنی  2تقسیم بر  2برابر و طول موج هم دو برابر شده پس سرعت انتشار امواج می شود  2ب: دوره تناوب 

 تغییر نکرده 

 برابر می شود 8/8برابر شده که یعنی سرعت نیز  8/8برابر شود یعنی طول موج  8/8پ: اگر این فاصله 

 کتاب درسی( 72ت: انتقال انرژی در امواج پیش رونده همیشه در راستای انتشار موج است. )صفحه ی 

 توضیحات

 ، تقریبا تمام نکاتی که برای پاسخ دادن به تست کنکور نیاز دارید آورده شده.844در گزاره الف تست ویتامین 

 : 8048کنکور تجربی داحل  893سوال 

 کدام موارد با توجه به شکل زیر که تصویر لحظه ای از یک موج عرضی را نشان می دهد ، درست است؟ -893

 است cm 24الف( مسافتی که موج در هر ثانیه طی می کند، برابر 

 است cm0طی می کند  s 4/48ب( مسافتی که هر ذره از محیط در مدت 

 برابر صفر است s 4/42از ذرات محیط در مدت ت( جابه جایی هر یک 

 ( ب و پ0 ( ب و ت3  ( الف و پ2  ( الف و ت8
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الف( مسافتی که موج در هر ثانیه طی می کند، برابر 20cm است

ب( مسافتی که هر ذره از محیط در مدت s 0/01 طی می کند cm 4 است

ت( جابه جایی هر یک از ذرات محیط در مدت s 0/02 برابر صفر است

1( الف و ت                              2( الف و پ                              3( ب و ت                              4( ب و پ

سوال 67 آزمون شماره 16 ویتامین 100 :

67- شکل مقابل نقش یک موج عرضی را در لحظه ی t=0 نشان می دهد که در خالف جهت محور x در حال انتشار است اگر پس از 

 قرار گیرد، در این مدت موج چند سانتی متر پیشروی کرده است 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  71سوال 

در حال  xنشان می دهد که در خالف جهت محور  t=4شکل مقابل نقش یک موج عرضی را در لحظه ی  -71

قرار گیرد ، در این  ́ از محیط انتشار برای اولین بار در نقطه ی  Mانتشار است اگر پس از مدتی نقطه ای 

 مدت موج چند سانتی متر پیشروی کرده است و نوع حرکت ذره نوسانگر چگونه بوده است؟

 همواره تند شونده-8 (8

 همواره کند شونده-8 (2

 همواره تند شونده -88 (3

 همواره کند شونده -88 (0

 : 844 ویتامین 87آزمون شماره  71پاسخ سوال 

 ، سطح : دشوار ، فصل سه دوازدهم2پاسخ : گزینه ی 

  3     یمابتدا طول موج را محاسبه می کن
0  9     82    

با توجه به این که در جهت انتشار موج، هر ذره از محیط انتشار موج، حرکت ذره ی قبلی خود را تکرار می کند 

از مرکز نوسان به طرف پایین حرکت  mو با توجه به اینکه جهت حرکت موج از راست به چپ می باشد، ذره ی 

 خواهیم داشت :     و́  طمی کند برای محاسبه ی شناسه طی شده توسط ذره بین دو مکان در نقا

 𝜑𝜑   
7     

 𝜑𝜑  2  
𝜑𝜑
  𝜑𝜑  7  

 𝜑𝜑    
7    

   
7    8    

 نوع حرکت ذره همواره کند شونده است .

مدتی نقطه ای M از محیط انتشار برای اولین بار در نقطه ی

و نوع حرکت ذره نوسانگر چگونه بوده است؟

1( 1-همواره تند شونده

2( 1-همواره کند شونده

3( 11- همواره تند شونده

4( 11- همواره کند شونده

پاسخ سوال 67 آزمون شماره 16 ویتامین 100 :

پاسخ : گزینه ی 2، سطح : دشوار ، فصل سه دوازدهم

ابتدا طول موج را محاسبه می کنیم     

با توجه به این که در جهت انتشار موج، هر ذره از محیط انتشار موج، حرکت ذره ی قبلی خود را تکرار می کند و با توجه به اینکه جهت حرکت 

موج از راست به چپ می باشد، ذره ی m از مرکز نوسان به طرف پایین حرکت می کند برای محاسبه ی شناسه طی شده توسط ذره بین دو مکان 

خواهیم داشت :

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  71سوال 

در حال  xنشان می دهد که در خالف جهت محور  t=4شکل مقابل نقش یک موج عرضی را در لحظه ی  -71

قرار گیرد ، در این  ́ از محیط انتشار برای اولین بار در نقطه ی  Mانتشار است اگر پس از مدتی نقطه ای 

 مدت موج چند سانتی متر پیشروی کرده است و نوع حرکت ذره نوسانگر چگونه بوده است؟

 همواره تند شونده-8 (8

 همواره کند شونده-8 (2

 همواره تند شونده -88 (3

 همواره کند شونده -88 (0

 : 844 ویتامین 87آزمون شماره  71پاسخ سوال 

 ، سطح : دشوار ، فصل سه دوازدهم2پاسخ : گزینه ی 

  3     یمابتدا طول موج را محاسبه می کن
0  9     82    

با توجه به این که در جهت انتشار موج، هر ذره از محیط انتشار موج، حرکت ذره ی قبلی خود را تکرار می کند 

از مرکز نوسان به طرف پایین حرکت  mو با توجه به اینکه جهت حرکت موج از راست به چپ می باشد، ذره ی 

 خواهیم داشت :     و́  طمی کند برای محاسبه ی شناسه طی شده توسط ذره بین دو مکان در نقا

 𝜑𝜑   
7     

 𝜑𝜑  2  
𝜑𝜑
  𝜑𝜑  7  

 𝜑𝜑    
7    

   
7    8    

 نوع حرکت ذره همواره کند شونده است .

 و 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  71سوال 

در حال  xنشان می دهد که در خالف جهت محور  t=4شکل مقابل نقش یک موج عرضی را در لحظه ی  -71

قرار گیرد ، در این  ́ از محیط انتشار برای اولین بار در نقطه ی  Mانتشار است اگر پس از مدتی نقطه ای 

 مدت موج چند سانتی متر پیشروی کرده است و نوع حرکت ذره نوسانگر چگونه بوده است؟

 همواره تند شونده-8 (8

 همواره کند شونده-8 (2

 همواره تند شونده -88 (3

 همواره کند شونده -88 (0

 : 844 ویتامین 87آزمون شماره  71پاسخ سوال 

 ، سطح : دشوار ، فصل سه دوازدهم2پاسخ : گزینه ی 

  3     یمابتدا طول موج را محاسبه می کن
0  9     82    

با توجه به این که در جهت انتشار موج، هر ذره از محیط انتشار موج، حرکت ذره ی قبلی خود را تکرار می کند 

از مرکز نوسان به طرف پایین حرکت  mو با توجه به اینکه جهت حرکت موج از راست به چپ می باشد، ذره ی 

 خواهیم داشت :     و́  طمی کند برای محاسبه ی شناسه طی شده توسط ذره بین دو مکان در نقا

 𝜑𝜑   
7     

 𝜑𝜑  2  
𝜑𝜑
  𝜑𝜑  7  

 𝜑𝜑    
7    

   
7    8    

 نوع حرکت ذره همواره کند شونده است .

در نقاط 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  71سوال 

در حال  xنشان می دهد که در خالف جهت محور  t=4شکل مقابل نقش یک موج عرضی را در لحظه ی  -71

قرار گیرد ، در این  ́ از محیط انتشار برای اولین بار در نقطه ی  Mانتشار است اگر پس از مدتی نقطه ای 

 مدت موج چند سانتی متر پیشروی کرده است و نوع حرکت ذره نوسانگر چگونه بوده است؟

 همواره تند شونده-8 (8

 همواره کند شونده-8 (2

 همواره تند شونده -88 (3

 همواره کند شونده -88 (0

 : 844 ویتامین 87آزمون شماره  71پاسخ سوال 

 ، سطح : دشوار ، فصل سه دوازدهم2پاسخ : گزینه ی 

  3     یمابتدا طول موج را محاسبه می کن
0  9     82    

با توجه به این که در جهت انتشار موج، هر ذره از محیط انتشار موج، حرکت ذره ی قبلی خود را تکرار می کند 

از مرکز نوسان به طرف پایین حرکت  mو با توجه به اینکه جهت حرکت موج از راست به چپ می باشد، ذره ی 

 خواهیم داشت :     و́  طمی کند برای محاسبه ی شناسه طی شده توسط ذره بین دو مکان در نقا

 𝜑𝜑   
7     

 𝜑𝜑  2  
𝜑𝜑
  𝜑𝜑  7  

 𝜑𝜑    
7    

   
7    8    

نوع حرکت ذره همواره کند شونده است . نوع حرکت ذره همواره کند شونده است .

 توضیحات 

نمودار نقش موج، موضوع مشترک هر دو تست است. در این تیپ تست ها معموال درباره حرکت نوسانی ذرات محیط انتشار 

موج سوال می شود. و این موضوع در هر دو تست مورد سوال قرار گرفته.

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  71سوال 

در حال  xنشان می دهد که در خالف جهت محور  t=4شکل مقابل نقش یک موج عرضی را در لحظه ی  -71

قرار گیرد ، در این  ́ از محیط انتشار برای اولین بار در نقطه ی  Mانتشار است اگر پس از مدتی نقطه ای 

 مدت موج چند سانتی متر پیشروی کرده است و نوع حرکت ذره نوسانگر چگونه بوده است؟

 همواره تند شونده-8 (8

 همواره کند شونده-8 (2

 همواره تند شونده -88 (3

 همواره کند شونده -88 (0

 : 844 ویتامین 87آزمون شماره  71پاسخ سوال 

 ، سطح : دشوار ، فصل سه دوازدهم2پاسخ : گزینه ی 

  3     یمابتدا طول موج را محاسبه می کن
0  9     82    

با توجه به این که در جهت انتشار موج، هر ذره از محیط انتشار موج، حرکت ذره ی قبلی خود را تکرار می کند 

از مرکز نوسان به طرف پایین حرکت  mو با توجه به اینکه جهت حرکت موج از راست به چپ می باشد، ذره ی 

 خواهیم داشت :     و́  طمی کند برای محاسبه ی شناسه طی شده توسط ذره بین دو مکان در نقا

 𝜑𝜑   
7     

 𝜑𝜑  2  
𝜑𝜑
  𝜑𝜑  7  

 𝜑𝜑    
7    

   
7    8    

 نوع حرکت ذره همواره کند شونده است .

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  71سوال 

در حال  xنشان می دهد که در خالف جهت محور  t=4شکل مقابل نقش یک موج عرضی را در لحظه ی  -71

قرار گیرد ، در این  ́ از محیط انتشار برای اولین بار در نقطه ی  Mانتشار است اگر پس از مدتی نقطه ای 

 مدت موج چند سانتی متر پیشروی کرده است و نوع حرکت ذره نوسانگر چگونه بوده است؟

 همواره تند شونده-8 (8

 همواره کند شونده-8 (2

 همواره تند شونده -88 (3

 همواره کند شونده -88 (0

 : 844 ویتامین 87آزمون شماره  71پاسخ سوال 

 ، سطح : دشوار ، فصل سه دوازدهم2پاسخ : گزینه ی 

  3     یمابتدا طول موج را محاسبه می کن
0  9     82    

با توجه به این که در جهت انتشار موج، هر ذره از محیط انتشار موج، حرکت ذره ی قبلی خود را تکرار می کند 

از مرکز نوسان به طرف پایین حرکت  mو با توجه به اینکه جهت حرکت موج از راست به چپ می باشد، ذره ی 

 خواهیم داشت :     و́  طمی کند برای محاسبه ی شناسه طی شده توسط ذره بین دو مکان در نقا

 𝜑𝜑   
7     

 𝜑𝜑  2  
𝜑𝜑
  𝜑𝜑  7  

 𝜑𝜑    
7    

   
7    8    

 نوع حرکت ذره همواره کند شونده است .
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سوال 196 کنکور تجربی داخل 1401 :

 می شود؟

 توضیحات  

ذرات  نمودار نقش موج، موضوع مشترک هر دو تست است. در این تیپ تست ها معموال درباره حرکت نوسانی

 شود. و این موضوع در هر دو تست مورد سوال قرار گرفته. محیط انتشار موج سوال می

 : 8048کنکور تجربی داخل  897سوال 

 می شود؟Hz 8488*2/28در اتم هیدروژن ، کدام گذار منجر به گسیل فوتونی با بسامد  -897

)   3  841  
     8

844 (  ) 8) 

8)n=2 2   8   به)n=3  8   به 

3)n=0 0   2   به)n=8  2   به 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  18سوال 

قرار دارد. این الکترون با یک گذار پرتویی در رشته پاشن گسیل داشته  nدر اتم هیدروژن، الکترون در تراز  -18

 ))R=4 48)   8(کدام است؟ nنانومتر باشد،  8244است. اگر طول موج این پرتو 

8)8   2 )7   3 )1   0)0 

 توضیحات  

در اکثر تست های این مبحث، تراز اولیه و ثانویه الکترون داده میشود و طول موج یا بسامد فوتون گسیل شده 

، مشابه کنکور، شماره تراز الکترون مورد سوال قرار 844مورد سوال قرار میگیرد. ولی در این تست ویتامین 

 گرفته. 

  

196- در اتم هیدروژن ، کدام گذار منجر به گسیل فوتونی با بسامد 

 توضیحات  

ذرات  نمودار نقش موج، موضوع مشترک هر دو تست است. در این تیپ تست ها معموال درباره حرکت نوسانی

 شود. و این موضوع در هر دو تست مورد سوال قرار گرفته. محیط انتشار موج سوال می

 : 8048کنکور تجربی داخل  897سوال 

 می شود؟Hz 8488*2/28در اتم هیدروژن ، کدام گذار منجر به گسیل فوتونی با بسامد  -897

)   3  841  
     8

844 (  ) 8) 

8)n=2 2   8   به)n=3  8   به 

3)n=0 0   2   به)n=8  2   به 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  18سوال 

قرار دارد. این الکترون با یک گذار پرتویی در رشته پاشن گسیل داشته  nدر اتم هیدروژن، الکترون در تراز  -18

 ))R=4 48)   8(کدام است؟ nنانومتر باشد،  8244است. اگر طول موج این پرتو 

8)8   2 )7   3 )1   0)0 

 توضیحات  

در اکثر تست های این مبحث، تراز اولیه و ثانویه الکترون داده میشود و طول موج یا بسامد فوتون گسیل شده 

، مشابه کنکور، شماره تراز الکترون مورد سوال قرار 844مورد سوال قرار میگیرد. ولی در این تست ویتامین 

 گرفته. 

  

سوال 75 آزمون شماره 16 ویتامین 100 :

75- در اتم هیدروژن، الکترون در تراز n قرار دارد. این الکترون با یک گذار پرتویی در رشته پاشن گسیل داشته است. اگر طول 

 توضیحات  

ذرات  نمودار نقش موج، موضوع مشترک هر دو تست است. در این تیپ تست ها معموال درباره حرکت نوسانی

 شود. و این موضوع در هر دو تست مورد سوال قرار گرفته. محیط انتشار موج سوال می

 : 8048کنکور تجربی داخل  897سوال 

 می شود؟Hz 8488*2/28در اتم هیدروژن ، کدام گذار منجر به گسیل فوتونی با بسامد  -897

)   3  841  
     8

844 (  ) 8) 

8)n=2 2   8   به)n=3  8   به 

3)n=0 0   2   به)n=8  2   به 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  18سوال 

قرار دارد. این الکترون با یک گذار پرتویی در رشته پاشن گسیل داشته  nدر اتم هیدروژن، الکترون در تراز  -18

 ))R=4 48)   8(کدام است؟ nنانومتر باشد،  8244است. اگر طول موج این پرتو 

8)8   2 )7   3 )1   0)0 

 توضیحات  

در اکثر تست های این مبحث، تراز اولیه و ثانویه الکترون داده میشود و طول موج یا بسامد فوتون گسیل شده 

، مشابه کنکور، شماره تراز الکترون مورد سوال قرار 844مورد سوال قرار میگیرد. ولی در این تست ویتامین 

 گرفته. 

  

موج این پرتو 1200 نانومتر باشد، n کدام است؟

4)4    7 )3    6 )2    5)1

 توضیحات 

در اکثر تست های این مبحث، تراز اولیه و ثانویه الکترون داده می شود و طول موج یا بسامد فوتون گسیل شده مورد سوال 

قرار می گیرد. ولی در این تست ویتامین 100، مشابه کنکور، شماره تراز الکترون مورد سوال قرار گرفته. 

سوال 197 کنکور تجربی داخل 1401 :

 است؟

 : 8048کنکور تجربی داخل  891سوال 

  المر براکت چند برابر طول موج چهارمین خط طیف رشته بطول موج دومین خط طیف رشته  -891

 است؟ ́(2  )

8)12
8   2)1  3) 32

8  0)0 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17سوال 

به کوتاه ترین طول موج (3   )در اتم هیدورژن نسبت بلندترین طول موج گسیلی در رشته پاشن -17

 کدام است؟(2   ) گسیلی در رشته بالمر

8)12
1   2) 32

1  3) 12
1  0) 37

1 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح سوال متوسط، فصل 0پاسخ گزینه  -17

́ در رشته پاشن  8      می باشد و بلندترین طول موج وقتی است که 3   باشد 0 

8
   ( 8

 ́2  8
 2)  8

    
  (8

9  8
87)  1  

800       800
1   

́ در رشته بالمر   باشد ∞=nمی باشد و کوتاهترین طول موج وقتی خواهد بود که2 

8
   ( 8

 ́2  8
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 حال نسبت خواسته شده در صورت سوال را محاسبه می کنیم

197- طول موج دومین خط طیف رشته براکت چند برابر طول موج چهارمین خط طیف رشته بالمر 

 : 8048کنکور تجربی داخل  891سوال 

  المر براکت چند برابر طول موج چهارمین خط طیف رشته بطول موج دومین خط طیف رشته  -891

 است؟ ́(2  )

8)12
8   2)1  3) 32

8  0)0 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17سوال 

به کوتاه ترین طول موج (3   )در اتم هیدورژن نسبت بلندترین طول موج گسیلی در رشته پاشن -17

 کدام است؟(2   ) گسیلی در رشته بالمر

8)12
1   2) 32

1  3) 12
1  0) 37

1 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح سوال متوسط، فصل 0پاسخ گزینه  -17

́ در رشته پاشن  8      می باشد و بلندترین طول موج وقتی است که 3   باشد 0 

8
   ( 8

 ́2  8
 2)  8

    
  (8

9  8
87)  1  

800       800
1   

́ در رشته بالمر   باشد ∞=nمی باشد و کوتاهترین طول موج وقتی خواهد بود که2 

8
   ( 8

 ́2  8
 2)  8

    
  (8

0  8
∞
)    

0       0
   

 حال نسبت خواسته شده در صورت سوال را محاسبه می کنیم

سوال 76 آزمون شماره 16 ویتامین 100 :

 به کوتاه ترین طول موج گسیلی در رشته بالمر 

 : 8048کنکور تجربی داخل  891سوال 

  المر براکت چند برابر طول موج چهارمین خط طیف رشته بطول موج دومین خط طیف رشته  -891

 است؟ ́(2  )

8)12
8   2)1  3) 32

8  0)0 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17سوال 

به کوتاه ترین طول موج (3   )در اتم هیدورژن نسبت بلندترین طول موج گسیلی در رشته پاشن -17

 کدام است؟(2   ) گسیلی در رشته بالمر

8)12
1   2) 32

1  3) 12
1  0) 37

1 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح سوال متوسط، فصل 0پاسخ گزینه  -17

́ در رشته پاشن  8      می باشد و بلندترین طول موج وقتی است که 3   باشد 0 
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́ در رشته بالمر   باشد ∞=nمی باشد و کوتاهترین طول موج وقتی خواهد بود که2 
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 حال نسبت خواسته شده در صورت سوال را محاسبه می کنیم

76- در اتم هیدورژن نسبت بلندترین طول موج گسیلی در رشته پاشن

 کدام است؟

 : 8048کنکور تجربی داخل  891سوال 

  المر براکت چند برابر طول موج چهارمین خط طیف رشته بطول موج دومین خط طیف رشته  -891

 است؟ ́(2  )

8)12
8   2)1  3) 32

8  0)0 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17سوال 

به کوتاه ترین طول موج (3   )در اتم هیدورژن نسبت بلندترین طول موج گسیلی در رشته پاشن -17

 کدام است؟(2   ) گسیلی در رشته بالمر

8)12
1   2) 32

1  3) 12
1  0) 37

1 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح سوال متوسط، فصل 0پاسخ گزینه  -17

́ در رشته پاشن  8      می باشد و بلندترین طول موج وقتی است که 3   باشد 0 

8
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́ در رشته بالمر   باشد ∞=nمی باشد و کوتاهترین طول موج وقتی خواهد بود که2 
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 حال نسبت خواسته شده در صورت سوال را محاسبه می کنیم

 : 8048کنکور تجربی داخل  891سوال 

  المر براکت چند برابر طول موج چهارمین خط طیف رشته بطول موج دومین خط طیف رشته  -891

 است؟ ́(2  )

8)12
8   2)1  3) 32

8  0)0 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17سوال 

به کوتاه ترین طول موج (3   )در اتم هیدورژن نسبت بلندترین طول موج گسیلی در رشته پاشن -17

 کدام است؟(2   ) گسیلی در رشته بالمر

8)12
1   2) 32

1  3) 12
1  0) 37

1 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح سوال متوسط، فصل 0پاسخ گزینه  -17

́ در رشته پاشن  8      می باشد و بلندترین طول موج وقتی است که 3   باشد 0 

8
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1   

́ در رشته بالمر   باشد ∞=nمی باشد و کوتاهترین طول موج وقتی خواهد بود که2 
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 حال نسبت خواسته شده در صورت سوال را محاسبه می کنیم

 : 8048کنکور تجربی داخل  891سوال 

  المر براکت چند برابر طول موج چهارمین خط طیف رشته بطول موج دومین خط طیف رشته  -891

 است؟ ́(2  )

8)12
8   2)1  3) 32

8  0)0 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17سوال 

به کوتاه ترین طول موج (3   )در اتم هیدورژن نسبت بلندترین طول موج گسیلی در رشته پاشن -17

 کدام است؟(2   ) گسیلی در رشته بالمر

8)12
1   2) 32

1  3) 12
1  0) 37

1 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح سوال متوسط، فصل 0پاسخ گزینه  -17

́ در رشته پاشن  8      می باشد و بلندترین طول موج وقتی است که 3   باشد 0 

8
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́ در رشته بالمر   باشد ∞=nمی باشد و کوتاهترین طول موج وقتی خواهد بود که2 
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 حال نسبت خواسته شده در صورت سوال را محاسبه می کنیم

پاسخ سوال 76 آزمون شماره 16 ویتامین 100 :

76- پاسخ گزینه 4، سطح سوال متوسط، فصل 4 دوازدهم 

 باشد

 : 8048کنکور تجربی داخل  891سوال 

  المر براکت چند برابر طول موج چهارمین خط طیف رشته بطول موج دومین خط طیف رشته  -891

 است؟ ́(2  )

8)12
8   2)1  3) 32

8  0)0 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17سوال 

به کوتاه ترین طول موج (3   )در اتم هیدورژن نسبت بلندترین طول موج گسیلی در رشته پاشن -17

 کدام است؟(2   ) گسیلی در رشته بالمر

8)12
1   2) 32

1  3) 12
1  0) 37

1 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح سوال متوسط، فصل 0پاسخ گزینه  -17

́ در رشته پاشن  8      می باشد و بلندترین طول موج وقتی است که 3   باشد 0 

8
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́ در رشته بالمر   باشد ∞=nمی باشد و کوتاهترین طول موج وقتی خواهد بود که2 
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 حال نسبت خواسته شده در صورت سوال را محاسبه می کنیم

 می باشد و بلندترین طول موج وقتی است که 

 : 8048کنکور تجربی داخل  891سوال 

  المر براکت چند برابر طول موج چهارمین خط طیف رشته بطول موج دومین خط طیف رشته  -891

 است؟ ́(2  )

8)12
8   2)1  3) 32

8  0)0 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17سوال 

به کوتاه ترین طول موج (3   )در اتم هیدورژن نسبت بلندترین طول موج گسیلی در رشته پاشن -17

 کدام است؟(2   ) گسیلی در رشته بالمر

8)12
1   2) 32

1  3) 12
1  0) 37

1 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح سوال متوسط، فصل 0پاسخ گزینه  -17

́ در رشته پاشن  8      می باشد و بلندترین طول موج وقتی است که 3   باشد 0 

8
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́ در رشته بالمر   باشد ∞=nمی باشد و کوتاهترین طول موج وقتی خواهد بود که2 
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 حال نسبت خواسته شده در صورت سوال را محاسبه می کنیم

در رشته پاشن 

 : 8048کنکور تجربی داخل  891سوال 

  المر براکت چند برابر طول موج چهارمین خط طیف رشته بطول موج دومین خط طیف رشته  -891

 است؟ ́(2  )

8)12
8   2)1  3) 32

8  0)0 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17سوال 

به کوتاه ترین طول موج (3   )در اتم هیدورژن نسبت بلندترین طول موج گسیلی در رشته پاشن -17

 کدام است؟(2   ) گسیلی در رشته بالمر

8)12
1   2) 32

1  3) 12
1  0) 37

1 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح سوال متوسط، فصل 0پاسخ گزینه  -17

́ در رشته پاشن  8      می باشد و بلندترین طول موج وقتی است که 3   باشد 0 

8
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́ در رشته بالمر   باشد ∞=nمی باشد و کوتاهترین طول موج وقتی خواهد بود که2 
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 حال نسبت خواسته شده در صورت سوال را محاسبه می کنیم



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

19

فیزیک

 باشد

 : 8048کنکور تجربی داخل  891سوال 

  المر براکت چند برابر طول موج چهارمین خط طیف رشته بطول موج دومین خط طیف رشته  -891

 است؟ ́(2  )

8)12
8   2)1  3) 32

8  0)0 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17سوال 

به کوتاه ترین طول موج (3   )در اتم هیدورژن نسبت بلندترین طول موج گسیلی در رشته پاشن -17

 کدام است؟(2   ) گسیلی در رشته بالمر

8)12
1   2) 32

1  3) 12
1  0) 37

1 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح سوال متوسط، فصل 0پاسخ گزینه  -17

́ در رشته پاشن  8      می باشد و بلندترین طول موج وقتی است که 3   باشد 0 

8
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́ در رشته بالمر   باشد ∞=nمی باشد و کوتاهترین طول موج وقتی خواهد بود که2 
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 حال نسبت خواسته شده در صورت سوال را محاسبه می کنیم

 می باشد و کوتاهترین طول موج وقتی خواهد بود که 

 : 8048کنکور تجربی داخل  891سوال 

  المر براکت چند برابر طول موج چهارمین خط طیف رشته بطول موج دومین خط طیف رشته  -891

 است؟ ́(2  )

8)12
8   2)1  3) 32

8  0)0 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17سوال 

به کوتاه ترین طول موج (3   )در اتم هیدورژن نسبت بلندترین طول موج گسیلی در رشته پاشن -17

 کدام است؟(2   ) گسیلی در رشته بالمر

8)12
1   2) 32

1  3) 12
1  0) 37

1 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح سوال متوسط، فصل 0پاسخ گزینه  -17

́ در رشته پاشن  8      می باشد و بلندترین طول موج وقتی است که 3   باشد 0 

8
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 ́2  8
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87)  1  
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́ در رشته بالمر   باشد ∞=nمی باشد و کوتاهترین طول موج وقتی خواهد بود که2 
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 حال نسبت خواسته شده در صورت سوال را محاسبه می کنیم

در رشته بالمر 

 : 8048کنکور تجربی داخل  891سوال 

  المر براکت چند برابر طول موج چهارمین خط طیف رشته بطول موج دومین خط طیف رشته  -891

 است؟ ́(2  )

8)12
8   2)1  3) 32

8  0)0 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17سوال 

به کوتاه ترین طول موج (3   )در اتم هیدورژن نسبت بلندترین طول موج گسیلی در رشته پاشن -17

 کدام است؟(2   ) گسیلی در رشته بالمر

8)12
1   2) 32

1  3) 12
1  0) 37

1 

 : 844ویتامین  87آزمون شماره  17پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح سوال متوسط، فصل 0پاسخ گزینه  -17

́ در رشته پاشن  8      می باشد و بلندترین طول موج وقتی است که 3   باشد 0 

8
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 ́2  8
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87)  1  
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1   

́ در رشته بالمر   باشد ∞=nمی باشد و کوتاهترین طول موج وقتی خواهد بود که2 
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حال نسبت خواسته شده در صورت سوال را محاسبه می کنیم حال نسبت خواسته شده در صورت سوال را محاسبه می کنیم
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 : 844ویتامین  81آزمون شماره  90سوال 

 نسبت بلندترین طول موج رشته براکت به کوتاهترین طول موج رشته بالمر چند است؟ -90

(  4 488   8) 

8)0   2) 24
9  3) 844
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18 

 : 844ویتامین  81آزمون شماره  90پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح متوسط ، مبحث : فصل 3گزینه  90

 نشان میدهیم2 و کوتاهترین طول موج رشته بالمر را با  8 طول موج  رشته براکت را بابلندترین 
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 :8048کنکور تجربی داخل  244سوال 

. بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار سه ذره باردار مطابق شکل زیر روی یک خط  قرار گرفته اند -244

q8 چند برابر بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بارq3 است ؟ 

سوال 94 آزمون شماره 17 ویتامین 100 :

94- نسبت بلندترین طول موج رشته براکت به کوتاه ترین طول موج رشته بالمر چند است؟
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 : 844ویتامین  81آزمون شماره  90سوال 

 نسبت بلندترین طول موج رشته براکت به کوتاهترین طول موج رشته بالمر چند است؟ -90

(  4 488   8) 

8)0   2) 24
9  3) 844

9  0) 844
18 

 : 844ویتامین  81آزمون شماره  90پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح متوسط ، مبحث : فصل 3گزینه  90

 نشان میدهیم2 و کوتاهترین طول موج رشته بالمر را با  8 طول موج  رشته براکت را بابلندترین 
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 :8048کنکور تجربی داخل  244سوال 

. بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار سه ذره باردار مطابق شکل زیر روی یک خط  قرار گرفته اند -244

q8 چند برابر بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بارq3 است ؟ 
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 : 844ویتامین  81آزمون شماره  90سوال 

 نسبت بلندترین طول موج رشته براکت به کوتاهترین طول موج رشته بالمر چند است؟ -90

(  4 488   8) 

8)0   2) 24
9  3) 844

9  0) 844
18 

 : 844ویتامین  81آزمون شماره  90پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح متوسط ، مبحث : فصل 3گزینه  90

 نشان میدهیم2 و کوتاهترین طول موج رشته بالمر را با  8 طول موج  رشته براکت را بابلندترین 
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 :8048کنکور تجربی داخل  244سوال 

. بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار سه ذره باردار مطابق شکل زیر روی یک خط  قرار گرفته اند -244

q8 چند برابر بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بارq3 است ؟ 

 )4                              
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 : 844ویتامین  81آزمون شماره  90سوال 

 نسبت بلندترین طول موج رشته براکت به کوتاهترین طول موج رشته بالمر چند است؟ -90

(  4 488   8) 

8)0   2) 24
9  3) 844

9  0) 844
18 

 : 844ویتامین  81آزمون شماره  90پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح متوسط ، مبحث : فصل 3گزینه  90

 نشان میدهیم2 و کوتاهترین طول موج رشته بالمر را با  8 طول موج  رشته براکت را بابلندترین 
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 :8048کنکور تجربی داخل  244سوال 

. بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار سه ذره باردار مطابق شکل زیر روی یک خط  قرار گرفته اند -244

q8 چند برابر بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بارq3 است ؟ 

 )3                              
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 : 844ویتامین  81آزمون شماره  90سوال 

 نسبت بلندترین طول موج رشته براکت به کوتاهترین طول موج رشته بالمر چند است؟ -90

(  4 488   8) 

8)0   2) 24
9  3) 844

9  0) 844
18 

 : 844ویتامین  81آزمون شماره  90پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح متوسط ، مبحث : فصل 3گزینه  90

 نشان میدهیم2 و کوتاهترین طول موج رشته بالمر را با  8 طول موج  رشته براکت را بابلندترین 
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 :8048کنکور تجربی داخل  244سوال 

. بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار سه ذره باردار مطابق شکل زیر روی یک خط  قرار گرفته اند -244

q8 چند برابر بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بارq3 است ؟ 

 )2                              4)1

پاسخ سوال 94 آزمون شماره 17 ویتامین 100 :

94 گزینه 3، سطح متوسط ، مبحث : فصل 4 دوازدهم 

 نشان می دهیم
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 : 844ویتامین  81آزمون شماره  90سوال 

 نسبت بلندترین طول موج رشته براکت به کوتاهترین طول موج رشته بالمر چند است؟ -90

(  4 488   8) 

8)0   2) 24
9  3) 844

9  0) 844
18 

 : 844ویتامین  81آزمون شماره  90پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح متوسط ، مبحث : فصل 3گزینه  90

 نشان میدهیم2 و کوتاهترین طول موج رشته بالمر را با  8 طول موج  رشته براکت را بابلندترین 
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 :8048کنکور تجربی داخل  244سوال 

. بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار سه ذره باردار مطابق شکل زیر روی یک خط  قرار گرفته اند -244

q8 چند برابر بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بارq3 است ؟ 

 و کوتاه ترین طول موج رشته بالمر را با 
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 : 844ویتامین  81آزمون شماره  90سوال 

 نسبت بلندترین طول موج رشته براکت به کوتاهترین طول موج رشته بالمر چند است؟ -90

(  4 488   8) 

8)0   2) 24
9  3) 844

9  0) 844
18 

 : 844ویتامین  81آزمون شماره  90پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح متوسط ، مبحث : فصل 3گزینه  90

 نشان میدهیم2 و کوتاهترین طول موج رشته بالمر را با  8 طول موج  رشته براکت را بابلندترین 
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 :8048کنکور تجربی داخل  244سوال 

. بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار سه ذره باردار مطابق شکل زیر روی یک خط  قرار گرفته اند -244

q8 چند برابر بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بارq3 است ؟ 

بلندترین طول موج  رشته براکت را با
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 : 844ویتامین  81آزمون شماره  90سوال 

 نسبت بلندترین طول موج رشته براکت به کوتاهترین طول موج رشته بالمر چند است؟ -90

(  4 488   8) 

8)0   2) 24
9  3) 844

9  0) 844
18 

 : 844ویتامین  81آزمون شماره  90پاسخ سوال 

  دوازدهم 0، سطح متوسط ، مبحث : فصل 3گزینه  90

 نشان میدهیم2 و کوتاهترین طول موج رشته بالمر را با  8 طول موج  رشته براکت را بابلندترین 

8
 8
  ( 8

02  
8
82)   9

044 

8
 2
  ( 8

22  
8
 )   8

0 

 8
 2
 

 8
0

 9
044

 844
9  

 :8048کنکور تجربی داخل  244سوال 

. بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار سه ذره باردار مطابق شکل زیر روی یک خط  قرار گرفته اند -244

q8 چند برابر بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بارq3 است ؟ 

سوال 200 کنکور تجربی داخل 1401:

200- سه ذره باردار مطابق شکل زیر روی یک خط  قرار گرفته اند. بزرگی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار q1 چند برابر بزرگی 

نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار q3 است ؟

1)2                     4)1
8)0  2)8 

3) 1
88  0) 81 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  91سوال 

. در  می نامیم Fرا 3  سه بار الکتریکی به صورت زیر روی یک خط قرار گرفته اند نیروی خالص وارد بر بار-91

میکروکولن تغییر میکنند. در این حالت نیروی وارد بر  2را تماس میدهیم و هر کدام 2 و  8 حالت دوم بار

 می شود و چند الکترون در هنگام تماس بین دوبار جابه جا می گردد؟ Fچند برابر 3 

(  8 7  84 89  2  4) 

 

8)1 و80 84  8
3  2)82 8 و82 84  8

3 

2)82 8 و82 84  24
9  0)1 و80 84  24

9 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  91پاسخ سوال 

 ، سطح : دشوار، فصل یک یازدهم2پاسخ : گزینه  -91

 2در ابتدا مقدار الکترون های جابه جا شده را حساب می کنیم که به ازای 

 میکروکولن بار تغییر کرده :

            2  84 7    8 7  84 89

   82 8  8482 

 )4          

8)0  2)8 

3) 1
88  0) 81 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  91سوال 

. در  می نامیم Fرا 3  سه بار الکتریکی به صورت زیر روی یک خط قرار گرفته اند نیروی خالص وارد بر بار-91

میکروکولن تغییر میکنند. در این حالت نیروی وارد بر  2را تماس میدهیم و هر کدام 2 و  8 حالت دوم بار

 می شود و چند الکترون در هنگام تماس بین دوبار جابه جا می گردد؟ Fچند برابر 3 

(  8 7  84 89  2  4) 

 

8)1 و80 84  8
3  2)82 8 و82 84  8

3 

2)82 8 و82 84  24
9  0)1 و80 84  24

9 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  91پاسخ سوال 

 ، سطح : دشوار، فصل یک یازدهم2پاسخ : گزینه  -91

 2در ابتدا مقدار الکترون های جابه جا شده را حساب می کنیم که به ازای 

 میکروکولن بار تغییر کرده :

            2  84 7    8 7  84 89

   82 8  8482 

 )3

8)0  2)8 

3) 1
88  0) 81 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  91سوال 

. در  می نامیم Fرا 3  سه بار الکتریکی به صورت زیر روی یک خط قرار گرفته اند نیروی خالص وارد بر بار-91

میکروکولن تغییر میکنند. در این حالت نیروی وارد بر  2را تماس میدهیم و هر کدام 2 و  8 حالت دوم بار

 می شود و چند الکترون در هنگام تماس بین دوبار جابه جا می گردد؟ Fچند برابر 3 

(  8 7  84 89  2  4) 

 

8)1 و80 84  8
3  2)82 8 و82 84  8

3 

2)82 8 و82 84  24
9  0)1 و80 84  24

9 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  91پاسخ سوال 

 ، سطح : دشوار، فصل یک یازدهم2پاسخ : گزینه  -91

 2در ابتدا مقدار الکترون های جابه جا شده را حساب می کنیم که به ازای 

 میکروکولن بار تغییر کرده :

            2  84 7    8 7  84 89

   82 8  8482 



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

20

فیزیک

سوال 97 آزمون شماره 12 ویتامین 100 :

97-سه بار الکتریکی به صورت زیر روی یک خط قرار گرفته اند نیروی خالص وارد بر بار q3 را F می نامیم . در حالت دوم بار q1 و 

q2 را تماس می دهیم و هر کدام 2 میکروکولن تغییر می کنند. در این حالت نیروی وارد بر q3 چند برابر F می شود و چند الکترون 

در هنگام تماس بین دوبار جابه جا می گردد؟

8)0  2)8 

3) 1
88  0) 81 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  91سوال 

. در  می نامیم Fرا 3  سه بار الکتریکی به صورت زیر روی یک خط قرار گرفته اند نیروی خالص وارد بر بار-91

میکروکولن تغییر میکنند. در این حالت نیروی وارد بر  2را تماس میدهیم و هر کدام 2 و  8 حالت دوم بار

 می شود و چند الکترون در هنگام تماس بین دوبار جابه جا می گردد؟ Fچند برابر 3 

(  8 7  84 89  2  4) 

 

8)1 و80 84  8
3  2)82 8 و82 84  8

3 

2)82 8 و82 84  24
9  0)1 و80 84  24

9 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  91پاسخ سوال 

 ، سطح : دشوار، فصل یک یازدهم2پاسخ : گزینه  -91

 2در ابتدا مقدار الکترون های جابه جا شده را حساب می کنیم که به ازای 

 میکروکولن بار تغییر کرده :

            2  84 7    8 7  84 89

   82 8  8482 

پاسخ سوال 97 آزمون شماره 12 ویتامین 100 :

97- پاسخ : گزینه 2، سطح : دشوار، فصل یک یازدهم

در ابتدا مقدار الکترون های جابه جا شده را حساب می کنیم که به ازای 2 میکروکولن بار تغییر کرده :

8)0  2)8 

3) 1
88  0) 81 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  91سوال 

. در  می نامیم Fرا 3  سه بار الکتریکی به صورت زیر روی یک خط قرار گرفته اند نیروی خالص وارد بر بار-91

میکروکولن تغییر میکنند. در این حالت نیروی وارد بر  2را تماس میدهیم و هر کدام 2 و  8 حالت دوم بار

 می شود و چند الکترون در هنگام تماس بین دوبار جابه جا می گردد؟ Fچند برابر 3 

(  8 7  84 89  2  4) 

 

8)1 و80 84  8
3  2)82 8 و82 84  8

3 

2)82 8 و82 84  24
9  0)1 و80 84  24

9 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  91پاسخ سوال 

 ، سطح : دشوار، فصل یک یازدهم2پاسخ : گزینه  -91

 2در ابتدا مقدار الکترون های جابه جا شده را حساب می کنیم که به ازای 

 میکروکولن بار تغییر کرده :

            2  84 7    8 7  84 89

   82 8  8482 

1)4  2)1 

3) 7
11  4) 58 

 : 111ویتامین  12آزمون شماره  77سوال 

. در  می نامیم Fرا 3  سه بار الکتریکی به صورت زیر روی یک خط قرار گرفته اند نیروی خالص وارد بر بار-77

میکروکولن تغییر میکنند. در این حالت نیروی وارد بر  2را تماس میدهیم و هر کدام 2 و  1 حالت دوم بار

 می شود و چند الکترون در هنگام تماس بین دوبار جابه جا می گردد؟ Fچند برابر 3 

   1 6  11 17  2  1  

 

1)8 و14 11  5
3  2)12 5 و12 11  5

3 

2)12 5 و12 11  21
7  4)8 و14 11  21

7 

 : 111ویتامین  12آزمون شماره  77پاسخ سوال 

 ، سطح : دشوار، فصل یک یازدهم2پاسخ : گزینه  -77

 2در ابتدا مقدار الکترون های جابه جا شده را حساب می کنیم که به ازای 

 میکروکولن بار تغییر کرده :

            2  11 6    1 6  11 17    12 5  1112 

مثبت است، بعد از  1 منفی و بار 2 را حساب کنید و چون بار 2 حساب کردن مقدار نیروها باید مقدار باربرای 

تماس بار منفی به سمت آن ها می رود و بار مثبت کم میشود ) به سمت منفی ها می رود( و مقدار آنها بدین 

 صورت می شود.

برای حساب کردن مقدار نیروها باید مقدار بار q2 را حساب کنید و چون بار q2 منفی و بار q1 مثبت است، بعد از تماس بار منفی به سمت آن ها 

می رود و بار مثبت کم می شود ) به سمت منفی ها می رود( و مقدار آنها بدین صورت می شود.

و چون بعد از تماس مقدار بارها برابر می شود:

مثبت است، بعد از  8 منفی و بار 2 را حساب کنید و چون بار 2 حساب کردن مقدار نیروها باید مقدار باربرای 

تماس بار منفی به سمت آن ها می رود و بار مثبت کم میشود ) به سمت منفی ها می رود( و مقدار آنها بدین 

 صورت می شود.

 و چون بعد از تماس مقدار بارها برابر می شود:

  2  2  8 

 2   8 

را حساب کردیم اکنون نیروی وارد بر آن را میتوانیم حساب 2  مقدار اولیه 

 کنیم

 23  9  849  8  84 7  2  84 7

8  81  84 3 

 

 83  9  849  3  84 7  2  84 7

9  7  84 3 

    23   82  81  84 3  7  84 3  82  84 3 

    23   82  81  84 3  2  84 3  24  84 3 

 2
 8  

 24  84 3

82  84 3  8
3 

 توضیحات

بررسی وضعیتی که سه بار به صورت هم راستا روی یک خط قرار گرفته اند، از موضوعات مورد عالقه طراحان 

 ، این موضوع مورد سوال قرار گرفته. 844کنکور است! در سوال آزمون ویتامین 

مقدار اولیه q2 را حساب کردیم اکنون نیروی وارد بر آن را می توانیم حساب کنیم

 و چون بعد از تماس مقدار بارها برابر می شود:

  2  2  1 

 2   1 

 را حساب کردیم اکنون نیروی وارد بر آن را میتوانیم حساب کنیم2  مقدار اولیه 

 22  9  119  1  11 6  2  11 6

1  11  11 2 

 12  9  119  2  11 6  2  11 6

9  6  11 2 

    22   12  11  11 2  6  11 2  12  11 2 

    22   12  11  11 2  2  11 2  21  11 2 

 2
 1  

 21 11 2

12 11 2  
5
2 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات

بررسی وضعیتی که سه بار به صورت هم راستا روی یک خط قرار گرفته اند، از موضوعات مورد عالقه طراحان 

 ، این موضوع مورد سوال قرار گرفته. 111کنکور است! در سوال آزمون ویتامین 

 و چون بعد از تماس مقدار بارها برابر می شود:

  2  2  1 

 2   1 

 را حساب کردیم اکنون نیروی وارد بر آن را میتوانیم حساب کنیم2  مقدار اولیه 

 22  9  119  1  11 6  2  11 6

1  11  11 2 

 12  9  119  2  11 6  2  11 6

9  6  11 2 

    22   12  11  11 2  6  11 2  12  11 2 

    22   12  11  11 2  2  11 2  21  11 2 

 2
 1  

 21 11 2

12 11 2  
5
2 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات

بررسی وضعیتی که سه بار به صورت هم راستا روی یک خط قرار گرفته اند، از موضوعات مورد عالقه طراحان 

 ، این موضوع مورد سوال قرار گرفته. 111کنکور است! در سوال آزمون ویتامین 

 و چون بعد از تماس مقدار بارها برابر می شود:

  2  2  1 

 2   1 

 را حساب کردیم اکنون نیروی وارد بر آن را میتوانیم حساب کنیم2  مقدار اولیه 

 22  9  119  1  11 6  2  11 6

1  11  11 2 

 12  9  119  2  11 6  2  11 6

9  6  11 2 

    22   12  11  11 2  6  11 2  12  11 2 

    22   12  11  11 2  2  11 2  21  11 2 

 2
 1  

 21 11 2

12 11 2  
5
2 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات

بررسی وضعیتی که سه بار به صورت هم راستا روی یک خط قرار گرفته اند، از موضوعات مورد عالقه طراحان 

 ، این موضوع مورد سوال قرار گرفته. 111کنکور است! در سوال آزمون ویتامین 
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 و چون بعد از تماس مقدار بارها برابر می شود:

  2  2  1 

 2   1 

 را حساب کردیم اکنون نیروی وارد بر آن را میتوانیم حساب کنیم2  مقدار اولیه 

 22  9  119  1  11 6  2  11 6

1  11  11 2 

 12  9  119  2  11 6  2  11 6

9  6  11 2 

    22   12  11  11 2  6  11 2  12  11 2 

    22   12  11  11 2  2  11 2  21  11 2 

 2
 1  

 21 11 2

12 11 2  
5
2 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات

بررسی وضعیتی که سه بار به صورت هم راستا روی یک خط قرار گرفته اند، از موضوعات مورد عالقه طراحان 

 ، این موضوع مورد سوال قرار گرفته. 111کنکور است! در سوال آزمون ویتامین 

توضیحات

بررسی وضعیتی که سه بار به صورت هم راستا روی یک خط قرار گرفته اند، از موضوعات مورد عالقه طراحان کنکور است! در 

سوال آزمون ویتامین 100، این موضوع مورد سوال قرار گرفته. 

سوال 201 کنکور تجربی داخل 1401:

201- مطابق شکل زیر، دو ذره باردار روی محوری در فاصله x از هم قرار دارند بار چه اندازه باشد و در کدام نقطه روی این محور 

قرار گیرد تا نیروی الکتریکی خالص وارد بر هر سه ذره صفر باشد ؟

 :8048کنکور تجربی داخل  248سوال 

از هم قرار دارند بار چه اندازه باشد و در کدام  xمطابق شکل زیر ، دو ذره باردار روی محوری در فاصله  -248

 نقطه روی این محور قرار گیرد تا نروی الکتریکی خالص وارد بر هر سه ذره صفر باشد ؟

8)  9
0 9  (2  8 سمت چپ بار  x 2و در فاصله  8 

0  و در فاصله  8 
 8 سمت چپ بار 2

 3 )9
0 9  ( 0  8 سمت چپ بار  x 2و در فاصله  8 

0  و در فاصله - 8 
 8 سمت چپ بار  2

 

 :844ویتامین 7آزمون شماره 13سوال  

و 8 ی بل صفر است در صورتیکه جای بارهانیروی الکتریکی خالص وارد بر هر یک از بارها در شکل مقا -13

چند برابر اندازه ی نیروی 2 را عوض شود، در این حالت اندازه ی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار 3 

 است؟ 3 الکتریکی خالص وارد بر بار

8) 9  2) 89 

3)3                 0) 83 

 :844ویتامین 7آزمون شماره 13پاسخ سوال 

 ، سطح سوال : متوسط ، فصل یک یازدهم2پاسخ : گزینه  -13

 برابرند2 صفر است بنابراین اندازه ی نیروهای وارده از طرف دیگر بارها به  2 نیروی خالص وارد بر بار

√
 2
 8
  2
 8

 √82
3   2

 8
 2 

 سوال 73 آزمون شماره6 ویتامین100:

73- نیروی الکتریکی خالص وارد بر هر یک از بارها در شکل مقابل صفر است در صورتی که جای بارهای q1 و q3 را عوض شود، در 

این حالت اندازه ی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار q1 چند برابر اندازه ی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار q3 است؟

 :8048کنکور تجربی داخل  248سوال 

از هم قرار دارند بار چه اندازه باشد و در کدام  xمطابق شکل زیر ، دو ذره باردار روی محوری در فاصله  -248

 نقطه روی این محور قرار گیرد تا نروی الکتریکی خالص وارد بر هر سه ذره صفر باشد ؟

8)  9
0 9  (2  8 سمت چپ بار  x 2و در فاصله  8 

0  و در فاصله  8 
 8 سمت چپ بار 2

 3 )9
0 9  ( 0  8 سمت چپ بار  x 2و در فاصله  8 

0  و در فاصله - 8 
 8 سمت چپ بار  2

 

 :844ویتامین 7آزمون شماره 13سوال  

و 8 ی بل صفر است در صورتیکه جای بارهانیروی الکتریکی خالص وارد بر هر یک از بارها در شکل مقا -13

چند برابر اندازه ی نیروی 2 را عوض شود، در این حالت اندازه ی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار 3 

 است؟ 3 الکتریکی خالص وارد بر بار

8) 9  2) 89 

3)3                 0) 83 

 :844ویتامین 7آزمون شماره 13پاسخ سوال 

 ، سطح سوال : متوسط ، فصل یک یازدهم2پاسخ : گزینه  -13

 برابرند2 صفر است بنابراین اندازه ی نیروهای وارده از طرف دیگر بارها به  2 نیروی خالص وارد بر بار

√
 2
 8
  2
 8

 √82
3   2

 8
 2 



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

22

فیزیک

پاسخ سوال 73 آزمون شماره6 ویتامین100:

73- پاسخ : گزینه 2، سطح سوال : متوسط ، فصل یک یازدهم

نیروی خالص وارد بر بار q2 صفر است بنابراین اندازه ی نیروهای وارده از طرف دیگر بارها به q2 برابرند

نیروی الکتریکی خالص وارد بر نیز برابر صفر است بنابراین 

 نیروی الکتریکی خالص وارد بر نیز برابر صفر است بنابراین 

     ́
 2  3  2

 2  82  3
9  2   2   0

3    

 صفر است8 و 3 منفی است زیر نیروهای وارد بر بارهای 2 بار 

 نمی نویسیم لهرا در معادkو   و  2 چون نسبت دون نیرو از ما خواسته شده

 32  
0
3  

82
0  0 

 82  3  0
3  

8
9  0

9 

  2  
04
9  

  83  3  82  37 

 23  
0
3  

82
0  0 

  3  04 

 2
 3

 
04
9
04  8

9 

  

بار q2 منفی است زیر نیروهای وارد بر بارهای q3 و q1 صفر است

  و k را در معادله نمی نویسیم

 نیروی الکتریکی خالص وارد بر نیز برابر صفر است بنابراین 

     ́
 2  3  2

 2  82  3
9  2   2   0

3    

 صفر است8 و 3 منفی است زیر نیروهای وارد بر بارهای 2 بار 

 نمی نویسیم لهرا در معادkو   و  2 چون نسبت دون نیرو از ما خواسته شده

 32  
0
3  

82
0  0 

 82  3  0
3  

8
9  0

9 

  2  
04
9  

  83  3  82  37 

 23  
0
3  

82
0  0 

  3  04 

 2
 3

 
04
9
04  8

9 

  

و 

 نیروی الکتریکی خالص وارد بر نیز برابر صفر است بنابراین 

     ́
 2  3  2

 2  82  3
9  2   2   0

3    

 صفر است8 و 3 منفی است زیر نیروهای وارد بر بارهای 2 بار 

 نمی نویسیم لهرا در معادkو   و  2 چون نسبت دون نیرو از ما خواسته شده

 32  
0
3  

82
0  0 

 82  3  0
3  

8
9  0

9 

  2  
04
9  

  83  3  82  37 

 23  
0
3  

82
0  0 

  3  04 

 2
 3

 
04
9
04  8

9 

  

چون نسبت دون نیرو از ما خواسته شده 

توضیحات 

یک حالت خاص از تست های سه بار هم راستا، وضعیتی است که نیروی وارد بر هر بار صفر باشد. ما در ویتامین 100 از این حالت 

غافل نشدیم و یک تست ازش گذاشتیم توی آزمون تا سر کنکور غافلگیر نشید!

 :2002کنکور تجربی داخل  102سوال 

از هم قرار دارند بار چه اندازه باشد و در کدام  xمطابق شکل زیر ، دو ذره باردار روی محوری در فاصله  -102

 نقطه روی این محور قرار گیرد تا نروی الکتریکی خالص وارد بر هر سه ذره صفر باشد ؟

2)  9
0 9  (1  2 سمت چپ بار  x 1و در فاصله  2 

0  و در فاصله  2 
 2 سمت چپ بار 1

 3 )9
0 9  ( 0  2 سمت چپ بار  x 1و در فاصله  2 

0  و در فاصله - 2 
 2 سمت چپ بار  1

 

 :200ویتامین 6آزمون شماره 33سوال  

و 2 ی بل صفر است در صورتیکه جای بارهانیروی الکتریکی خالص وارد بر هر یک از بارها در شکل مقا -33

چند برابر اندازه ی نیروی 1 را عوض شود، در این حالت اندازه ی نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار 3 

 است؟ 3 الکتریکی خالص وارد بر بار

2) 9  1) 29 

3)3                 0) 23 

 :200ویتامین 6آزمون شماره 33پاسخ سوال 

 ، سطح سوال : متوسط ، فصل یک یازدهم1پاسخ : گزینه  -33

 برابرند1 صفر است بنابراین اندازه ی نیروهای وارده از طرف دیگر بارها به  1 نیروی خالص وارد بر بار

√ 1
 2
  1

 2
 √21

3  
 1
 2
 نیروی الکتریکی خالص وارد بر نیز برابر صفر است بنابراین  1 

     ́
 2  3  2

 2  22  3
9  2   2   4

3    

 صفر است2 و 3 منفی است زیر نیروهای وارد بر بارهای 2 بار 

 نمی نویسیم لهرا در معادkو   و  2 چون نسبت دون نیرو از ما خواسته شده

 32  
4
3  

22
4  4 

 22  3  4
3  

2
9  4

9 

  2  
44
9  

  23  3  22  33 

 23  
4
3  

22
4  4 

  3  44 

 2
 3

 
44
9
44  2

9 

  

 نیروی الکتریکی خالص وارد بر نیز برابر صفر است بنابراین 

     ́
 2  3  2

 2  22  3
9  2   2   4

3    

 صفر است2 و 3 منفی است زیر نیروهای وارد بر بارهای 2 بار 

 نمی نویسیم لهرا در معادkو   و  2 چون نسبت دون نیرو از ما خواسته شده

 32  
4
3  

22
4  4 

 22  3  4
3  

2
9  4

9 

  2  
44
9  

  23  3  22  33 

 23  
4
3  

22
4  4 

  3  44 

 2
 3

 
44
9
44  2

9 
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سوال 204 کنکور تجربی داخل 1401 :

204-در شکل زیر، ولت سنج و آمپر سنج آرمانی به ترتیب 12 ولت و 0/8 آمپر را نشان می دهند نیروی محرکه مولد، چند ولت است

36)1

24)2

18)3

16)4

سوال 92 آزمون 19 ویتامین 100 :

92- در مدار زیر اگر آمپر متر عدد 0/5 آمپر را نمایش دهد، ولت متر چند ولت را نشان می دهد

2/75)1

4/25)2

3/75)3

5/25)4

پاسخ سوال 92 آزمون 19 ویتامین 100 :

92- گزینه 4، سطح : دشوار ، مبحث : فصل دو یازدهم

ابتدا مجموع جریانی که مقاومت 9 اهمی و 4/5 اهمی می گذرد را محاسبه می کنیم :

توجه چون که مقاومت 9 اهمی 2 برابر مقاومت 4/5 اهمی است پس جریانی که از آن می گذرد نصف جریانی است که از 4/5 اهمی می گذرد

 ، سطح : دشوار ، مبحث : فصل دو یازدهم0گزینه  -92

 اهمی می گذرد را محاسبه می کنیم : 8/0اهمی و  9ابتدا مجموع جریانی که مقاومت 

اهمی است پس جریانی که از آن میگذرد نصف جریانی  8/0برابر مقاومت  2اهمی  9که مقاومت  توجه چون

 اهمی می گذرد 8/0است که از 

 0 8 = 8/4  A 

 9 = 28/4  A 

  = 28/4  18/4=8/4+ A 

 8=0 8 9
0 8 9  3   

 2= 8  0   1   

را حساب کنیم ، دقیقا برابر این عددی است که ولت متر نشان می  2 می دانیم ک اگر ولتاژ دو سر مقاومت

 موازی است : 2 اهمی با 2دهد زیرا مقاومت 

V=IR= 1   4 18  A=  28/8 V 

 توضیحات 

 844در هر دو تست با مداری سر و کار داریم که داخلش ولت سنج و آمپر سنج قرار داره. البته تست ویتامین 

 یه سر و گردن از تست کنکور دشوار تر و چالشی تره !

  

 موازی است :

 ، سطح : دشوار ، مبحث : فصل دو یازدهم0گزینه  -92

 اهمی می گذرد را محاسبه می کنیم : 8/0اهمی و  9ابتدا مجموع جریانی که مقاومت 

اهمی است پس جریانی که از آن میگذرد نصف جریانی  8/0برابر مقاومت  2اهمی  9که مقاومت  توجه چون

 اهمی می گذرد 8/0است که از 

 0 8 = 8/4  A 

 9 = 28/4  A 

  = 28/4  18/4=8/4+ A 

 8=0 8 9
0 8 9  3   

 2= 8  0   1   

را حساب کنیم ، دقیقا برابر این عددی است که ولت متر نشان می  2 می دانیم ک اگر ولتاژ دو سر مقاومت

 موازی است : 2 اهمی با 2دهد زیرا مقاومت 

V=IR= 1   4 18  A=  28/8 V 

 توضیحات 

 844در هر دو تست با مداری سر و کار داریم که داخلش ولت سنج و آمپر سنج قرار داره. البته تست ویتامین 

 یه سر و گردن از تست کنکور دشوار تر و چالشی تره !

  

 را حساب کنیم، دقیقا برابر این عددی است که ولت متر نشان می دهد زیرا مقاومت 2 اهمی با 

 ، سطح : دشوار ، مبحث : فصل دو یازدهم0گزینه  -92

 اهمی می گذرد را محاسبه می کنیم : 8/0اهمی و  9ابتدا مجموع جریانی که مقاومت 

اهمی است پس جریانی که از آن میگذرد نصف جریانی  8/0برابر مقاومت  2اهمی  9که مقاومت  توجه چون

 اهمی می گذرد 8/0است که از 

 0 8 = 8/4  A 

 9 = 28/4  A 

  = 28/4  18/4=8/4+ A 

 8=0 8 9
0 8 9  3   

 2= 8  0   1   

را حساب کنیم ، دقیقا برابر این عددی است که ولت متر نشان می  2 می دانیم ک اگر ولتاژ دو سر مقاومت

 موازی است : 2 اهمی با 2دهد زیرا مقاومت 

V=IR= 1   4 18  A=  28/8 V 

 توضیحات 

 844در هر دو تست با مداری سر و کار داریم که داخلش ولت سنج و آمپر سنج قرار داره. البته تست ویتامین 

 یه سر و گردن از تست کنکور دشوار تر و چالشی تره !

  

می دانیم که اگر ولتاژ دو سر مقاومت

 ، سطح : دشوار ، مبحث : فصل دو یازدهم0گزینه  -92

 اهمی می گذرد را محاسبه می کنیم : 8/0اهمی و  9ابتدا مجموع جریانی که مقاومت 

اهمی است پس جریانی که از آن میگذرد نصف جریانی  8/0برابر مقاومت  2اهمی  9که مقاومت  توجه چون

 اهمی می گذرد 8/0است که از 

 0 8 = 8/4  A 

 9 = 28/4  A 

  = 28/4  18/4=8/4+ A 

 8=0 8 9
0 8 9  3   

 2= 8  0   1   

را حساب کنیم ، دقیقا برابر این عددی است که ولت متر نشان می  2 می دانیم ک اگر ولتاژ دو سر مقاومت

 موازی است : 2 اهمی با 2دهد زیرا مقاومت 

V=IR= 1   4 18  A=  28/8 V 

 توضیحات 

 844در هر دو تست با مداری سر و کار داریم که داخلش ولت سنج و آمپر سنج قرار داره. البته تست ویتامین 

 یه سر و گردن از تست کنکور دشوار تر و چالشی تره !

  

 توضیحات 

یک حالت خاص از تست های سه بار هم راستا ، وضعیتی است که نیروی وارد بر هر بار صفر باشد. ما در 

 از این حالت غافل نشدیم و یک تست ازش گذاشتیم توی آزمون تا سر کنکور غافلگیر نشید! 844ویتامین 

 : 8048کنکور تجربی داخل  240سوال 

آمپر را نشان می دهند نیروی محرکه  1/4ولت و  82آرمانی به ترتیب در شکل زیر ،ولت سنج و آمپر سنج -240

 مولد، چند ولت است

8)37 

2)20 

3)81 

0)87 

 : 844ویتامین  89آزمون  92سوال 

 آمپر را نمایش دهد، ولت متر چند ولت را نشان میدهد 8/4در مدار زیر اگر آمپر متر عدد  -92

8)18/2 

2)28/0 

3)18/3 

0)28/8 

 : 844ویتامین  89آزمون  92پاسخ سوال 

 توضیحات 

یک حالت خاص از تست های سه بار هم راستا ، وضعیتی است که نیروی وارد بر هر بار صفر باشد. ما در 

 از این حالت غافل نشدیم و یک تست ازش گذاشتیم توی آزمون تا سر کنکور غافلگیر نشید! 844ویتامین 

 : 8048کنکور تجربی داخل  240سوال 

آمپر را نشان می دهند نیروی محرکه  1/4ولت و  82آرمانی به ترتیب در شکل زیر ،ولت سنج و آمپر سنج -240

 مولد، چند ولت است

8)37 

2)20 

3)81 

0)87 

 : 844ویتامین  89آزمون  92سوال 

 آمپر را نمایش دهد، ولت متر چند ولت را نشان میدهد 8/4در مدار زیر اگر آمپر متر عدد  -92

8)18/2 

2)28/0 

3)18/3 

0)28/8 

 : 844ویتامین  89آزمون  92پاسخ سوال 
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توضیحات 

در هر دو تست با مداری سر و کار داریم که داخلش ولت سنج و آمپر سنج قرار داره. البته تست ویتامین 100 یه سر و گردن از 

تست کنکور دشوار تر و چالشی تره !

سوال 203 کنکور تجربی داخل 1401 :

203- در مدار زیر، هنگامی که فقط یکی از کلیدها بسته باشد، ولت سنج آرمانی عدد 6 ولت را نشان می دهد اگر هر دو کلید بسته 

باشند ، ولت سنج چند ولت را نشان می دهد

 : 8048کنکور تجربی داخل  243سوال 

ولت را نشان می دهد  7بسته باشد، ولت سنج آرمانی عدد  در مدار زیر، هنگامی که فقط یکی از کلیدها -243

 اگر هر دو کلید بسته باشند ، ولت سنج چند ولت را نشان میدهد

8) 88
1  2)3 

2) 34
1  0)1 

 :  844ویتامین  84آزمون شماره  13سوال 

 چند آمپر تغییر می کند؟ اهمی 82در مدار شکل مقابل ، پس از اتصال کلید، جریان عبوری از مقاومت  -13

8) 8/4 

2) 18/4 

3) 8/8 

0) 2 

 توضیحات 

 بررسی تاثیر با یا بسته شدن کلید ، رو کمیت های مدار ، موضوع مشترک هر دو تسته.

 

 

 

 

سوال 73 آزمون شماره 10 ویتامین 100 : 

73- در مدار شکل مقابل، پس از اتصال کلید، جریان عبوری از مقاومت 12 اهمی چند آمپر تغییر می کند؟

0/5 )1

0/75 )2

1/5 )3

2 )4

توضیحات 

بررسی تاثیر با یا بسته شدن کلید ، رو کمیت های مدار ، موضوع مشترک هر دو تسته.

سوال 202 کنکور تجربی داخل 1401 :

12 با هم برابر است. R چند اهم است؟

 : 8048کنکور تجربی داخل  242سوال 

چند اهم  R با هم برابر است. 82   و   81پتانسیل الکتریکی مقاومت های  الفدر شکل زیر، اخت -242

 است؟

8)37    2 )21 

3)81 0)82 

 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  847سوال 

ولت را نشان  1در مدار روبرو ، مقاومت رئوستا را روی چه مقداری تنظیم کنیم تا ولت سنج ایده آل ، -847

  ؟دهد

8)1  2)8 

3)3  0)88 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  847سوال پاسخ 

 یازدهم 2، سطح : متوسط ، فصل 8گزینه پاسخ : -847

 نشان دهیم ریال مقاومت معادل و جریان مدار اینگونه بدست می آیند: Rدر صورتی که مقاومت رئوستا را با 

      (
(2  87)(3  3)
(2  87)  (3  3)  0 8    

   
      

01
  8 

18 و 

 : 8048کنکور تجربی داخل  242سوال 

چند اهم  R با هم برابر است. 82   و   81پتانسیل الکتریکی مقاومت های  الفدر شکل زیر، اخت -242

 است؟

8)37    2 )21 

3)81 0)82 

 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  847سوال 

ولت را نشان  1در مدار روبرو ، مقاومت رئوستا را روی چه مقداری تنظیم کنیم تا ولت سنج ایده آل ، -847

  ؟دهد

8)1  2)8 

3)3  0)88 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  847سوال پاسخ 

 یازدهم 2، سطح : متوسط ، فصل 8گزینه پاسخ : -847

 نشان دهیم ریال مقاومت معادل و جریان مدار اینگونه بدست می آیند: Rدر صورتی که مقاومت رئوستا را با 

      (
(2  87)(3  3)
(2  87)  (3  3)  0 8    

   
      

01
  8 

202- در شکل زیر، اختالف پتانسیل الکتریکی مقاومت های

27 )2          36)1

12)4  18)3

 : 8048کنکور تجربی داخل  243سوال 

ولت را نشان می دهد  7بسته باشد، ولت سنج آرمانی عدد  در مدار زیر، هنگامی که فقط یکی از کلیدها -243

 اگر هر دو کلید بسته باشند ، ولت سنج چند ولت را نشان میدهد

8) 88
1  2)3 

2) 34
1  0)1 

 :  844ویتامین  84آزمون شماره  13سوال 

 چند آمپر تغییر می کند؟ اهمی 82در مدار شکل مقابل ، پس از اتصال کلید، جریان عبوری از مقاومت  -13

8) 8/4 

2) 18/4 

3) 8/8 

0) 2 

 توضیحات 

 بررسی تاثیر با یا بسته شدن کلید ، رو کمیت های مدار ، موضوع مشترک هر دو تسته.

 

 

 

 

 : 8048کنکور تجربی داخل  243سوال 

ولت را نشان می دهد  7بسته باشد، ولت سنج آرمانی عدد  در مدار زیر، هنگامی که فقط یکی از کلیدها -243

 اگر هر دو کلید بسته باشند ، ولت سنج چند ولت را نشان میدهد

8) 88
1  2)3 

2) 34
1  0)1 

 :  844ویتامین  84آزمون شماره  13سوال 

 چند آمپر تغییر می کند؟ اهمی 82در مدار شکل مقابل ، پس از اتصال کلید، جریان عبوری از مقاومت  -13

8) 8/4 

2) 18/4 

3) 8/8 

0) 2 

 توضیحات 

 بررسی تاثیر با یا بسته شدن کلید ، رو کمیت های مدار ، موضوع مشترک هر دو تسته.

 

 

 

 

 : 8048کنکور تجربی داخل  242سوال 

چند اهم  R با هم برابر است. 82   و   81پتانسیل الکتریکی مقاومت های  الفدر شکل زیر، اخت -242

 است؟

8)37    2 )21 

3)81 0)82 

 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  847سوال 

ولت را نشان  1در مدار روبرو ، مقاومت رئوستا را روی چه مقداری تنظیم کنیم تا ولت سنج ایده آل ، -847

  ؟دهد

8)1  2)8 

3)3  0)88 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  847سوال پاسخ 

 یازدهم 2، سطح : متوسط ، فصل 8گزینه پاسخ : -847

 نشان دهیم ریال مقاومت معادل و جریان مدار اینگونه بدست می آیند: Rدر صورتی که مقاومت رئوستا را با 

      (
(2  87)(3  3)
(2  87)  (3  3)  0 8    

   
      

01
  8 
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سوال 106 آزمون شماره 12 ویتامین 100 :

106-در مدار روبرو ، مقاومت رئوستا را روی چه مقداری تنظیم کنیم تا ولت سنج ایده آل ، 7 ولت را نشان دهد؟ 

1)2                              7)1

11)4                              3)3

پاسخ سوال 106 آزمون شماره 12 ویتامین 100 :

106-پاسخ : گزینه 1، سطح : متوسط ، فصل 2 یازدهم

در صورتی که مقاومت رئوستا را با R نشان دهیم، مقاومت معادل و جریان مدار 

اینگونه بدست می آیند:

 8
 2

 3   8  3
0    2  8

0   

   2 2  3   8 دو حالت داریم:        

(8        1  3 8  2 2  3 3
0  01

  8  2 8
0  01

  8  841
  8  20

  8  غ ق ق 81  

(2       1  3 8  2 2  3 3
0  01

  8  2 8
0  01

  8  841
  8  20

  8    1 

 توضیحات 

باید  ، مقدار رئوستا844باید محاسبه کنیم و در سوال ویتامین  ادر سوال کنکور مقدار یک مقاومت مجهول ر

تنظیم شود. به بیان دیگر رئوستا مانند یک مقاومت مجهول است که باید مقدار آن بدست آید. یعنی دقیقا 

 چیزی که در تست کنکور میبینیم.

 : 8048کنکور تجربی داخل  248سوال 

 چند وات است ؟ Rدر شکل زیر ، توان مصرفی مقاومت  -248

8) 8/0   2 )9 

3) 8/83   0)81 

 : 844ویتامین  82شماره آزمون  848سوال 

 صرف می شود ́ ثنیه ، چند ژول انرژی در مقاومت  2در مدار زیر پس از گذشت  -848

8)211   2 )817 

3)287   0)320 

توضیحات 

در سوال کنکور مقدار یک مقاومت مجهول را باید محاسبه کنیم و در سوال ویتامین 100، مقدار رئوستا باید تنظیم شود. به بیان 

دیگر رئوستا مانند یک مقاومت مجهول است که باید مقدار آن بدست آید. یعنی دقیقا چیزی که در تست کنکور می بینیم.

 : 8048کنکور تجربی داخل  242سوال 

چند اهم  R با هم برابر است. 82   و   81پتانسیل الکتریکی مقاومت های  الفدر شکل زیر، اخت -242

 است؟

8)37    2 )21 

3)81 0)82 

 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  847سوال 

ولت را نشان  1در مدار روبرو ، مقاومت رئوستا را روی چه مقداری تنظیم کنیم تا ولت سنج ایده آل ، -847

  ؟دهد

8)1  2)8 

3)3  0)88 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  847سوال پاسخ 

 یازدهم 2، سطح : متوسط ، فصل 8گزینه پاسخ : -847

 نشان دهیم ریال مقاومت معادل و جریان مدار اینگونه بدست می آیند: Rدر صورتی که مقاومت رئوستا را با 

      (
(2  87)(3  3)
(2  87)  (3  3)  0 8    

   
      

01
  8 

 : 1001کنکور تجربی داخل  202سوال 

چند اهم  R با هم برابر است. 12   و   11پتانسیل الکتریکی مقاومت های  الفدر شکل زیر، اخت -202

 است؟

1)63    2 )22 

6)11 0)12 

 

 : 100ویتامین  12آزمون شماره  103سوال 

ولت را نشان  2در مدار روبرو ، مقاومت رئوستا را روی چه مقداری تنظیم کنیم تا ولت سنج ایده آل ، -103

  ؟دهد

1)2  2)1 

6)6  0)11 

 : 100ویتامین  12آزمون شماره  103سوال پاسخ 

 یازدهم 2، سطح : متوسط ، فصل 1پاسخ : گزینه -103

 نشان دهیم ریال مقاومت معادل و جریان مدار اینگونه بدست می آیند: Rدر صورتی که مقاومت رئوستا را با 

       
 2  13) 6  6)

 2  13)   6  6)  0 5    

   
     

 01
  5 

 : 1001کنکور تجربی داخل  202سوال 

چند اهم  R با هم برابر است. 12   و   11پتانسیل الکتریکی مقاومت های  الفدر شکل زیر، اخت -202

 است؟

1)63    2 )22 

6)11 0)12 

 

 : 100ویتامین  12آزمون شماره  103سوال 

ولت را نشان  2در مدار روبرو ، مقاومت رئوستا را روی چه مقداری تنظیم کنیم تا ولت سنج ایده آل ، -103

  ؟دهد

1)2  2)1 

6)6  0)11 

 : 100ویتامین  12آزمون شماره  103سوال پاسخ 

 یازدهم 2، سطح : متوسط ، فصل 1پاسخ : گزینه -103

 نشان دهیم ریال مقاومت معادل و جریان مدار اینگونه بدست می آیند: Rدر صورتی که مقاومت رئوستا را با 

       
 2  13) 6  6)

 2  13)   6  6)  0 5    

   
     

 01
  5 

 : 1001کنکور تجربی داخل  202سوال 

چند اهم  R با هم برابر است. 12   و   11پتانسیل الکتریکی مقاومت های  الفدر شکل زیر، اخت -202

 است؟

1)63    2 )22 

6)11 0)12 

 

 : 100ویتامین  12آزمون شماره  103سوال 

ولت را نشان  2در مدار روبرو ، مقاومت رئوستا را روی چه مقداری تنظیم کنیم تا ولت سنج ایده آل ، -103

  ؟دهد

1)2  2)1 

6)6  0)11 

 : 100ویتامین  12آزمون شماره  103سوال پاسخ 

 یازدهم 2، سطح : متوسط ، فصل 1پاسخ : گزینه -103

 نشان دهیم ریال مقاومت معادل و جریان مدار اینگونه بدست می آیند: Rدر صورتی که مقاومت رئوستا را با 

       
 2  13) 6  6)

 2  13)   6  6)  0 5    

   
     

 01
  5 
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سوال 205 کنکور تجربی داخل 1401 :

205- در شکل زیر، توان مصرفی مقاومت R چند وات است ؟

9 )2    4/5 )1

18)4    13/5 )3

سوال 105 آزمون شماره 12 ویتامین 100 :

صرف می شود

 8
 2

 3   8  3
0    2  8

0   

   2 2  3   8 دو حالت داریم:        

(8        1  3 8  2 2  3 3
0  01

  8  2 8
0  01

  8  841
  8  20

  8  غ ق ق 81  

(2       1  3 8  2 2  3 3
0  01

  8  2 8
0  01

  8  841
  8  20

  8    1 

 توضیحات 

باید  ، مقدار رئوستا844باید محاسبه کنیم و در سوال ویتامین  ادر سوال کنکور مقدار یک مقاومت مجهول ر

تنظیم شود. به بیان دیگر رئوستا مانند یک مقاومت مجهول است که باید مقدار آن بدست آید. یعنی دقیقا 

 چیزی که در تست کنکور میبینیم.

 : 8048کنکور تجربی داخل  248سوال 

 چند وات است ؟ Rدر شکل زیر ، توان مصرفی مقاومت  -248

8) 8/0   2 )9 

3) 8/83   0)81 

 : 844ویتامین  82شماره آزمون  848سوال 

 صرف می شود ́ ثنیه ، چند ژول انرژی در مقاومت  2در مدار زیر پس از گذشت  -848

8)211   2 )817 

3)287   0)320 

105- در مدار زیر پس از گذشت 2 ثانیه، چند ژول انرژی در مقاومت 

576 )2    288)1

324)4    216)3

پاسخ سوال 105 آزمون شماره 12 ویتامین 100 :

پاسخ : گزینه 2، سطح : دشوار ، یازدهم فصل 2

با ساده کردن مدار خواهیم داشت : 

6 برابر 4 آمپر خواهد بود. پس جریان عبوری از شاخه پایین 

 : 8048کنکور تجربی داخل  242سوال 

چند اهم  R با هم برابر است. 82   و   81پتانسیل الکتریکی مقاومت های  الفدر شکل زیر، اخت -242

 است؟

8)37    2 )21 

3)81 0)82 

 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  847سوال 

ولت را نشان  1در مدار روبرو ، مقاومت رئوستا را روی چه مقداری تنظیم کنیم تا ولت سنج ایده آل ، -847

  ؟دهد

8)1  2)8 

3)3  0)88 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  847سوال پاسخ 

 یازدهم 2، سطح : متوسط ، فصل 8گزینه پاسخ : -847

 نشان دهیم ریال مقاومت معادل و جریان مدار اینگونه بدست می آیند: Rدر صورتی که مقاومت رئوستا را با 

      (
(2  87)(3  3)
(2  87)  (3  3)  0 8    

   
      

01
  8 

مقاومت های 6 اهمی و 12 اهمی موازی هستند بنابراین جریان عبوری از مقامت 

6 است ولتاژ کل برابر است با:

 : 8048کنکور تجربی داخل  242سوال 

چند اهم  R با هم برابر است. 82   و   81پتانسیل الکتریکی مقاومت های  الفدر شکل زیر، اخت -242

 است؟

8)37    2 )21 

3)81 0)82 

 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  847سوال 

ولت را نشان  1در مدار روبرو ، مقاومت رئوستا را روی چه مقداری تنظیم کنیم تا ولت سنج ایده آل ، -847

  ؟دهد

8)1  2)8 

3)3  0)88 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  847سوال پاسخ 

 یازدهم 2، سطح : متوسط ، فصل 8گزینه پاسخ : -847

 نشان دهیم ریال مقاومت معادل و جریان مدار اینگونه بدست می آیند: Rدر صورتی که مقاومت رئوستا را با 

      (
(2  87)(3  3)
(2  87)  (3  3)  0 8    

   
      

01
  8 

برابر 6A خواهد بود از آنجا که مقاومت شاخه برابر 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  848پاسخ سوال 

 2، سطح : دشوار ، یازدهم فصل 2سخ : گزینه پا

 با ساده کردن مدار خواهیم داشت : 

خواهد بود.  آمپر 0 برابر   7موازی هستند بنابراین جریان عبوری از مقامت اهمی  82اهمی و  7مقاومت های 

است ولتاژ کل    7خواهد بود از آنجا که مقاومت شاخه برابر  A 7پس جریان عبوری از شاخصه پایین برابر 

 برابر است با:

V=RI 82  7  12   

2   برای محاسبه انرژی مصرف شده داریم : 

   
12 12

81  2  817   

 

 توضیحات

 از این موضوع غافل نشدیم!  844محاسبه توان، یکی از رایج ترین مباحث تست های مداره و ما هم در ویتامین 

 سوال 818 کنکور تجربی داخل 8048 :

 و جهت میدان مغناطیسی درون سیملوله ، کدام است ؟ Nدر آهنربای الکتریکی شکل زیر، قطب  -818

8)A  و  

2 )B و  

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  848پاسخ سوال 

 2، سطح : دشوار ، یازدهم فصل 2سخ : گزینه پا

 با ساده کردن مدار خواهیم داشت : 

خواهد بود.  آمپر 0 برابر   7موازی هستند بنابراین جریان عبوری از مقامت اهمی  82اهمی و  7مقاومت های 

است ولتاژ کل    7خواهد بود از آنجا که مقاومت شاخه برابر  A 7پس جریان عبوری از شاخصه پایین برابر 

 برابر است با:

V=RI 82  7  12   

2   برای محاسبه انرژی مصرف شده داریم : 

   
12 12

81  2  817   

 

 توضیحات

 از این موضوع غافل نشدیم!  844محاسبه توان، یکی از رایج ترین مباحث تست های مداره و ما هم در ویتامین 

 سوال 818 کنکور تجربی داخل 8048 :

 و جهت میدان مغناطیسی درون سیملوله ، کدام است ؟ Nدر آهنربای الکتریکی شکل زیر، قطب  -818

8)A  و  

2 )B و  

برای محاسبه انرژی مصرف شده داریم : 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  848پاسخ سوال 

 2، سطح : دشوار ، یازدهم فصل 2سخ : گزینه پا

 با ساده کردن مدار خواهیم داشت : 

خواهد بود.  آمپر 0 برابر   7موازی هستند بنابراین جریان عبوری از مقامت اهمی  82اهمی و  7مقاومت های 

است ولتاژ کل    7خواهد بود از آنجا که مقاومت شاخه برابر  A 7پس جریان عبوری از شاخصه پایین برابر 

 برابر است با:

V=RI 82  7  12   

2   برای محاسبه انرژی مصرف شده داریم : 

   
12 12

81  2  817   

 

 توضیحات

 از این موضوع غافل نشدیم!  844محاسبه توان، یکی از رایج ترین مباحث تست های مداره و ما هم در ویتامین 

 سوال 818 کنکور تجربی داخل 8048 :

 و جهت میدان مغناطیسی درون سیملوله ، کدام است ؟ Nدر آهنربای الکتریکی شکل زیر، قطب  -818

8)A  و  

2 )B و  

توضیحات

محاسبه توان، یکی از رایج ترین مباحث تست های مداره و ما هم در ویتامین 100 از این موضوع غافل نشدیم! 

سوال 185 کنکور تجربی داخل 1401 :

  و  A( 1853- در آهنربای الکتریکی شکل زیر، قطب N و جهت میدان مغناطیسی درون سیملوله ، کدام است ؟

0 )B و  

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  18سوال 

 کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟ -18

 (در شکل الف نیروی وارد بر بار منفی در جهت بین پایین و شرق است8

 می کنند( در شکل ب حلقه و آهنربا ، یک دیگر را دفع 2

( وجود هسته آهنی درون سیم لوله، خاصیت آهنربایی قوی ایجاد می کند ولی میدان مغناطیسی حاصل از 3

 سیملوله تغییر نمی کند

 ( در حرکت الکترون درون یک سیم لوله و منطبق بر محور آن، نیروی مغناطیسی وارد بر آن صفر است0

 

 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  18پاسخ سوال 

 دوازدهم 3، سطح سوال : آسان ، فصل 3پاسخ : گزینه  -18

وجود هسته آهنی درون سیملوله باعث تقویت میدان مغناطیسی حالص از سیملوله می شود باقی گزینه ها 

 کامل صحیح می باشند

 توضیحات

 )4               3 )A  و  

0 )B و  

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  18سوال 

 کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟ -18

 (در شکل الف نیروی وارد بر بار منفی در جهت بین پایین و شرق است8

 می کنند( در شکل ب حلقه و آهنربا ، یک دیگر را دفع 2

( وجود هسته آهنی درون سیم لوله، خاصیت آهنربایی قوی ایجاد می کند ولی میدان مغناطیسی حاصل از 3

 سیملوله تغییر نمی کند

 ( در حرکت الکترون درون یک سیم لوله و منطبق بر محور آن، نیروی مغناطیسی وارد بر آن صفر است0

 

 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  18پاسخ سوال 

 دوازدهم 3، سطح سوال : آسان ، فصل 3پاسخ : گزینه  -18

وجود هسته آهنی درون سیملوله باعث تقویت میدان مغناطیسی حالص از سیملوله می شود باقی گزینه ها 

 کامل صحیح می باشند

 توضیحات

 )3           

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  848پاسخ سوال 

 2، سطح : دشوار ، یازدهم فصل 2سخ : گزینه پا

 با ساده کردن مدار خواهیم داشت : 

خواهد بود.  آمپر 0 برابر   7موازی هستند بنابراین جریان عبوری از مقامت اهمی  82اهمی و  7مقاومت های 

است ولتاژ کل    7خواهد بود از آنجا که مقاومت شاخه برابر  A 7پس جریان عبوری از شاخصه پایین برابر 

 برابر است با:

V=RI 82  7  12   

2   برای محاسبه انرژی مصرف شده داریم : 

   
12 12

81  2  817   

 

 توضیحات

 از این موضوع غافل نشدیم!  844محاسبه توان، یکی از رایج ترین مباحث تست های مداره و ما هم در ویتامین 

 سوال 818 کنکور تجربی داخل 8048 :

 و جهت میدان مغناطیسی درون سیملوله ، کدام است ؟ Nدر آهنربای الکتریکی شکل زیر، قطب  -818

8)A  و  

2 )B 2(   و             

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  848پاسخ سوال 

 2، سطح : دشوار ، یازدهم فصل 2سخ : گزینه پا

 با ساده کردن مدار خواهیم داشت : 

خواهد بود.  آمپر 0 برابر   7موازی هستند بنابراین جریان عبوری از مقامت اهمی  82اهمی و  7مقاومت های 

است ولتاژ کل    7خواهد بود از آنجا که مقاومت شاخه برابر  A 7پس جریان عبوری از شاخصه پایین برابر 

 برابر است با:

V=RI 82  7  12   

2   برای محاسبه انرژی مصرف شده داریم : 

   
12 12

81  2  817   

 

 توضیحات

 از این موضوع غافل نشدیم!  844محاسبه توان، یکی از رایج ترین مباحث تست های مداره و ما هم در ویتامین 

 سوال 818 کنکور تجربی داخل 8048 :

 و جهت میدان مغناطیسی درون سیملوله ، کدام است ؟ Nدر آهنربای الکتریکی شکل زیر، قطب  -818

8)A  و  

2 )B و  

 )1

 8
 2

 3   8  3
0    2  8

0   

   2 2  3   8 دو حالت داریم:        

(8        1  3 8  2 2  3 3
0  01

  8  2 8
0  01

  8  841
  8  20

  8  غ ق ق 81  

(2       1  3 8  2 2  3 3
0  01

  8  2 8
0  01

  8  841
  8  20

  8    1 

 توضیحات 

باید  ، مقدار رئوستا844باید محاسبه کنیم و در سوال ویتامین  ادر سوال کنکور مقدار یک مقاومت مجهول ر

تنظیم شود. به بیان دیگر رئوستا مانند یک مقاومت مجهول است که باید مقدار آن بدست آید. یعنی دقیقا 

 چیزی که در تست کنکور میبینیم.

 : 8048کنکور تجربی داخل  248سوال 

 چند وات است ؟ Rدر شکل زیر ، توان مصرفی مقاومت  -248

8) 8/0   2 )9 

3) 8/83   0)81 

 : 844ویتامین  82شماره آزمون  848سوال 

 صرف می شود ́ ثنیه ، چند ژول انرژی در مقاومت  2در مدار زیر پس از گذشت  -848

8)211   2 )817 

3)287   0)320 

 8
 2

 3   8  3
0    2  8

0   

   2 2  3   8 دو حالت داریم:        

(8        1  3 8  2 2  3 3
0  01

  8  2 8
0  01

  8  841
  8  20

  8  غ ق ق 81  

(2       1  3 8  2 2  3 3
0  01

  8  2 8
0  01

  8  841
  8  20

  8    1 

 توضیحات 

باید  ، مقدار رئوستا844باید محاسبه کنیم و در سوال ویتامین  ادر سوال کنکور مقدار یک مقاومت مجهول ر

تنظیم شود. به بیان دیگر رئوستا مانند یک مقاومت مجهول است که باید مقدار آن بدست آید. یعنی دقیقا 

 چیزی که در تست کنکور میبینیم.

 : 8048کنکور تجربی داخل  248سوال 

 چند وات است ؟ Rدر شکل زیر ، توان مصرفی مقاومت  -248

8) 8/0   2 )9 

3) 8/83   0)81 

 : 844ویتامین  82شماره آزمون  848سوال 

 صرف می شود ́ ثنیه ، چند ژول انرژی در مقاومت  2در مدار زیر پس از گذشت  -848

8)211   2 )817 

3)287   0)320 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  848پاسخ سوال 

 2، سطح : دشوار ، یازدهم فصل 2سخ : گزینه پا

 با ساده کردن مدار خواهیم داشت : 

خواهد بود.  آمپر 0 برابر   7موازی هستند بنابراین جریان عبوری از مقامت اهمی  82اهمی و  7مقاومت های 

است ولتاژ کل    7خواهد بود از آنجا که مقاومت شاخه برابر  A 7پس جریان عبوری از شاخصه پایین برابر 

 برابر است با:

V=RI 82  7  12   

2   برای محاسبه انرژی مصرف شده داریم : 

   
12 12

81  2  817   

 

 توضیحات

 از این موضوع غافل نشدیم!  844محاسبه توان، یکی از رایج ترین مباحث تست های مداره و ما هم در ویتامین 

 سوال 818 کنکور تجربی داخل 8048 :

 و جهت میدان مغناطیسی درون سیملوله ، کدام است ؟ Nدر آهنربای الکتریکی شکل زیر، قطب  -818

8)A  و  

2 )B و  



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

27

فیزیک

سوال 75 آزمون شماره 11 ویتامین 100 :

75- کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

1(در شکل الف نیروی وارد بر بار منفی در جهت بین پایین و شرق است

2( در شکل ب حلقه و آهنربا ، یک دیگر را دفع می کنند

3( وجود هسته آهنی درون سیم لوله، خاصیت آهنربایی قوی ایجاد می کند ولی میدان مغناطیسی حاصل از سیملوله تغییر نمی کند

4( در حرکت الکترون درون یک سیم لوله و منطبق بر محور آن، نیروی مغناطیسی وارد بر آن صفر است

3 )A  و  

0 )B و  

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  18سوال 

 کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟ -18

 (در شکل الف نیروی وارد بر بار منفی در جهت بین پایین و شرق است8

 می کنند( در شکل ب حلقه و آهنربا ، یک دیگر را دفع 2

( وجود هسته آهنی درون سیم لوله، خاصیت آهنربایی قوی ایجاد می کند ولی میدان مغناطیسی حاصل از 3

 سیملوله تغییر نمی کند

 ( در حرکت الکترون درون یک سیم لوله و منطبق بر محور آن، نیروی مغناطیسی وارد بر آن صفر است0

 

 

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  18پاسخ سوال 

 دوازدهم 3، سطح سوال : آسان ، فصل 3پاسخ : گزینه  -18

وجود هسته آهنی درون سیملوله باعث تقویت میدان مغناطیسی حالص از سیملوله می شود باقی گزینه ها 

 کامل صحیح می باشند

 توضیحات

پاسخ سوال 75 آزمون شماره 11 ویتامین 100 :

75- پاسخ : گزینه 3، سطح سوال : آسان ، فصل 3 دوازدهم

وجود هسته آهنی درون سیملوله باعث تقویت میدان مغناطیسی حالص از سیملوله می شود باقی گزینه ها کامل صحیح می باشند

توضیحات

در گزینه  2 تست ویتامین 100، مطالبی که باید برای جواب دادن به تست کنکور بدونید آورده شده.

سوال 182 کنکور تجربی داخل 1401 :

 به آن وارد می شود 

 آورده شده. ، مطالبی که باید برای جواب دادن به تست کنکور بدونید844تست ویتامین  2در گزینه  

 : 8048کنکور تجربی داخل  812سوال 

به    الکترونی عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی مطابق شکل زیر در حرکت است و نیروی مغناطیسی812-

 کدام است؟ ⃗ آن وارد می شود جهت میدان 

 ( برون سو0  ( درون سو3  ( راست2  باال  (8

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  18سوال 

 کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟ -18

 در شکل الف نیروی وارد بر بار منفی در جهت بین پایین و شرق است (8

 در شکل ب حلقه و آهنربا یک دیگر را دفع می کنند (2

وجود هسته آهنی درون سیم لوله، خاصیت آهنربایی قوی ایجاد می کند ولی میدان مغناطیسی از  (3

 سیملوله تغییر نمی کند 

در حرکت الکترون درون یک سیم لوله ومنطبق بر محور آن، نیروی مغناطیسی وارد بر آن صفر  (0

 است

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  18پاسخ سوال 

182-الکترونی عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی مطابق شکل زیر در حرکت است و نیروی مغناطیسی

 کدام است؟

 آورده شده. ، مطالبی که باید برای جواب دادن به تست کنکور بدونید844تست ویتامین  2در گزینه  

 : 8048کنکور تجربی داخل  812سوال 

به    الکترونی عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی مطابق شکل زیر در حرکت است و نیروی مغناطیسی812-

 کدام است؟ ⃗ آن وارد می شود جهت میدان 

 ( برون سو0  ( درون سو3  ( راست2  باال  (8

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  18سوال 

 کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟ -18

 در شکل الف نیروی وارد بر بار منفی در جهت بین پایین و شرق است (8

 در شکل ب حلقه و آهنربا یک دیگر را دفع می کنند (2

وجود هسته آهنی درون سیم لوله، خاصیت آهنربایی قوی ایجاد می کند ولی میدان مغناطیسی از  (3

 سیملوله تغییر نمی کند 

در حرکت الکترون درون یک سیم لوله ومنطبق بر محور آن، نیروی مغناطیسی وارد بر آن صفر  (0

 است

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  18پاسخ سوال 

جهت میدان 

4( برون سو 3( درون سو   2( راست   1( باال   

سوال 75 آزمون شماره 11 ویتامین 100 :

75- کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

1( در شکل الف نیروی وارد بر بار منفی در جهت بین پایین و شرق است

2( در شکل ب حلقه و آهنربا یک دیگر را دفع می کنند

ولی  ایجاد می کند  آهنربایی قوی  لوله، خاصیت  3( وجود هسته آهنی درون سیم 

میدان مغناطیسی از سیملوله تغییر نمی کند 

4( در حرکت الکترون درون یک سیم لوله ومنطبق بر محور آن، نیروی مغناطیسی 

وارد بر آن صفر است

 آورده شده. ، مطالبی که باید برای جواب دادن به تست کنکور بدونید844تست ویتامین  2در گزینه  

 : 8048کنکور تجربی داخل  812سوال 

به    الکترونی عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی مطابق شکل زیر در حرکت است و نیروی مغناطیسی812-

 کدام است؟ ⃗ آن وارد می شود جهت میدان 

 ( برون سو0  ( درون سو3  ( راست2  باال  (8

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  18سوال 

 کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟ -18

 در شکل الف نیروی وارد بر بار منفی در جهت بین پایین و شرق است (8

 در شکل ب حلقه و آهنربا یک دیگر را دفع می کنند (2

وجود هسته آهنی درون سیم لوله، خاصیت آهنربایی قوی ایجاد می کند ولی میدان مغناطیسی از  (3

 سیملوله تغییر نمی کند 

در حرکت الکترون درون یک سیم لوله ومنطبق بر محور آن، نیروی مغناطیسی وارد بر آن صفر  (0

 است

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  18پاسخ سوال 

 آورده شده. ، مطالبی که باید برای جواب دادن به تست کنکور بدونید844تست ویتامین  2در گزینه  

 : 8048کنکور تجربی داخل  812سوال 

به    الکترونی عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی مطابق شکل زیر در حرکت است و نیروی مغناطیسی812-

 کدام است؟ ⃗ آن وارد می شود جهت میدان 

 ( برون سو0  ( درون سو3  ( راست2  باال  (8

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  18سوال 

 کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟ -18

 در شکل الف نیروی وارد بر بار منفی در جهت بین پایین و شرق است (8

 در شکل ب حلقه و آهنربا یک دیگر را دفع می کنند (2

وجود هسته آهنی درون سیم لوله، خاصیت آهنربایی قوی ایجاد می کند ولی میدان مغناطیسی از  (3

 سیملوله تغییر نمی کند 

در حرکت الکترون درون یک سیم لوله ومنطبق بر محور آن، نیروی مغناطیسی وارد بر آن صفر  (0

 است

 

 : 844ویتامین  88آزمون شماره  18پاسخ سوال 
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پاسخ سوال 75 آزمون شماره 11 ویتامین 100 :

پاسخ : گزینه 3، سطح سوال : آسان ، فصل 3 دوازدهم

وجود هسته آهنی درون سیملوله باعث تقویت میدان مغناطیسی حالص از سیملوله می شود باقی گزینه ها کامل صحیح می باشند

توضیحات 

گزینه 1 تست ویتامین 100، دقیقا موضوعی رو بررسی کرده که مورد سوال کنکوره.

سوال 206 کنکور تجربی داخل 1401 :

چگالی  به  نشدنی  مخلوط  مایع  مکعب  متر  سانتی  چند  لوله،  راست  سمت  در   1cm2 لوله  مقطع  سطح  زیر،  شکل  در   -206

 بریزیم تا سطح آزاد مایع ها در دو طرف لوله در یک سطح باشد؟

 : 8048کنکور تجربی داخل  247سوال 

مایع مخلوط نشدنی  در سمت راست لوله، چند سانتی متر مکعب cm2 8در شکل زیر ، سطح مقطع لوله  -247

3 به چگالی   4 1  
 بریزیم تا سطح آزاد مایع ها در دو طرف لوله در یک سطح باشد؟3  

8)8/3 

2)2/1 

3)9 

0)82 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  11سوال 

در  سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های متفاوت مطابق شکل روبرو  -11

نقطه  های زیر میتواند نشان دهنده حالت تعادل هستند کدام یک از گزینه 

 با کمترین و بیشترین فشار باشد؟

8)D وA   2)C وB 

3 )A وB                              0) C وD 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  11پاسخ سوال 

 دهم 2، سطح : دشوار ، فصل 2پاسخ : گزینه -11

در نظر بگیریم و ارتفاع ها را مطابق شکل زیر در 3  2  8 اگر چگالی سه مایع را از چپ به راست به صورت 

 (    )2    2   8    :نظر بگیریم داریم 

3/5)1

7/2)2

9)3

12)4

سوال 88 آزمون شماره 12 ویتامین 100 :

88- سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های متفاوت مطابق شکل روبرو در حالت تعادل هستند کدام یک از گزینه های زیر می تواند 

نشان دهنده نقطه با کم ترین و بیشترین فشار باشد؟

Bو C)2                 Aو D)1

D وC )4                                B وA )3

پاسخ سوال 88 آزمون شماره 12 ویتامین 100 :

88-پاسخ : گزینه 2، سطح : دشوار ، فصل 2 دهم

 در نظر بگیریم و ارتفاع ها را مطابق شکل زیر در نظر بگیریم داریم:

 : 8048کنکور تجربی داخل  247سوال 

مایع مخلوط نشدنی  در سمت راست لوله، چند سانتی متر مکعب cm2 8در شکل زیر ، سطح مقطع لوله  -247

3 به چگالی   4 1  
 بریزیم تا سطح آزاد مایع ها در دو طرف لوله در یک سطح باشد؟3  

8)8/3 

2)2/1 

3)9 

0)82 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  11سوال 

در  سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های متفاوت مطابق شکل روبرو  -11

نقطه  های زیر میتواند نشان دهنده حالت تعادل هستند کدام یک از گزینه 

 با کمترین و بیشترین فشار باشد؟

8)D وA   2)C وB 

3 )A وB                              0) C وD 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  11پاسخ سوال 

 دهم 2، سطح : دشوار ، فصل 2پاسخ : گزینه -11

در نظر بگیریم و ارتفاع ها را مطابق شکل زیر در 3  2  8 اگر چگالی سه مایع را از چپ به راست به صورت 

 (    )2    2   8    :نظر بگیریم داریم 

اگر چگالی سه مایع را از چپ به راست به صورت 

 : 8048کنکور تجربی داخل  247سوال 

مایع مخلوط نشدنی  در سمت راست لوله، چند سانتی متر مکعب cm2 8در شکل زیر ، سطح مقطع لوله  -247

3 به چگالی   4 1  
 بریزیم تا سطح آزاد مایع ها در دو طرف لوله در یک سطح باشد؟3  

8)8/3 

2)2/1 

3)9 

0)82 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  11سوال 

در  سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های متفاوت مطابق شکل روبرو  -11

نقطه  های زیر میتواند نشان دهنده حالت تعادل هستند کدام یک از گزینه 

 با کمترین و بیشترین فشار باشد؟

8)D وA   2)C وB 

3 )A وB                              0) C وD 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  11پاسخ سوال 

 دهم 2، سطح : دشوار ، فصل 2پاسخ : گزینه -11

در نظر بگیریم و ارتفاع ها را مطابق شکل زیر در 3  2  8 اگر چگالی سه مایع را از چپ به راست به صورت 

   (    )2    2   8    :نظر بگیریم داریم 

 عبارت باال می توانیم به این صورت بنویسیمعبارت باال می توانیم به این صورت بنویسیم

 8(   ́   ́)   2 ́   2(    )   8 ́   8(    )   2 ́   2(    ) 

باشند چون اگر همزمان هردو  8 نمی توانند هر دو بزرگتر یا کوچکتر از  3 و 2 از عبارت باال مشخص است که 

همواره عددی بین 8 باشند تساوی باال هیچوقت برقرار نمی شود به عبارتی مقدار 8 یا کوچکتر یا بزرگتر از 

 واهد بودخ 3 و 2 

2  پس حالت اول :   8   3 

استفاده می کنیم )که در شکل مشخص شده  2و  8های  برای محاسبه بیشترین فشار از سطح تعادل مایع 

خواهیم  Pدر نظر بگیریم و فشار این سطح را  Hو Dو  bاست( اگر ارتفاع بین سطح مشخص شده تا نقاط 

:داشت

      8   

     2   

 2   8        

است اگر  Cو Aاست واضح است که کمترین فشار نیز متعلق به یکی از نقاط  Dپس بیشترین فشار متعلق به 

 در نظر بگیریم خواهیم داشت :  Hارتفاع این نقاط را تا سطح آزاد مایع 

    8   

    3   

 8   3        

 می باشد  Aو کمترین فشار نقطه  Dپس در این حالت بیشترین فشار نقطه 

3  در حالت دوم     8  خواهد بود Cو کمترین فشار نقطه  Bبا استداللی مشابه بیشترین فشار نقطه 2  

 عبارت باال می توانیم به این صورت بنویسیم

 8(   ́   ́)   2 ́   2(    )   8 ́   8(    )   2 ́   2(    ) 

باشند چون اگر همزمان هردو  8 نمی توانند هر دو بزرگتر یا کوچکتر از  3 و 2 از عبارت باال مشخص است که 

همواره عددی بین 8 باشند تساوی باال هیچوقت برقرار نمی شود به عبارتی مقدار 8 یا کوچکتر یا بزرگتر از 

 واهد بودخ 3 و 2 

2  پس حالت اول :   8   3 

استفاده می کنیم )که در شکل مشخص شده  2و  8های  برای محاسبه بیشترین فشار از سطح تعادل مایع 

خواهیم  Pدر نظر بگیریم و فشار این سطح را  Hو Dو  bاست( اگر ارتفاع بین سطح مشخص شده تا نقاط 

:داشت

      8   

     2   

 2   8        

است اگر  Cو Aاست واضح است که کمترین فشار نیز متعلق به یکی از نقاط  Dپس بیشترین فشار متعلق به 

 در نظر بگیریم خواهیم داشت :  Hارتفاع این نقاط را تا سطح آزاد مایع 

    8   

    3   

 8   3        

 می باشد  Aو کمترین فشار نقطه  Dپس در این حالت بیشترین فشار نقطه 

3  در حالت دوم     8  خواهد بود Cو کمترین فشار نقطه  Bبا استداللی مشابه بیشترین فشار نقطه 2  

باشند چون اگر همزمان هردو یا کوچکتر یا بزرگتر از 

 عبارت باال می توانیم به این صورت بنویسیم

 8(   ́   ́)   2 ́   2(    )   8 ́   8(    )   2 ́   2(    ) 

باشند چون اگر همزمان هردو  8 نمی توانند هر دو بزرگتر یا کوچکتر از  3 و 2 از عبارت باال مشخص است که 

همواره عددی بین 8 باشند تساوی باال هیچوقت برقرار نمی شود به عبارتی مقدار 8 یا کوچکتر یا بزرگتر از 

 واهد بودخ 3 و 2 

2  پس حالت اول :   8   3 

استفاده می کنیم )که در شکل مشخص شده  2و  8های  برای محاسبه بیشترین فشار از سطح تعادل مایع 

خواهیم  Pدر نظر بگیریم و فشار این سطح را  Hو Dو  bاست( اگر ارتفاع بین سطح مشخص شده تا نقاط 

:داشت

      8   

     2   

 2   8        

است اگر  Cو Aاست واضح است که کمترین فشار نیز متعلق به یکی از نقاط  Dپس بیشترین فشار متعلق به 

 در نظر بگیریم خواهیم داشت :  Hارتفاع این نقاط را تا سطح آزاد مایع 

    8   

    3   

 8   3        

 می باشد  Aو کمترین فشار نقطه  Dپس در این حالت بیشترین فشار نقطه 

3  در حالت دوم     8  خواهد بود Cو کمترین فشار نقطه  Bبا استداللی مشابه بیشترین فشار نقطه 2  

 نمی توانند هر دو بزرگتر یا کوچکتر از

 عبارت باال می توانیم به این صورت بنویسیم

 8(   ́   ́)   2 ́   2(    )   8 ́   8(    )   2 ́   2(    ) 

باشند چون اگر همزمان هردو  8 نمی توانند هر دو بزرگتر یا کوچکتر از  3 و 2 از عبارت باال مشخص است که 

همواره عددی بین 8 باشند تساوی باال هیچوقت برقرار نمی شود به عبارتی مقدار 8 یا کوچکتر یا بزرگتر از 

 واهد بودخ 3 و 2 

2  پس حالت اول :   8   3 

استفاده می کنیم )که در شکل مشخص شده  2و  8های  برای محاسبه بیشترین فشار از سطح تعادل مایع 

خواهیم  Pدر نظر بگیریم و فشار این سطح را  Hو Dو  bاست( اگر ارتفاع بین سطح مشخص شده تا نقاط 

:داشت

      8   

     2   

 2   8        

است اگر  Cو Aاست واضح است که کمترین فشار نیز متعلق به یکی از نقاط  Dپس بیشترین فشار متعلق به 

 در نظر بگیریم خواهیم داشت :  Hارتفاع این نقاط را تا سطح آزاد مایع 

    8   

    3   

 8   3        

 می باشد  Aو کمترین فشار نقطه  Dپس در این حالت بیشترین فشار نقطه 

3  در حالت دوم     8  خواهد بود Cو کمترین فشار نقطه  Bبا استداللی مشابه بیشترین فشار نقطه 2  

و 

 عبارت باال می توانیم به این صورت بنویسیم

 8(   ́   ́)   2 ́   2(    )   8 ́   8(    )   2 ́   2(    ) 

باشند چون اگر همزمان هردو  8 نمی توانند هر دو بزرگتر یا کوچکتر از  3 و 2 از عبارت باال مشخص است که 

همواره عددی بین 8 باشند تساوی باال هیچوقت برقرار نمی شود به عبارتی مقدار 8 یا کوچکتر یا بزرگتر از 

 واهد بودخ 3 و 2 

2  پس حالت اول :   8   3 

استفاده می کنیم )که در شکل مشخص شده  2و  8های  برای محاسبه بیشترین فشار از سطح تعادل مایع 

خواهیم  Pدر نظر بگیریم و فشار این سطح را  Hو Dو  bاست( اگر ارتفاع بین سطح مشخص شده تا نقاط 

:داشت

      8   

     2   

 2   8        

است اگر  Cو Aاست واضح است که کمترین فشار نیز متعلق به یکی از نقاط  Dپس بیشترین فشار متعلق به 

 در نظر بگیریم خواهیم داشت :  Hارتفاع این نقاط را تا سطح آزاد مایع 

    8   

    3   

 8   3        

 می باشد  Aو کمترین فشار نقطه  Dپس در این حالت بیشترین فشار نقطه 

3  در حالت دوم     8  خواهد بود Cو کمترین فشار نقطه  Bبا استداللی مشابه بیشترین فشار نقطه 2  

از عبارت باال مشخص است که 

 : 8048کنکور تجربی داخل  247سوال 

مایع مخلوط نشدنی  در سمت راست لوله، چند سانتی متر مکعب cm2 8در شکل زیر ، سطح مقطع لوله  -247

3 به چگالی   4 1  
 بریزیم تا سطح آزاد مایع ها در دو طرف لوله در یک سطح باشد؟3  

8)8/3 

2)2/1 

3)9 

0)82 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  11سوال 

در  سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های متفاوت مطابق شکل روبرو  -11

نقطه  های زیر میتواند نشان دهنده حالت تعادل هستند کدام یک از گزینه 

 با کمترین و بیشترین فشار باشد؟

8)D وA   2)C وB 

3 )A وB                              0) C وD 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  11پاسخ سوال 

 دهم 2، سطح : دشوار ، فصل 2پاسخ : گزینه -11

در نظر بگیریم و ارتفاع ها را مطابق شکل زیر در 3  2  8 اگر چگالی سه مایع را از چپ به راست به صورت 

 (    )2    2   8    :نظر بگیریم داریم 

 : 8048کنکور تجربی داخل  247سوال 

مایع مخلوط نشدنی  در سمت راست لوله، چند سانتی متر مکعب cm2 8در شکل زیر ، سطح مقطع لوله  -247

3 به چگالی   4 1  
 بریزیم تا سطح آزاد مایع ها در دو طرف لوله در یک سطح باشد؟3  

8)8/3 

2)2/1 

3)9 

0)82 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  11سوال 

در  سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های متفاوت مطابق شکل روبرو  -11

نقطه  های زیر میتواند نشان دهنده حالت تعادل هستند کدام یک از گزینه 

 با کمترین و بیشترین فشار باشد؟

8)D وA   2)C وB 

3 )A وB                              0) C وD 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  11پاسخ سوال 

 دهم 2، سطح : دشوار ، فصل 2پاسخ : گزینه -11

در نظر بگیریم و ارتفاع ها را مطابق شکل زیر در 3  2  8 اگر چگالی سه مایع را از چپ به راست به صورت 

 (    )2    2   8    :نظر بگیریم داریم 
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 خواهد بود

 عبارت باال می توانیم به این صورت بنویسیم

 8(   ́   ́)   2 ́   2(    )   8 ́   8(    )   2 ́   2(    ) 

باشند چون اگر همزمان هردو  8 نمی توانند هر دو بزرگتر یا کوچکتر از  3 و 2 از عبارت باال مشخص است که 

همواره عددی بین 8 باشند تساوی باال هیچوقت برقرار نمی شود به عبارتی مقدار 8 یا کوچکتر یا بزرگتر از 

 واهد بودخ 3 و 2 

2  پس حالت اول :   8   3 

استفاده می کنیم )که در شکل مشخص شده  2و  8های  برای محاسبه بیشترین فشار از سطح تعادل مایع 

خواهیم  Pدر نظر بگیریم و فشار این سطح را  Hو Dو  bاست( اگر ارتفاع بین سطح مشخص شده تا نقاط 

:داشت

      8   

     2   

 2   8        

است اگر  Cو Aاست واضح است که کمترین فشار نیز متعلق به یکی از نقاط  Dپس بیشترین فشار متعلق به 

 در نظر بگیریم خواهیم داشت :  Hارتفاع این نقاط را تا سطح آزاد مایع 

    8   

    3   

 8   3        

 می باشد  Aو کمترین فشار نقطه  Dپس در این حالت بیشترین فشار نقطه 

3  در حالت دوم     8  خواهد بود Cو کمترین فشار نقطه  Bبا استداللی مشابه بیشترین فشار نقطه 2  

و 

 عبارت باال می توانیم به این صورت بنویسیم

 8(   ́   ́)   2 ́   2(    )   8 ́   8(    )   2 ́   2(    ) 

باشند چون اگر همزمان هردو  8 نمی توانند هر دو بزرگتر یا کوچکتر از  3 و 2 از عبارت باال مشخص است که 

همواره عددی بین 8 باشند تساوی باال هیچوقت برقرار نمی شود به عبارتی مقدار 8 یا کوچکتر یا بزرگتر از 

 واهد بودخ 3 و 2 

2  پس حالت اول :   8   3 

استفاده می کنیم )که در شکل مشخص شده  2و  8های  برای محاسبه بیشترین فشار از سطح تعادل مایع 

خواهیم  Pدر نظر بگیریم و فشار این سطح را  Hو Dو  bاست( اگر ارتفاع بین سطح مشخص شده تا نقاط 

:داشت

      8   

     2   

 2   8        

است اگر  Cو Aاست واضح است که کمترین فشار نیز متعلق به یکی از نقاط  Dپس بیشترین فشار متعلق به 

 در نظر بگیریم خواهیم داشت :  Hارتفاع این نقاط را تا سطح آزاد مایع 

    8   

    3   

 8   3        

 می باشد  Aو کمترین فشار نقطه  Dپس در این حالت بیشترین فشار نقطه 

3  در حالت دوم     8  خواهد بود Cو کمترین فشار نقطه  Bبا استداللی مشابه بیشترین فشار نقطه 2  

همواره عددی بین 

 عبارت باال می توانیم به این صورت بنویسیم

 8(   ́   ́)   2 ́   2(    )   8 ́   8(    )   2 ́   2(    ) 

باشند چون اگر همزمان هردو  8 نمی توانند هر دو بزرگتر یا کوچکتر از  3 و 2 از عبارت باال مشخص است که 

همواره عددی بین 8 باشند تساوی باال هیچوقت برقرار نمی شود به عبارتی مقدار 8 یا کوچکتر یا بزرگتر از 

 واهد بودخ 3 و 2 

2  پس حالت اول :   8   3 

استفاده می کنیم )که در شکل مشخص شده  2و  8های  برای محاسبه بیشترین فشار از سطح تعادل مایع 

خواهیم  Pدر نظر بگیریم و فشار این سطح را  Hو Dو  bاست( اگر ارتفاع بین سطح مشخص شده تا نقاط 

:داشت

      8   

     2   

 2   8        

است اگر  Cو Aاست واضح است که کمترین فشار نیز متعلق به یکی از نقاط  Dپس بیشترین فشار متعلق به 

 در نظر بگیریم خواهیم داشت :  Hارتفاع این نقاط را تا سطح آزاد مایع 

    8   

    3   

 8   3        

 می باشد  Aو کمترین فشار نقطه  Dپس در این حالت بیشترین فشار نقطه 

3  در حالت دوم     8  خواهد بود Cو کمترین فشار نقطه  Bبا استداللی مشابه بیشترین فشار نقطه 2  

باشند تساوی باال هیچوقت برقرار نمی شود به عبارتی مقدار 

 عبارت باال می توانیم به این صورت بنویسیم

 8(   ́   ́)   2 ́   2(    )   8 ́   8(    )   2 ́   2(    ) 

باشند چون اگر همزمان هردو  8 نمی توانند هر دو بزرگتر یا کوچکتر از  3 و 2 از عبارت باال مشخص است که 

همواره عددی بین 8 باشند تساوی باال هیچوقت برقرار نمی شود به عبارتی مقدار 8 یا کوچکتر یا بزرگتر از 

 واهد بودخ 3 و 2 

2  پس حالت اول :   8   3 

استفاده می کنیم )که در شکل مشخص شده  2و  8های  برای محاسبه بیشترین فشار از سطح تعادل مایع 

خواهیم  Pدر نظر بگیریم و فشار این سطح را  Hو Dو  bاست( اگر ارتفاع بین سطح مشخص شده تا نقاط 

:داشت

      8   

     2   

 2   8        

است اگر  Cو Aاست واضح است که کمترین فشار نیز متعلق به یکی از نقاط  Dپس بیشترین فشار متعلق به 

 در نظر بگیریم خواهیم داشت :  Hارتفاع این نقاط را تا سطح آزاد مایع 

    8   

    3   

 8   3        

 می باشد  Aو کمترین فشار نقطه  Dپس در این حالت بیشترین فشار نقطه 

3  در حالت دوم     8  خواهد بود Cو کمترین فشار نقطه  Bبا استداللی مشابه بیشترین فشار نقطه 2  

پس حالت اول : 

 برای محاسبه بیشترین فشار از سطح تعادل مایع های 1 و 2 استفاده می کنیم )که در شکل مشخص شده است( اگر ارتفاع بین سطح مشخص 

شده تا نقاط b و Dو H در نظر بگیریم و فشار این سطح را P خواهیم داشت:

 عبارت باال می توانیم به این صورت بنویسیم

 8(   ́   ́)   2 ́   2(    )   8 ́   8(    )   2 ́   2(    ) 

باشند چون اگر همزمان هردو  8 نمی توانند هر دو بزرگتر یا کوچکتر از  3 و 2 از عبارت باال مشخص است که 

همواره عددی بین 8 باشند تساوی باال هیچوقت برقرار نمی شود به عبارتی مقدار 8 یا کوچکتر یا بزرگتر از 

 واهد بودخ 3 و 2 

2  پس حالت اول :   8   3 

استفاده می کنیم )که در شکل مشخص شده  2و  8های  برای محاسبه بیشترین فشار از سطح تعادل مایع 

خواهیم  Pدر نظر بگیریم و فشار این سطح را  Hو Dو  bاست( اگر ارتفاع بین سطح مشخص شده تا نقاط 

:داشت

      8   

     2   

 2   8        

است اگر  Cو Aاست واضح است که کمترین فشار نیز متعلق به یکی از نقاط  Dپس بیشترین فشار متعلق به 

 در نظر بگیریم خواهیم داشت :  Hارتفاع این نقاط را تا سطح آزاد مایع 

    8   

    3   

 8   3        

 می باشد  Aو کمترین فشار نقطه  Dپس در این حالت بیشترین فشار نقطه 

3  در حالت دوم     8  خواهد بود Cو کمترین فشار نقطه  Bبا استداللی مشابه بیشترین فشار نقطه 2  

پس بیشترین فشار متعلق به D است واضح است که کمترین فشار نیز متعلق به یکی از نقاط Aو C است اگر ارتفاع این نقاط را تا سطح آزاد 

مایع H در نظر بگیریم خواهیم داشت : 

 عبارت باال می توانیم به این صورت بنویسیم

 8(   ́   ́)   2 ́   2(    )   8 ́   8(    )   2 ́   2(    ) 

باشند چون اگر همزمان هردو  8 نمی توانند هر دو بزرگتر یا کوچکتر از  3 و 2 از عبارت باال مشخص است که 

همواره عددی بین 8 باشند تساوی باال هیچوقت برقرار نمی شود به عبارتی مقدار 8 یا کوچکتر یا بزرگتر از 

 واهد بودخ 3 و 2 

2  پس حالت اول :   8   3 

استفاده می کنیم )که در شکل مشخص شده  2و  8های  برای محاسبه بیشترین فشار از سطح تعادل مایع 

خواهیم  Pدر نظر بگیریم و فشار این سطح را  Hو Dو  bاست( اگر ارتفاع بین سطح مشخص شده تا نقاط 

:داشت

      8   

     2   

 2   8        

است اگر  Cو Aاست واضح است که کمترین فشار نیز متعلق به یکی از نقاط  Dپس بیشترین فشار متعلق به 

 در نظر بگیریم خواهیم داشت :  Hارتفاع این نقاط را تا سطح آزاد مایع 

    8   

    3   

 8   3        

 می باشد  Aو کمترین فشار نقطه  Dپس در این حالت بیشترین فشار نقطه 

3  در حالت دوم     8  خواهد بود Cو کمترین فشار نقطه  Bبا استداللی مشابه بیشترین فشار نقطه 2  

پس در این حالت بیشترین فشار نقطه D و کمترین فشار نقطه A می باشد 

 با استداللی مشابه بیشترین فشار نقطه B و کمترین فشار نقطه C خواهد بود

 عبارت باال می توانیم به این صورت بنویسیم

 8(   ́   ́)   2 ́   2(    )   8 ́   8(    )   2 ́   2(    ) 

باشند چون اگر همزمان هردو  8 نمی توانند هر دو بزرگتر یا کوچکتر از  3 و 2 از عبارت باال مشخص است که 

همواره عددی بین 8 باشند تساوی باال هیچوقت برقرار نمی شود به عبارتی مقدار 8 یا کوچکتر یا بزرگتر از 

 واهد بودخ 3 و 2 

2  پس حالت اول :   8   3 

استفاده می کنیم )که در شکل مشخص شده  2و  8های  برای محاسبه بیشترین فشار از سطح تعادل مایع 

خواهیم  Pدر نظر بگیریم و فشار این سطح را  Hو Dو  bاست( اگر ارتفاع بین سطح مشخص شده تا نقاط 

:داشت

      8   

     2   

 2   8        

است اگر  Cو Aاست واضح است که کمترین فشار نیز متعلق به یکی از نقاط  Dپس بیشترین فشار متعلق به 

 در نظر بگیریم خواهیم داشت :  Hارتفاع این نقاط را تا سطح آزاد مایع 

    8   

    3   

 8   3        

 می باشد  Aو کمترین فشار نقطه  Dپس در این حالت بیشترین فشار نقطه 

3  در حالت دوم     8  در حالت دوم  خواهد بود Cو کمترین فشار نقطه  Bبا استداللی مشابه بیشترین فشار نقطه 2  

توضیحات

در هر دو سوال سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های مختلف در لوله U  شکل قرار دارند. در سوال ویتامین 100 هم مثل سوال 

کنکور، سطح آزاد مایع در هر دو طرف لوله هم سطح است. 

سوال 78 آزمون شماره 4 ویتامین 100 :

 در حال تعادل است. اختالف فشار 

 توضیحات

شکل قرار دارند. در سوال ویتامین   Uدر هر دو سوال سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های مختلف در لوله 

 هم مثل سوال کنکور، سطح آزاد مایع در هر دو طرف لوله هم سطح است.  844

 : 844ویتامین  0آزمون شماره  11سوال 

ρ8=4/1مطابق شکل مایع اول با چگالی  -11 g
cm3  با یک مایع مخلوط نشدنی به چگالیρ2 . اختالف  در حال تعادل است

g=84چند است؟ )   𝛒𝛒𝟐𝟐پاسکال است . 844براب  Bو  Aفشار بین دو نقطه  m
s2  و نقطهA )درون مایع اول قرار دارد 

8 )4 7  
  3 

2 ) 4 9  
  3 

3 ) 8 2  
  3 

0 ) 8 8  
  3 

 دهم 2، سطح: متوسط ، فصل  3پاسخ: گزینه  -11

 و سپس به دست آوردن اختالف فشار آنها داریم :  و   ابتدا با نوشتن رابطه فشار برای دو نقطه 

         844    
    2     2    2     2  84  4 8   2     2 

    2     8    2    144  84  4 8   2    144 

     2  144  844   2  8244   
 3  8 2  

  3 
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  با یک مایع مخلوط نشدنی به چگالی 

 توضیحات

شکل قرار دارند. در سوال ویتامین   Uدر هر دو سوال سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های مختلف در لوله 

 هم مثل سوال کنکور، سطح آزاد مایع در هر دو طرف لوله هم سطح است.  844

 : 844ویتامین  0آزمون شماره  11سوال 

ρ8=4/1مطابق شکل مایع اول با چگالی  -11 g
cm3  با یک مایع مخلوط نشدنی به چگالیρ2 . اختالف  در حال تعادل است

g=84چند است؟ )   𝛒𝛒𝟐𝟐پاسکال است . 844براب  Bو  Aفشار بین دو نقطه  m
s2  و نقطهA )درون مایع اول قرار دارد 

8 )4 7  
  3 

2 ) 4 9  
  3 

3 ) 8 2  
  3 

0 ) 8 8  
  3 

 دهم 2، سطح: متوسط ، فصل  3پاسخ: گزینه  -11

 و سپس به دست آوردن اختالف فشار آنها داریم :  و   ابتدا با نوشتن رابطه فشار برای دو نقطه 

         844    
    2     2    2     2  84  4 8   2     2 

    2     8    2    144  84  4 8   2    144 

     2  144  844   2  8244   
 3  8 2  

  3 
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78- مطابق شکل مایع اول با چگالی 

 و نقطه  A درون مایع اول قرار دارد(

 توضیحات

شکل قرار دارند. در سوال ویتامین   Uدر هر دو سوال سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های مختلف در لوله 

 هم مثل سوال کنکور، سطح آزاد مایع در هر دو طرف لوله هم سطح است.  844

 : 844ویتامین  0آزمون شماره  11سوال 

ρ8=4/1مطابق شکل مایع اول با چگالی  -11 g
cm3  با یک مایع مخلوط نشدنی به چگالیρ2 . اختالف  در حال تعادل است

g=84چند است؟ )   𝛒𝛒𝟐𝟐پاسکال است . 844براب  Bو  Aفشار بین دو نقطه  m
s2  و نقطهA )درون مایع اول قرار دارد 

8 )4 7  
  3 

2 ) 4 9  
  3 

3 ) 8 2  
  3 

0 ) 8 8  
  3 

 دهم 2، سطح: متوسط ، فصل  3پاسخ: گزینه  -11

 و سپس به دست آوردن اختالف فشار آنها داریم :  و   ابتدا با نوشتن رابطه فشار برای دو نقطه 

         844    
    2     2    2     2  84  4 8   2     2 

    2     8    2    144  84  4 8   2    144 

     2  144  844   2  8244   
 3  8 2  

  3 
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 چند است؟ ) 

 توضیحات

شکل قرار دارند. در سوال ویتامین   Uدر هر دو سوال سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های مختلف در لوله 

 هم مثل سوال کنکور، سطح آزاد مایع در هر دو طرف لوله هم سطح است.  844

 : 844ویتامین  0آزمون شماره  11سوال 

ρ8=4/1مطابق شکل مایع اول با چگالی  -11 g
cm3  با یک مایع مخلوط نشدنی به چگالیρ2 . اختالف  در حال تعادل است

g=84چند است؟ )   𝛒𝛒𝟐𝟐پاسکال است . 844براب  Bو  Aفشار بین دو نقطه  m
s2  و نقطهA )درون مایع اول قرار دارد 

8 )4 7  
  3 

2 ) 4 9  
  3 

3 ) 8 2  
  3 

0 ) 8 8  
  3 

 دهم 2، سطح: متوسط ، فصل  3پاسخ: گزینه  -11

 و سپس به دست آوردن اختالف فشار آنها داریم :  و   ابتدا با نوشتن رابطه فشار برای دو نقطه 

         844    
    2     2    2     2  84  4 8   2     2 

    2     8    2    144  84  4 8   2    144 

     2  144  844   2  8244   
 3  8 2  

  3 
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بین دو نقطه A و B برابر 500 پاسکال است . 

 توضیحات

شکل قرار دارند. در سوال ویتامین   Uدر هر دو سوال سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های مختلف در لوله 

 هم مثل سوال کنکور، سطح آزاد مایع در هر دو طرف لوله هم سطح است.  844

 : 844ویتامین  0آزمون شماره  11سوال 

ρ8=4/1مطابق شکل مایع اول با چگالی  -11 g
cm3  با یک مایع مخلوط نشدنی به چگالیρ2 . اختالف  در حال تعادل است

g=84چند است؟ )   𝛒𝛒𝟐𝟐پاسکال است . 844براب  Bو  Aفشار بین دو نقطه  m
s2  و نقطهA )درون مایع اول قرار دارد 

8 )4 7  
  3 

2 ) 4 9  
  3 

3 ) 8 2  
  3 

0 ) 8 8  
  3 

 دهم 2، سطح: متوسط ، فصل  3پاسخ: گزینه  -11

 و سپس به دست آوردن اختالف فشار آنها داریم :  و   ابتدا با نوشتن رابطه فشار برای دو نقطه 

         844    
    2     2    2     2  84  4 8   2     2 

    2     8    2    144  84  4 8   2    144 

     2  144  844   2  8244   
 3  8 2  

  3 

 :8048کنکور تجربی داخل  249سوال 

 
𝐴𝐴 𝐵𝐵 
10 𝑐𝑐𝑐𝑐 

  )2                 

 توضیحات

شکل قرار دارند. در سوال ویتامین   Uدر هر دو سوال سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های مختلف در لوله 

 هم مثل سوال کنکور، سطح آزاد مایع در هر دو طرف لوله هم سطح است.  844

 : 844ویتامین  0آزمون شماره  11سوال 

ρ8=4/1مطابق شکل مایع اول با چگالی  -11 g
cm3  با یک مایع مخلوط نشدنی به چگالیρ2 . اختالف  در حال تعادل است

g=84چند است؟ )   𝛒𝛒𝟐𝟐پاسکال است . 844براب  Bو  Aفشار بین دو نقطه  m
s2  و نقطهA )درون مایع اول قرار دارد 

8 )4 7  
  3 

2 ) 4 9  
  3 

3 ) 8 2  
  3 

0 ) 8 8  
  3 

 دهم 2، سطح: متوسط ، فصل  3پاسخ: گزینه  -11

 و سپس به دست آوردن اختالف فشار آنها داریم :  و   ابتدا با نوشتن رابطه فشار برای دو نقطه 

         844    
    2     2    2     2  84  4 8   2     2 

    2     8    2    144  84  4 8   2    144 

     2  144  844   2  8244   
 3  8 2  

  3 

 :8048کنکور تجربی داخل  249سوال 

 
𝐴𝐴 𝐵𝐵 
10 𝑐𝑐𝑐𝑐 

 )1

 توضیحات

شکل قرار دارند. در سوال ویتامین   Uدر هر دو سوال سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های مختلف در لوله 

 هم مثل سوال کنکور، سطح آزاد مایع در هر دو طرف لوله هم سطح است.  844

 : 844ویتامین  0آزمون شماره  11سوال 

ρ8=4/1مطابق شکل مایع اول با چگالی  -11 g
cm3  با یک مایع مخلوط نشدنی به چگالیρ2 . اختالف  در حال تعادل است

g=84چند است؟ )   𝛒𝛒𝟐𝟐پاسکال است . 844براب  Bو  Aفشار بین دو نقطه  m
s2  و نقطهA )درون مایع اول قرار دارد 

8 )4 7  
  3 

2 ) 4 9  
  3 

3 ) 8 2  
  3 

0 ) 8 8  
  3 

 دهم 2، سطح: متوسط ، فصل  3پاسخ: گزینه  -11

 و سپس به دست آوردن اختالف فشار آنها داریم :  و   ابتدا با نوشتن رابطه فشار برای دو نقطه 

         844    
    2     2    2     2  84  4 8   2     2 

    2     8    2    144  84  4 8   2    144 

     2  144  844   2  8244   
 3  8 2  

  3 

 :8048کنکور تجربی داخل  249سوال 

 
𝐴𝐴 𝐵𝐵 
10 𝑐𝑐𝑐𝑐 

  )4                 

 توضیحات

شکل قرار دارند. در سوال ویتامین   Uدر هر دو سوال سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های مختلف در لوله 

 هم مثل سوال کنکور، سطح آزاد مایع در هر دو طرف لوله هم سطح است.  844

 : 844ویتامین  0آزمون شماره  11سوال 

ρ8=4/1مطابق شکل مایع اول با چگالی  -11 g
cm3  با یک مایع مخلوط نشدنی به چگالیρ2 . اختالف  در حال تعادل است

g=84چند است؟ )   𝛒𝛒𝟐𝟐پاسکال است . 844براب  Bو  Aفشار بین دو نقطه  m
s2  و نقطهA )درون مایع اول قرار دارد 

8 )4 7  
  3 

2 ) 4 9  
  3 

3 ) 8 2  
  3 

0 ) 8 8  
  3 

 دهم 2، سطح: متوسط ، فصل  3پاسخ: گزینه  -11

 و سپس به دست آوردن اختالف فشار آنها داریم :  و   ابتدا با نوشتن رابطه فشار برای دو نقطه 

         844    
    2     2    2     2  84  4 8   2     2 

    2     8    2    144  84  4 8   2    144 

     2  144  844   2  8244   
 3  8 2  

  3 

 :8048کنکور تجربی داخل  249سوال 

 
𝐴𝐴 𝐵𝐵 
10 𝑐𝑐𝑐𝑐 

 )3

 توضیحات

شکل قرار دارند. در سوال ویتامین   Uدر هر دو سوال سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های مختلف در لوله 

 هم مثل سوال کنکور، سطح آزاد مایع در هر دو طرف لوله هم سطح است.  844

 : 844ویتامین  0آزمون شماره  11سوال 

ρ8=4/1مطابق شکل مایع اول با چگالی  -11 g
cm3  با یک مایع مخلوط نشدنی به چگالیρ2 . اختالف  در حال تعادل است

g=84چند است؟ )   𝛒𝛒𝟐𝟐پاسکال است . 844براب  Bو  Aفشار بین دو نقطه  m
s2  و نقطهA )درون مایع اول قرار دارد 

8 )4 7  
  3 

2 ) 4 9  
  3 

3 ) 8 2  
  3 

0 ) 8 8  
  3 

 دهم 2، سطح: متوسط ، فصل  3پاسخ: گزینه  -11

 و سپس به دست آوردن اختالف فشار آنها داریم :  و   ابتدا با نوشتن رابطه فشار برای دو نقطه 

         844    
    2     2    2     2  84  4 8   2     2 

    2     8    2    144  84  4 8   2    144 

     2  144  844   2  8244   
 3  8 2  

  3 

 :8048کنکور تجربی داخل  249سوال 

 
𝐴𝐴 𝐵𝐵 
10 𝑐𝑐𝑐𝑐 
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78- پاسخ: گزینه 3 ، سطح: متوسط ، فصل 2 دهم

ابتدا با نوشتن رابطه فشار برای دو نقطه  و  و سپس به دست آوردن اختالف فشار آنها داریم :

 توضیحات

شکل قرار دارند. در سوال ویتامین   Uدر هر دو سوال سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های مختلف در لوله 

 هم مثل سوال کنکور، سطح آزاد مایع در هر دو طرف لوله هم سطح است.  844

 : 844ویتامین  0آزمون شماره  11سوال 

ρ8=4/1مطابق شکل مایع اول با چگالی  -11 g
cm3  با یک مایع مخلوط نشدنی به چگالیρ2 . اختالف  در حال تعادل است

g=84چند است؟ )   𝛒𝛒𝟐𝟐پاسکال است . 844براب  Bو  Aفشار بین دو نقطه  m
s2  و نقطهA )درون مایع اول قرار دارد 

8 )4 7  
  3 

2 ) 4 9  
  3 

3 ) 8 2  
  3 

0 ) 8 8  
  3 

 دهم 2، سطح: متوسط ، فصل  3پاسخ: گزینه  -11

 و سپس به دست آوردن اختالف فشار آنها داریم :  و   ابتدا با نوشتن رابطه فشار برای دو نقطه 

         844    
    2     2    2     2  84  4 8   2     2 

    2     8    2    144  84  4 8   2    144 

     2  144  844   2  8244   
 3  8 2  

  3 

 :8048کنکور تجربی داخل  249سوال 

 
𝐴𝐴 𝐵𝐵 
10 𝑐𝑐𝑐𝑐 

سوال 209 کنکور تجربی داخل 1401:

درجه  تا چند  را  میله ها  دمای  است،  متر   0/5 برابر  یک  هر  درجه سلسیوس،  دمای صفر  در  آهنی  و  میله مسی  دو  209- طول 

سلسیوس افزایش دهیم تا اختالف طول آنها به 0/3 میلیمتر برسد؟ )ضریب انبساط طولی مس و آهن در SI به ترتیب 10-5*1/8 

و 5- 10*1/2  است(

200)4                              150)3                              100 )2                              50 )1

سوال 93 آزمون شماره 12 ویتامین 100 :

93- در شکل مقابل ضخامت و چگالی دو حلقه هم مرکز در ابتدا یکسان است و آنها را با توان یکسان گرما می دهیم هنگامی که 

دو  حلقه به هم می رسند تغییرات دمای حلق بزرگتر چند کلوین می شود؟

50)2                                     25)1

100)4                                     75)3

پاسخ سوال 93 آزمون شماره 12 ویتامین 100 :

پاسخ : گزینه 3 سطح : متوسط فصل 4 دهم

برای اینکه دو حلقه به هم برسند باید مقدار افزایش شعاع حلقه کوچکتر )A( 3r بیشتر از مقدار افزایش شعاع بزرگت )B( باشد
                3   

                                         
  2     
→       

2              2                       
                 →                    

 4     

     4   

        

                 3       4   4       3    

 8    4    

  4     3     3
4  01 2   ،  57  

 θ     57   

       57   

 :  011ویتامین  7آزمون شماره  82سوال 

از کنار هم قرار دادن دو میله  cm 011ای مرکب به طول  داریم . می خواهیم میله cm 001به طول   Aای از جنس  میله_82

درست کنیم به طوری که در هر دمایی اختالف   Cو   Bاز جنس های 

در میله   Cبه   Bثابت باشد. نسبت طول میله   Aطول آن، با میله 

 مرکب باید چند باشد ؟

(αA= 01-5, αB= 01×01-6, αC= 8×01-6 ) 

0)3  

2)2 

متر است، دمای میله ها را  8/4طول دو میله مسی و آهنی در دمای صفر درجه سلسیوس ، هر یک برابر  -249

میلیمتر برسد؟ )ضریب انبساط طولی مس و  3/4ف طول آنها به تا چند درجه سلسیوس افزایش دهیم تا اختال

 است(  2/8*84 -8 و 1/8*84-8به ترتیب  SIآهن در 

8) 84  2 )844   3)884   0)244 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  93سوال 

گرما می در شکل مقابل ضخامت و چگالی دو حلقه هم مرکز در ابتدا یکسان است و آنها را با توان یکسان  -93

 ؟مای حلق بزرگتر چند کلوین می شوددهیم هنگامی که دو  حلقه به هم میرسند تغییرات د

(         2  (2 84    و  

8)28 

2)84 

3)18 

0)844 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  93پاسخ سوال 

 دهم 0سطح : متوسط فصل  3پاسخ : گزینه 

بیشتر از مقدار افزایش شعاع  A( 3 r(برای اینکه دو حلقه به هم برسند باید مقدار افزایش شعاع حلقه کوچکتر 

 باشد )B(بزرگت 
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سوال 82 آزمون شماره 5 ویتامین 100 : 

از  میله  دو  دادن  قرار  هم  کنار  از   100cm طول  به  مرکب  میله ای  می خواهیم  داریم.   110cm طول  به    A جنس  از  میله ای   -82 

جنس های B  و C  درست کنیم به طوری که در هر دمایی اختالف طول آن، با میله A  ثابت باشد. نسبت طول میله B  به C  در 

میله مرکب باید چند باشد؟

                                         
  𝟐𝟐     
→       

𝟐𝟐              𝟐𝟐             

          
                 →                           

         

        

                                           

           

               
     𝟐𝟐   ،      

 𝛉𝛉          

            

 :  844ویتامین  8آزمون شماره  12سوال 

از کنار هم قرار دادن دو میله  cm 844ای مرکب به طول  داریم . می خواهیم میله cm 884به طول   Aای از جنس  میله_12

درست کنیم به طوری که در هر دمایی اختالف   Cو   Bاز جنس های 

در میله   Cبه   Bثابت باشد. نسبت طول میله   Aطول آن، با میله 

 مرکب باید چند باشد ؟

(αA= 01-5, αB= 07×01-3, αC= 8×01-3 ) 

8)3  

2)2 

3 )8/8   

 3)1

2)2

  1/5 )3

1)4

82-پاسخ گزینه1 ، سطح : متوسط ، فصل 4 دهم

برای محاسبه تغییر طول میله مرکب باید تغییر طول  میله های B  و C  را با هم جمع کنیم.

 ، طول میله B  را با x  و طول میله C  را با x-1 نشان می دهیم(

0)8 

 دهم 0، سطح : متوسط ، فصل  8پاسخ گزینه-12

 را با هم جمع کنیم.  Cو   Bمیله های   برای محاسبه تغییر طول میله مرکب باید تغییر طول

را با   Cو طول میله   xرا با   B،طول میله     را با  A، تغییر طول میله    )تغییر طول میله مرکب را با 

8-x  )نشان می دهیم 

                  (8   )     
    8 8       

       ،    برای اینکه شرط سوال محقق شود باید به ازای هر

      (8   )     8 8           82  84 7  (8   )  1  84 7

 8 8  84 8    

0   1  88       3
0  18    ∶ ∶     28     8          طول       طول  

       18
28  3 

 توضیحات 

 

𝛼𝛼  𝐿𝐿𝐴𝐴𝛼𝛼𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵𝛼𝛼𝐵𝐵
𝐿𝐿𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵

 

𝐿𝐿𝐴𝐴𝛼𝛼𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵𝛼𝛼𝐵𝐵 

توان به میله مرکب ضریب انبساط طولی از طول به هم متصل و میله مرکبی را تشکیل داده باشند، می Bو   A: در صورتی که دو میله 1نکته 
α : را نسبت داد به طوری که 

 است. به بیان دیگر، ضریب انبساط طولی میله مرکب، برابر میانگین ضریبدار ضریب انبساط طولی دو میله دیگر به نسبت طولشان
 : برای اینکه اختالف طول دو میله غیر هم طول در هر دمایی ثابت باشد باید رابطه زیر بر قرار باشد:2نکته 

 

  ، تغییر طول میله A را با 

0)8 

 دهم 0، سطح : متوسط ، فصل  8پاسخ گزینه-12

 را با هم جمع کنیم.  Cو   Bمیله های   برای محاسبه تغییر طول میله مرکب باید تغییر طول

را با   Cو طول میله   xرا با   B،طول میله     را با  A، تغییر طول میله    )تغییر طول میله مرکب را با 

8-x  )نشان می دهیم 

                  (8   )     
    8 8       

       ،    برای اینکه شرط سوال محقق شود باید به ازای هر

      (8   )     8 8           82  84 7  (8   )  1  84 7

 8 8  84 8    

0   1  88       3
0  18    ∶ ∶     28     8          طول       طول  

       18
28  3 

 توضیحات 

 

𝛼𝛼  𝐿𝐿𝐴𝐴𝛼𝛼𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵𝛼𝛼𝐵𝐵
𝐿𝐿𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵

 

𝐿𝐿𝐴𝐴𝛼𝛼𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵𝛼𝛼𝐵𝐵 

توان به میله مرکب ضریب انبساط طولی از طول به هم متصل و میله مرکبی را تشکیل داده باشند، می Bو   A: در صورتی که دو میله 1نکته 
α : را نسبت داد به طوری که 

 است. به بیان دیگر، ضریب انبساط طولی میله مرکب، برابر میانگین ضریبدار ضریب انبساط طولی دو میله دیگر به نسبت طولشان
 : برای اینکه اختالف طول دو میله غیر هم طول در هر دمایی ثابت باشد باید رابطه زیر بر قرار باشد:2نکته 

 

)تغییر طول میله مرکب را با

0)8 

 دهم 0، سطح : متوسط ، فصل  8پاسخ گزینه-12

 را با هم جمع کنیم.  Cو   Bمیله های   برای محاسبه تغییر طول میله مرکب باید تغییر طول

را با   Cو طول میله   xرا با   B،طول میله     را با  A، تغییر طول میله    )تغییر طول میله مرکب را با 

8-x  )نشان می دهیم 

                  (8   )     
    8 8       

       ،    برای اینکه شرط سوال محقق شود باید به ازای هر

      (8   )     8 8           82  84 7  (8   )  1  84 7

 8 8  84 8    

0   1  88       3
0  18    ∶ ∶     28     8          طول       طول  

       18
28  3 

 توضیحات 

 

𝛼𝛼  𝐿𝐿𝐴𝐴𝛼𝛼𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵𝛼𝛼𝐵𝐵
𝐿𝐿𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵

 

𝐿𝐿𝐴𝐴𝛼𝛼𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵𝛼𝛼𝐵𝐵 

توان به میله مرکب ضریب انبساط طولی از طول به هم متصل و میله مرکبی را تشکیل داده باشند، می Bو   A: در صورتی که دو میله 1نکته 
α : را نسبت داد به طوری که 

 است. به بیان دیگر، ضریب انبساط طولی میله مرکب، برابر میانگین ضریبدار ضریب انبساط طولی دو میله دیگر به نسبت طولشان
 : برای اینکه اختالف طول دو میله غیر هم طول در هر دمایی ثابت باشد باید رابطه زیر بر قرار باشد:2نکته 

 

0)8 

 دهم 0، سطح : متوسط ، فصل  8پاسخ گزینه-12

 را با هم جمع کنیم.  Cو   Bمیله های   برای محاسبه تغییر طول میله مرکب باید تغییر طول

را با   Cو طول میله   xرا با   B،طول میله     را با  A، تغییر طول میله    )تغییر طول میله مرکب را با 

8-x  )نشان می دهیم 

                  (8   )     
    8 8       

       ،    برای اینکه شرط سوال محقق شود باید به ازای هر

      (8   )     8 8           82  84 7  (8   )  1  84 7

 8 8  84 8    

0   1  88       3
0  18    ∶ ∶     28     8          طول       طول  

       18
28  3 

 توضیحات 

 

𝛼𝛼  𝐿𝐿𝐴𝐴𝛼𝛼𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵𝛼𝛼𝐵𝐵
𝐿𝐿𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵

 

𝐿𝐿𝐴𝐴𝛼𝛼𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵𝛼𝛼𝐵𝐵 

توان به میله مرکب ضریب انبساط طولی از طول به هم متصل و میله مرکبی را تشکیل داده باشند، می Bو   A: در صورتی که دو میله 1نکته 
α : را نسبت داد به طوری که 

 است. به بیان دیگر، ضریب انبساط طولی میله مرکب، برابر میانگین ضریبدار ضریب انبساط طولی دو میله دیگر به نسبت طولشان
 : برای اینکه اختالف طول دو میله غیر هم طول در هر دمایی ثابت باشد باید رابطه زیر بر قرار باشد:2نکته 

 

برای اینکه شرط سوال محقق شود باید به ازای هر 

                                         
  𝟐𝟐     
→       

𝟐𝟐              𝟐𝟐             

          
                 →                           

         

        

                                           

           

               
     𝟐𝟐   ،      

 𝛉𝛉          

            

 :  844ویتامین  8آزمون شماره  12سوال 

از کنار هم قرار دادن دو میله  cm 844ای مرکب به طول  داریم . می خواهیم میله cm 884به طول   Aای از جنس  میله_12

درست کنیم به طوری که در هر دمایی اختالف   Cو   Bاز جنس های 

در میله   Cبه   Bثابت باشد. نسبت طول میله   Aطول آن، با میله 

 مرکب باید چند باشد ؟

(αA= 01-5, αB= 07×01-3, αC= 8×01-3 ) 

8)3  

2)2 

3 )8/8   

                3   

                                         
  2     
→       

2              2                       
                 →                    

 4     

     4   

        

                 3       4   4       3    

 8    4    

  4     3     3
4  01 2   ،  57  

 θ     57   

       57   

 :  011ویتامین  7آزمون شماره  82سوال 

از کنار هم قرار دادن دو میله  cm 011ای مرکب به طول  داریم . می خواهیم میله cm 001به طول   Aای از جنس  میله_82

درست کنیم به طوری که در هر دمایی اختالف   Cو   Bاز جنس های 

در میله   Cبه   Bثابت باشد. نسبت طول میله   Aطول آن، با میله 

 مرکب باید چند باشد ؟

(αA= 01-5, αB= 01×01-6, αC= 8×01-6 ) 

0)3  

2)2 
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0)8 

 دهم 0، سطح : متوسط ، فصل  8پاسخ گزینه-12

 را با هم جمع کنیم.  Cو   Bمیله های   برای محاسبه تغییر طول میله مرکب باید تغییر طول

را با   Cو طول میله   xرا با   B،طول میله     را با  A، تغییر طول میله    )تغییر طول میله مرکب را با 

8-x  )نشان می دهیم 

                  (8   )     
    8 8       

       ،    برای اینکه شرط سوال محقق شود باید به ازای هر

      (8   )     8 8           82  84 7  (8   )  1  84 7

 8 8  84 8    

0   1  88       3
0  18    ∶ ∶     28     8          طول       طول  

       18
28  3 

 توضیحات 

 

𝛼𝛼  𝐿𝐿𝐴𝐴𝛼𝛼𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵𝛼𝛼𝐵𝐵
𝐿𝐿𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵

 

𝐿𝐿𝐴𝐴𝛼𝛼𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵𝛼𝛼𝐵𝐵 

توان به میله مرکب ضریب انبساط طولی از طول به هم متصل و میله مرکبی را تشکیل داده باشند، می Bو   A: در صورتی که دو میله 1نکته 
α : را نسبت داد به طوری که 

 است. به بیان دیگر، ضریب انبساط طولی میله مرکب، برابر میانگین ضریبدار ضریب انبساط طولی دو میله دیگر به نسبت طولشان
 : برای اینکه اختالف طول دو میله غیر هم طول در هر دمایی ثابت باشد باید رابطه زیر بر قرار باشد:2نکته 

 

نکته

نکته 1: در صورتی که دو میله A  و B از طول به هم متصل و میله مرکبی را تشکیل داده باشند، می توان به میله مرکب ضریب انبساط طولی 

0)8 

 دهم 0، سطح : متوسط ، فصل  8پاسخ گزینه-12

 را با هم جمع کنیم.  Cو   Bمیله های   برای محاسبه تغییر طول میله مرکب باید تغییر طول

را با   Cو طول میله   xرا با   B،طول میله     را با  A، تغییر طول میله    )تغییر طول میله مرکب را با 

8-x  )نشان می دهیم 

                  (8   )     
    8 8       

       ،    برای اینکه شرط سوال محقق شود باید به ازای هر

      (8   )     8 8           82  84 7  (8   )  1  84 7

 8 8  84 8    

0   1  88       3
0  18    ∶ ∶     28     8          طول       طول  

       18
28  3 

 توضیحات 

 

𝛼𝛼  𝐿𝐿𝐴𝐴𝛼𝛼𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵𝛼𝛼𝐵𝐵
𝐿𝐿𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵

 

𝐿𝐿𝐴𝐴𝛼𝛼𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵𝛼𝛼𝐵𝐵 

توان به میله مرکب ضریب انبساط طولی از طول به هم متصل و میله مرکبی را تشکیل داده باشند، می Bو   A: در صورتی که دو میله 1نکته 
α : را نسبت داد به طوری که 

 است. به بیان دیگر، ضریب انبساط طولی میله مرکب، برابر میانگین ضریبدار ضریب انبساط طولی دو میله دیگر به نسبت طولشان
 : برای اینکه اختالف طول دو میله غیر هم طول در هر دمایی ثابت باشد باید رابطه زیر بر قرار باشد:2نکته 

 

α را نسبت داد به طوری که : 

به بیان دیگر، ضریب انبساط طولی میله مرکب، برابر میانگین ضریبدار ضریب انبساط طولی دو میله دیگر به نسبت طولشان است.

نکته 2: برای اینکه اختالف طول دو میله غیر هم طول در هر دمایی ثابت باشد باید رابطه زیر بر قرار باشد:

0)8 

 دهم 0، سطح : متوسط ، فصل  8پاسخ گزینه-12

 را با هم جمع کنیم.  Cو   Bمیله های   برای محاسبه تغییر طول میله مرکب باید تغییر طول

را با   Cو طول میله   xرا با   B،طول میله     را با  A، تغییر طول میله    )تغییر طول میله مرکب را با 

8-x  )نشان می دهیم 

                  (8   )     
    8 8       

       ،    برای اینکه شرط سوال محقق شود باید به ازای هر

      (8   )     8 8           82  84 7  (8   )  1  84 7

 8 8  84 8    

0   1  88       3
0  18    ∶ ∶     28     8          طول       طول  

       18
28  3 

 توضیحات 

 

𝛼𝛼  𝐿𝐿𝐴𝐴𝛼𝛼𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵𝛼𝛼𝐵𝐵
𝐿𝐿𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵

 

𝐿𝐿𝐴𝐴𝛼𝛼𝐴𝐴  𝐿𝐿𝐵𝐵𝛼𝛼𝐵𝐵 

توان به میله مرکب ضریب انبساط طولی از طول به هم متصل و میله مرکبی را تشکیل داده باشند، می Bو   A: در صورتی که دو میله 1نکته 
α : را نسبت داد به طوری که 

 است. به بیان دیگر، ضریب انبساط طولی میله مرکب، برابر میانگین ضریبدار ضریب انبساط طولی دو میله دیگر به نسبت طولشان
 : برای اینکه اختالف طول دو میله غیر هم طول در هر دمایی ثابت باشد باید رابطه زیر بر قرار باشد:2نکته 

 

توضیحات 

البته همونطور که مشخصه تست های  با تغییر دماست.  شباهت دو تست ویتامین 100 و تست کنکور، بررسی اختالف طول 

ویتامین 100، چالشی و پر نکته ترن!

سوال 210 کنکور تجربی داخل 1401: 

210- یک کیلو گرم یخ  10 -  درجه سانتیگراد را در فشار یک اتمسفر درون مقداری آب 20 درجه سانتیگراد می اندازیم اگر پس از 

برقراری تعادل گرمایی، دمای آب به 5 درجه سانتیگراد برسد جرم آب چند کیلوگرم است ؟

و تست کنکور، بررسی اختالف طول با تغییر دماست. البته همونطور که مشخصه  844شباهت دو تست ویتامین 

 ، چالشی و پر نکته ترن!844تست های ویتامین 

 

 

 

 

  :8048کنکور تجربی داخل  284سوال 

می اندازیم اگر  سانتیگراد 24را در فشار یک اتمسفر درون مقداری آب سانتیگراد   84-یک کیلو گرم یخ  -284

 برسد جرم آب چند کیلوگرم است ؟ سانتیگراد 8آب به  یاپس از برقراری تعادل گرمایی ، دم

(   337444  
آب   و   یخ  2   0244  

    ) 

8)2   2)3   3)0   0)7 

 :844ویتامین  8آزمون شماره   11سوال 

اندازیم. مقدار آب چند گرم باشد تا پس از  می ℃88را در یک ظرف حاوی مقداری آب  ℃84-گرمی یخ  244یک قطعه -11

0244=یخ2c=آبcدر ظرف باقی بماند؟ ) ℃4گرم یخ  84برقراری تعادل،  J
kg.K

 ،Lf=  𝟔𝟔
kJ
kg

) 

8)8214        2)2874           3)8874         0)8414 

 دهم 0، سطح : متوسط ، فصل  0پاسخ : گزینه  _ 11

 دهد. بنابراین: گرمای داده شده به یخ، برابر با گرمایی است که آب از دست می

آب  آب آب   (یخ  یخ  یخ )  یخ ))    84)   )   

6)4    4)3    3)2    2)1

سوال 87  آزمون شماره 5 ویتامین 100:

87-یک قطعه 200 گرمی یخ  10 - درجه سانتیگراد را در یک ظرف حاوی مقداری آب 15 درجه سانتیگراد می اندازیم. مقدار آب چند گرم 

و تست کنکور، بررسی اختالف طول با تغییر دماست. البته همونطور که مشخصه  844شباهت دو تست ویتامین 

 ، چالشی و پر نکته ترن!844تست های ویتامین 

 

 

 

 

  :8048کنکور تجربی داخل  284سوال 

می اندازیم اگر  سانتیگراد 24را در فشار یک اتمسفر درون مقداری آب سانتیگراد   84-یک کیلو گرم یخ  -284

 برسد جرم آب چند کیلوگرم است ؟ سانتیگراد 8آب به  یاپس از برقراری تعادل گرمایی ، دم

(   337444  
آب   و   یخ  2   0244  

    ) 

8)2   2)3   3)0   0)7 

 :844ویتامین  8آزمون شماره   11سوال 

اندازیم. مقدار آب چند گرم باشد تا پس از  می ℃88را در یک ظرف حاوی مقداری آب  ℃84-گرمی یخ  244یک قطعه -11

0244=یخ2c=آبcدر ظرف باقی بماند؟ ) ℃4گرم یخ  84برقراری تعادل،  J
kg.K

 ،Lf=  𝟔𝟔
kJ
kg

) 

8)8214        2)2874           3)8874         0)8414 

 دهم 0، سطح : متوسط ، فصل  0پاسخ : گزینه  _ 11

 دهد. بنابراین: گرمای داده شده به یخ، برابر با گرمایی است که آب از دست می

آب  آب آب   (یخ  یخ  یخ )  یخ ))    84)   )   

336 باشد تا پس از برقراری تعادل، 10 گرم یخ صفر درجه سانتیگراد در ظرف باقی بماند؟ 

1080)4         1560)3           2160)2        1270)1
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87 - پاسخ : گزینه 4 ، سطح : متوسط ، فصل 4 دهم

گرمای داده شده به یخ، برابر با گرمایی است که آب از دست می دهد. بنابراین:

و تست کنکور، بررسی اختالف طول با تغییر دماست. البته همونطور که مشخصه  844شباهت دو تست ویتامین 

 ، چالشی و پر نکته ترن!844تست های ویتامین 

 

 

 

 

  :8048کنکور تجربی داخل  284سوال 

می اندازیم اگر  سانتیگراد 24را در فشار یک اتمسفر درون مقداری آب سانتیگراد   84-یک کیلو گرم یخ  -284

 برسد جرم آب چند کیلوگرم است ؟ سانتیگراد 8آب به  یاپس از برقراری تعادل گرمایی ، دم

(   337444  
آب   و   یخ  2   0244  

    ) 

8)2   2)3   3)0   0)7 

 :844ویتامین  8آزمون شماره   11سوال 

اندازیم. مقدار آب چند گرم باشد تا پس از  می ℃88را در یک ظرف حاوی مقداری آب  ℃84-گرمی یخ  244یک قطعه -11

0244=یخ2c=آبcدر ظرف باقی بماند؟ ) ℃4گرم یخ  84برقراری تعادل،  J
kg.K

 ،Lf=  𝟔𝟔
kJ
kg

) 

8)8214        2)2874           3)8874         0)8414 

 دهم 0، سطح : متوسط ، فصل  0پاسخ : گزینه  _ 11

 دهد. بنابراین: گرمای داده شده به یخ، برابر با گرمایی است که آب از دست می

آب  آب آب   (یخ  یخ  یخ )  یخ ))    84)   )   

 بنابراین خواهیم داشت:

را جایگزین کرد. همچنین  2و8به ترتیب اعداد  یخcو  آبcتوان بجای برای آسان شدن محاسبات، می

 بنابراین خواهیم داشت: یخ  𝟔𝟔𝟔    

   2  ( 88)  (244  84)  (894  874)         8414   
 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  92سوال 

 - 𝟔 جرم یخ  درجه وجود دارد نسبت حداکثر  𝟔 ا ظرفیت گرمایی ناچیز مقداری آب درون یک ظرف ب -92

 که میتوانیم وارد ظرف کنیم تا دمای تعادل صفر درجه شود چقدر است؟ - 𝟔 درجه به حداقل جرم یخ 

آب  و آب   𝟔    ()تبادل گرمایی با محیط ناچیز است   یخ   𝟐𝟐 

8)7  2)8/8  3)   0)88 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  92پاسخ سوال 

 دهم 0گزینه یک، سطح : دشوار فصل  -92

 دمای تعادل یخ صفر شود )آب و یخ به یخ صفر تبدیل شوند( برای حداکثر جرم باید

یخ   8      ́      ́  

 8  
8
2 یخ   14 ́آب 14     

آب 8  04 آب 8  874     8  0 ́ 

 برای حداقل جرم باید دمای تعادل آب صفرشوند )آب و یخ به آب صفر تبدیل شوند(

یخ   2    2      ́ آب 
́  

160 به ترتیب اعداد1و2 را جایگزین کرد. همچنین  را جایگزین کرد. همچنین  2و8به ترتیب اعداد  یخcو  آبcتوان بجای برای آسان شدن محاسبات، می

 بنابراین خواهیم داشت: یخ  𝟔𝟔𝟔    

   2  ( 88)  (244  84)  (894  874)         8414   
 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  92سوال 

 - 𝟔 جرم یخ  درجه وجود دارد نسبت حداکثر  𝟔 ا ظرفیت گرمایی ناچیز مقداری آب درون یک ظرف ب -92

 که میتوانیم وارد ظرف کنیم تا دمای تعادل صفر درجه شود چقدر است؟ - 𝟔 درجه به حداقل جرم یخ 

آب  و آب   𝟔    ()تبادل گرمایی با محیط ناچیز است   یخ   𝟐𝟐 

8)7  2)8/8  3)   0)88 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  92پاسخ سوال 

 دهم 0گزینه یک، سطح : دشوار فصل  -92

 دمای تعادل یخ صفر شود )آب و یخ به یخ صفر تبدیل شوند( برای حداکثر جرم باید

یخ   8      ́      ́  

 8  
8
2 یخ   14 ́آب 14     

آب 8  04 آب 8  874     8  0 ́ 

 برای حداقل جرم باید دمای تعادل آب صفرشوند )آب و یخ به آب صفر تبدیل شوند(

یخ   2    2      ́ آب 
́  

را جایگزین کرد. همچنین  2و8به ترتیب اعداد  یخcو  آبcتوان بجای برای آسان شدن محاسبات، می و 

 بنابراین خواهیم داشت: یخ  𝟔𝟔𝟔    

   2  ( 88)  (244  84)  (894  874)         8414   
 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  92سوال 

 - 𝟔 جرم یخ  درجه وجود دارد نسبت حداکثر  𝟔 ا ظرفیت گرمایی ناچیز مقداری آب درون یک ظرف ب -92

 که میتوانیم وارد ظرف کنیم تا دمای تعادل صفر درجه شود چقدر است؟ - 𝟔 درجه به حداقل جرم یخ 

آب  و آب   𝟔    ()تبادل گرمایی با محیط ناچیز است   یخ   𝟐𝟐 

8)7  2)8/8  3)   0)88 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  92پاسخ سوال 

 دهم 0گزینه یک، سطح : دشوار فصل  -92

 دمای تعادل یخ صفر شود )آب و یخ به یخ صفر تبدیل شوند( برای حداکثر جرم باید

یخ   8      ́      ́  

 8  
8
2 یخ   14 ́آب 14     

آب 8  04 آب 8  874     8  0 ́ 

 برای حداقل جرم باید دمای تعادل آب صفرشوند )آب و یخ به آب صفر تبدیل شوند(

یخ   2    2      ́ آب 
́  

برای آسان شدن محاسبات، می توان بجای 

را جایگزین کرد. همچنین  2و8به ترتیب اعداد  یخcو  آبcتوان بجای برای آسان شدن محاسبات، می

 بنابراین خواهیم داشت: یخ  𝟔𝟔𝟔    

   2  ( 88)  (244  84)  (894  874)         8414   
 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  92سوال 

 - 𝟔 جرم یخ  درجه وجود دارد نسبت حداکثر  𝟔 ا ظرفیت گرمایی ناچیز مقداری آب درون یک ظرف ب -92

 که میتوانیم وارد ظرف کنیم تا دمای تعادل صفر درجه شود چقدر است؟ - 𝟔 درجه به حداقل جرم یخ 

آب  و آب   𝟔    ()تبادل گرمایی با محیط ناچیز است   یخ   𝟐𝟐 

8)7  2)8/8  3)   0)88 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  92پاسخ سوال 

 دهم 0گزینه یک، سطح : دشوار فصل  -92

 دمای تعادل یخ صفر شود )آب و یخ به یخ صفر تبدیل شوند( برای حداکثر جرم باید

یخ   8      ́      ́  

 8  
8
2 یخ   14 ́آب 14     

آب 8  04 آب 8  874     8  0 ́ 

 برای حداقل جرم باید دمای تعادل آب صفرشوند )آب و یخ به آب صفر تبدیل شوند(

یخ   2    2      ́ آب 
́  

سوال 92 آزمون شماره 12 ویتامین 100 :

92- درون یک ظرف با ظرفیت گرمایی ناچیز مقداری آب80o درجه وجود دارد نسبت حداکثر جرم یخ 80o- درجه به حداقل جرم 

یخ 80o- که می توانیم وارد ظرف کنیم تا دمای تعادل صفر درجه شود چقدر است؟

را جایگزین کرد. همچنین  2و8به ترتیب اعداد  یخcو  آبcتوان بجای برای آسان شدن محاسبات، می

 بنابراین خواهیم داشت: یخ  𝟔𝟔𝟔    

   2  ( 88)  (244  84)  (894  874)         8414   
 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  92سوال 

 - 𝟔 جرم یخ  درجه وجود دارد نسبت حداکثر  𝟔 ا ظرفیت گرمایی ناچیز مقداری آب درون یک ظرف ب -92

 که میتوانیم وارد ظرف کنیم تا دمای تعادل صفر درجه شود چقدر است؟ - 𝟔 درجه به حداقل جرم یخ 

آب  و آب   𝟔    ()تبادل گرمایی با محیط ناچیز است   یخ   𝟐𝟐 

8)7  2)8/8  3)   0)88 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  92پاسخ سوال 

 دهم 0گزینه یک، سطح : دشوار فصل  -92

 دمای تعادل یخ صفر شود )آب و یخ به یخ صفر تبدیل شوند( برای حداکثر جرم باید

یخ   8      ́      ́  

 8  
8
2 یخ   14 ́آب 14     

آب 8  04 آب 8  874     8  0 ́ 

 برای حداقل جرم باید دمای تعادل آب صفرشوند )آب و یخ به آب صفر تبدیل شوند(

یخ   2    2      ́ آب 
́  

80 2

15)4    )3                  1/5)2           6)1

پاسخ سوال 92 آزمون شماره 12 ویتامین 100 :

92- گزینه یک، سطح : دشوار فصل 4 دهم

برای حداکثر جرم باید دمای تعادل یخ صفر شود )آب و یخ به یخ صفر تبدیل شوند(

را جایگزین کرد. همچنین  2و8به ترتیب اعداد  یخcو  آبcتوان بجای برای آسان شدن محاسبات، می

 بنابراین خواهیم داشت: یخ  𝟔𝟔𝟔    

   2  ( 88)  (244  84)  (894  874)         8414   
 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  92سوال 

 - 𝟔 جرم یخ  درجه وجود دارد نسبت حداکثر  𝟔 ا ظرفیت گرمایی ناچیز مقداری آب درون یک ظرف ب -92

 که میتوانیم وارد ظرف کنیم تا دمای تعادل صفر درجه شود چقدر است؟ - 𝟔 درجه به حداقل جرم یخ 

آب  و آب   𝟔    ()تبادل گرمایی با محیط ناچیز است   یخ   𝟐𝟐 

8)7  2)8/8  3)   0)88 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  92پاسخ سوال 

 دهم 0گزینه یک، سطح : دشوار فصل  -92

 دمای تعادل یخ صفر شود )آب و یخ به یخ صفر تبدیل شوند( برای حداکثر جرم باید

یخ   8      ́      ́  

 8  
8
2 یخ   14 ́آب 14     

آب 8  04 آب 8  874     8  0 ́ 

 برای حداقل جرم باید دمای تعادل آب صفرشوند )آب و یخ به آب صفر تبدیل شوند(

یخ   2    2      ́ آب 
́  

برای حداقل جرم باید دمای تعادل آب صفرشوند )آب و یخ به آب صفر تبدیل شوند(

را جایگزین کرد. همچنین  2و8به ترتیب اعداد  یخcو  آبcتوان بجای برای آسان شدن محاسبات، می

 بنابراین خواهیم داشت: یخ  𝟔𝟔𝟔    

   2  ( 88)  (244  84)  (894  874)         8414   
 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  92سوال 

 - 𝟔 جرم یخ  درجه وجود دارد نسبت حداکثر  𝟔 ا ظرفیت گرمایی ناچیز مقداری آب درون یک ظرف ب -92

 که میتوانیم وارد ظرف کنیم تا دمای تعادل صفر درجه شود چقدر است؟ - 𝟔 درجه به حداقل جرم یخ 

آب  و آب   𝟔    ()تبادل گرمایی با محیط ناچیز است   یخ   𝟐𝟐 

8)7  2)8/8  3)   0)88 

 : 844ویتامین  82آزمون شماره  92پاسخ سوال 

 دهم 0گزینه یک، سطح : دشوار فصل  -92

 دمای تعادل یخ صفر شود )آب و یخ به یخ صفر تبدیل شوند( برای حداکثر جرم باید

یخ   8      ́      ́  

 8  
8
2 یخ   14 ́آب 14     

آب 8  04 آب 8  874     8  0 ́ 

 برای حداقل جرم باید دمای تعادل آب صفرشوند )آب و یخ به آب صفر تبدیل شوند(

یخ   2    2      ́ آب 
́  

 2  8
2 آب   14   2  14́ ́آب     ́ آب   14 

آب 2  824 ́آب  14   14    2  2
3  ́ 

حداکثر
حداقل

   8
  2

 0 ́
2
3  ́

 برابر 7 

 : 844ویتامین  80آزمون شماره  79سوال 

درجه سلسیوس  84درجه سلسیوس قرار داد حداقل چند گرم آب با دمیا  -24گرم یخ  884درون ظرفی  -79

 شود میرما فقط بین آب و یخ انجام گیم تا تمام یخ ذوب شود ؟ )تبادل کنبه آن اضافه 

(   337  
یخ      8

2 آب   2
8

 
    

8)344   2)718   3)8384  0)2144 

 : 844ویتامین  80آزمون شماره  79سوال پاسخ 

 0فصل  8، سطح سوال : متوسط فیزیک 3پاسخ : گزینه 

یخ نیز تبدیل 8 برای اینکه تمام یخ ذوب شود آب باید به آب صفر درجه برسد و ازگرمای آزادشده این فرآیند 

پس ابتدا باید به یخ صفر درجه وسپس به آب صفر درجه تبدیل شود بنابراین 2 به آب صفر درجه می شود 

 داریم : 

 8   2   8  (84  4)   8
2  (4  ( 24))      

 8  0 2  84  884  2
8  24  884  337   8  8384   
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سوال 69 آزمون شماره 14 ویتامین 100 :

69- درون ظرفی 150 گرم یخ 20- درجه سلسیوس قرار داد حداقل چند گرم آب با دمیا 10 درجه سلسیوس به آن اضافه کنیم تا 

تمام یخ ذوب شود ؟ )تبادل گرما فقط بین آب و یخ انجام می شود 

 2  8
2 آب   14   2  14́ ́آب     ́ آب   14 

آب 2  824 ́آب  14   14    2  2
3  ́ 

حداکثر
حداقل

   8
  2

 0 ́
2
3  ́

 برابر 7 

 : 844ویتامین  80آزمون شماره  79سوال 

درجه سلسیوس  84درجه سلسیوس قرار داد حداقل چند گرم آب با دمیا  -24گرم یخ  884درون ظرفی  -79

 شود میرما فقط بین آب و یخ انجام گیم تا تمام یخ ذوب شود ؟ )تبادل کنبه آن اضافه 

(   337  
یخ      8

2 آب   2
8

 
    

8)344   2)718   3)8384  0)2144 

 : 844ویتامین  80آزمون شماره  79سوال پاسخ 

 0فصل  8، سطح سوال : متوسط فیزیک 3پاسخ : گزینه 

یخ نیز تبدیل 8 برای اینکه تمام یخ ذوب شود آب باید به آب صفر درجه برسد و ازگرمای آزادشده این فرآیند 

پس ابتدا باید به یخ صفر درجه وسپس به آب صفر درجه تبدیل شود بنابراین 2 به آب صفر درجه می شود 

 داریم : 

 8   2   8  (84  4)   8
2  (4  ( 24))      

 8  0 2  84  884  2
8  24  884  337   8  8384   

2700)4              1350)3    675)2    300)1

پاسخ سوال 69 آزمون شماره 14 ویتامین 100 :

پاسخ : گزینه 3، سطح سوال : متوسط فیزیک 1 فصل 4

 2  8
2 آب   14   2  14́ ́آب     ́ آب   14 

آب 2  824 ́آب  14   14    2  2
3  ́ 

حداکثر
حداقل

   8
  2

 0 ́
2
3  ́

 برابر 7 

 : 844ویتامین  80آزمون شماره  79سوال 

درجه سلسیوس  84درجه سلسیوس قرار داد حداقل چند گرم آب با دمیا  -24گرم یخ  884درون ظرفی  -79

 شود میرما فقط بین آب و یخ انجام گیم تا تمام یخ ذوب شود ؟ )تبادل کنبه آن اضافه 

(   337  
یخ      8

2 آب   2
8

 
    

8)344   2)718   3)8384  0)2144 

 : 844ویتامین  80آزمون شماره  79سوال پاسخ 

 0فصل  8، سطح سوال : متوسط فیزیک 3پاسخ : گزینه 

یخ نیز تبدیل 8 برای اینکه تمام یخ ذوب شود آب باید به آب صفر درجه برسد و ازگرمای آزادشده این فرآیند 

پس ابتدا باید به یخ صفر درجه وسپس به آب صفر درجه تبدیل شود بنابراین 2 به آب صفر درجه می شود 

 داریم : 

 8   2   8  (84  4)   8
2  (4  ( 24))      

 8  0 2  84  884  2
8  24  884  337   8  8384   

 یخ نیز تبدیل به آب صفر درجه می شود 

 2  8
2 آب   14   2  14́ ́آب     ́ آب   14 

آب 2  824 ́آب  14   14    2  2
3  ́ 

حداکثر
حداقل

   8
  2

 0 ́
2
3  ́

 برابر 7 

 : 844ویتامین  80آزمون شماره  79سوال 

درجه سلسیوس  84درجه سلسیوس قرار داد حداقل چند گرم آب با دمیا  -24گرم یخ  884درون ظرفی  -79

 شود میرما فقط بین آب و یخ انجام گیم تا تمام یخ ذوب شود ؟ )تبادل کنبه آن اضافه 

(   337  
یخ      8

2 آب   2
8

 
    

8)344   2)718   3)8384  0)2144 

 : 844ویتامین  80آزمون شماره  79سوال پاسخ 

 0فصل  8، سطح سوال : متوسط فیزیک 3پاسخ : گزینه 

یخ نیز تبدیل 8 برای اینکه تمام یخ ذوب شود آب باید به آب صفر درجه برسد و ازگرمای آزادشده این فرآیند 

پس ابتدا باید به یخ صفر درجه وسپس به آب صفر درجه تبدیل شود بنابراین 2 به آب صفر درجه می شود 

 داریم : 

 8   2   8  (84  4)   8
2  (4  ( 24))      

 8  0 2  84  884  2
8  24  884  337   8  8384   

برای اینکه تمام یخ ذوب شود آب باید به آب صفر درجه برسد و ازگرمای آزادشده این فرآیند

پس ابتدا باید به یخ صفر درجه وسپس به آب صفر درجه تبدیل شود بنابراین داریم : 

 2  8
2 آب   14   2  14́ ́آب     ́ آب   14 

آب 2  824 ́آب  14   14    2  2
3  ́ 

حداکثر
حداقل

   8
  2

 0 ́
2
3  ́

 برابر 7 

 : 844ویتامین  80آزمون شماره  79سوال 

درجه سلسیوس  84درجه سلسیوس قرار داد حداقل چند گرم آب با دمیا  -24گرم یخ  884درون ظرفی  -79

 شود میرما فقط بین آب و یخ انجام گیم تا تمام یخ ذوب شود ؟ )تبادل کنبه آن اضافه 

(   337  
یخ      8

2 آب   2
8

 
    

8)344   2)718   3)8384  0)2144 

 : 844ویتامین  80آزمون شماره  79سوال پاسخ 

 0فصل  8، سطح سوال : متوسط فیزیک 3پاسخ : گزینه 

یخ نیز تبدیل 8 برای اینکه تمام یخ ذوب شود آب باید به آب صفر درجه برسد و ازگرمای آزادشده این فرآیند 

پس ابتدا باید به یخ صفر درجه وسپس به آب صفر درجه تبدیل شود بنابراین 2 به آب صفر درجه می شود 

 داریم : 

 8   2   8  (84  4)   8
2  (4  ( 24))      

 8  0 2  84  884  2
8  24  884  337   8  8384   

توضیحات: 

سواالت آب و یخ کم کم داره پایه ثابت کنکور میشه که خب ما هم در آزمون ویتامین 100 از این موضوع غافل نشدیم.

سوال 198 کنکور تجربی داخل 1401 :

 ، A قرار دارد. اگر با ثابت ماندن صفحه A در 2 میلی متری صفحه P 198-در شکل زیر، بین دو صفحه موازی هوا است و نقطه

صفحه B را دور کنیم تا فاصله بین دو صفحه mm 10 شود، پتانسیل الکتریکی نقطه P ، چگونه تغییر می کند؟

1( 2 افزایش می یابد.

2( 4 ولت کاهش می یابد.

3( 2 ولت کاهش می یابد.

4( 4 ولت افزایش می یابد.

 : 8048کنکور تجربی داخل  891سوال 

 
 

 

 : 844ویتامین  89 شماره آزمون 99سوال 

 با تندی  Aدر شکل روبه رو اگر یک بار منفی از صفحه -89
پرتاب گردد کدام گزینه صحیح است؟ )جرم  Bبه سمت صفحه  2  

 ت ، از نیروی وزن صرف نظر کنید.(اس میکروکولن 2ذره یک میلی گرم و بار آن 

 می رسد. Bبه صفحه     88√2ذره با تندی (8

6ا تندی بذره (2  
 می رسد. Bبه صفحه   

 آن توقف می کند. 8cmه  نمی رسد و در فاصل Bذره به صفحه (3

 آن توقف می کند. 9cmدر فاصله  و نمی رسد B ذره به صفحه(0

 

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  99پاسخ سوال 

 یازدهم  1/ متوسط/ فصل  4گزینة پاسخ:-79

    
    

  844  2  84 6

8  84 6  244  2 

   
  84

4
8

 844  
توقف     و    2

2  22

2(244)  8   

 متری آن میرسد. سانتی 9جابه جایی به  cm1است و با  cm10در ابتدا Bفاصله ذره از 
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سوال 97 آزمون شماره 17 ویتامین 100 :

 به سمت صفحه B پرتاب گردد کدام گزینه صحیح است؟ )جرم 

 : 8048کنکور تجربی داخل  891سوال 

 
 

 

 : 844ویتامین  89 شماره آزمون 99سوال 

 با تندی  Aدر شکل روبه رو اگر یک بار منفی از صفحه -89
پرتاب گردد کدام گزینه صحیح است؟ )جرم  Bبه سمت صفحه  2  

 ت ، از نیروی وزن صرف نظر کنید.(اس میکروکولن 2ذره یک میلی گرم و بار آن 

 می رسد. Bبه صفحه     88√2ذره با تندی (8

6ا تندی بذره (2  
 می رسد. Bبه صفحه   

 آن توقف می کند. 8cmه  نمی رسد و در فاصل Bذره به صفحه (3

 آن توقف می کند. 9cmدر فاصله  و نمی رسد B ذره به صفحه(0

 

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  99پاسخ سوال 

 یازدهم  1/ متوسط/ فصل  4گزینة پاسخ:-79

    
    

  844  2  84 6

8  84 6  244  2 

   
  84

4
8

 844  
توقف     و    2

2  22

2(244)  8   

 متری آن میرسد. سانتی 9جابه جایی به  cm1است و با  cm10در ابتدا Bفاصله ذره از 

 

17-در شکل روبه رو اگر یک بار منفی از صفحه A با تندی
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2(ذره با تندی 

3(ذره به صفحه B نمی رسد و در فاصله  1cm آن توقف می کند.

4(ذره به صفحه B نمی رسد و در فاصله 9cm آن توقف می کند.

پاسخ سوال 97 آزمون شماره 17 ویتامین 100 :

97-پاسخ: گزینة4 / متوسط/ فصل 1 یازدهم 

cm1 جابه جایی به 9 سانتی متری آن می رسد. cm10 است و با  در ابتدا  B فاصله ذره از 
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 : 844ویتامین  89 شماره آزمون 99سوال 

 با تندی  Aدر شکل روبه رو اگر یک بار منفی از صفحه -89
پرتاب گردد کدام گزینه صحیح است؟ )جرم  Bبه سمت صفحه  2  

 ت ، از نیروی وزن صرف نظر کنید.(اس میکروکولن 2ذره یک میلی گرم و بار آن 

 می رسد. Bبه صفحه     88√2ذره با تندی (8

6ا تندی بذره (2  
 می رسد. Bبه صفحه   

 آن توقف می کند. 8cmه  نمی رسد و در فاصل Bذره به صفحه (3

 آن توقف می کند. 9cmدر فاصله  و نمی رسد B ذره به صفحه(0

 

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  99پاسخ سوال 

 یازدهم  1/ متوسط/ فصل  4گزینة پاسخ:-79

    
    

  844  2  84 6

8  84 6  244  2 

   
  84

4
8

 844  
توقف     و    2

2  22

2(244)  8   

 متری آن میرسد. سانتی 9جابه جایی به  cm1است و با  cm10در ابتدا Bفاصله ذره از 

 

 : 8048کنکور تجربی داخل  891سوال 

 
 

 

 : 844ویتامین  89 شماره آزمون 99سوال 

 با تندی  Aدر شکل روبه رو اگر یک بار منفی از صفحه -89
پرتاب گردد کدام گزینه صحیح است؟ )جرم  Bبه سمت صفحه  2  

 ت ، از نیروی وزن صرف نظر کنید.(اس میکروکولن 2ذره یک میلی گرم و بار آن 

 می رسد. Bبه صفحه     88√2ذره با تندی (8

6ا تندی بذره (2  
 می رسد. Bبه صفحه   

 آن توقف می کند. 8cmه  نمی رسد و در فاصل Bذره به صفحه (3

 آن توقف می کند. 9cmدر فاصله  و نمی رسد B ذره به صفحه(0

 

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  99پاسخ سوال 

 یازدهم  1/ متوسط/ فصل  4گزینة پاسخ:-79

    
    

  844  2  84 6

8  84 6  244  2 

   
  84

4
8

 844  
توقف     و    2

2  22

2(244)  8   

 متری آن میرسد. سانتی 9جابه جایی به  cm1است و با  cm10در ابتدا Bفاصله ذره از 

 

 : 8048کنکور تجربی داخل  891سوال 

 
 

 

 : 844ویتامین  89 شماره آزمون 99سوال 

 با تندی  Aدر شکل روبه رو اگر یک بار منفی از صفحه -89
پرتاب گردد کدام گزینه صحیح است؟ )جرم  Bبه سمت صفحه  2  

 ت ، از نیروی وزن صرف نظر کنید.(اس میکروکولن 2ذره یک میلی گرم و بار آن 

 می رسد. Bبه صفحه     88√2ذره با تندی (8

6ا تندی بذره (2  
 می رسد. Bبه صفحه   

 آن توقف می کند. 8cmه  نمی رسد و در فاصل Bذره به صفحه (3

 آن توقف می کند. 9cmدر فاصله  و نمی رسد B ذره به صفحه(0

 

 : 844ویتامین  89آزمون شماره  99پاسخ سوال 

 یازدهم  1/ متوسط/ فصل  4گزینة پاسخ:-79

    
    

  844  2  84 6

8  84 6  244  2 

   
  84

4
8

 844  
توقف     و    2

2  22

2(244)  8   

 متری آن میرسد. سانتی 9جابه جایی به  cm1است و با  cm10در ابتدا Bفاصله ذره از 

 


