




۲ ۱ سٔواالت: دفترچٔه کد

باشند. داشته قرار ~rn ،· · · ،~r۱ مکانهای در ترتیب به qn ،· · · ،q۱ نقطهای بارهای کنید فرض (۳
از مدلی میشود. نامیده بار توزیع این الکتریکی دوقطبی ممان ~p =

n
∑

i=۱
qi~ri بردار تعریف به بنا

که بگیرید نظر در θ رٔاس زاویٔه و a قاعدٔه طول به متساویالساقین مثلث یک شکل به آب مولکول
قرار دیگر رٔاس دو در +e بار با هیدروژن اتم دو و مثلث رٔاس در −۲e بار با اکسیژن اتم یک آن در
مبدٔا انتخاب به الکتریکی دوقطبی ممان بردار باشند صفر بارها مجموع اگر دید میتوان گرفتهاند.

است؟ گزینه کدام آب مولکول الکتریکی دوقطبی ممان بردار اندازٔه ندارد. بستگی مختصات

۲ea tan θ

۲ (۴ ۲ea cot θ

۲ (۳ ea tan
θ

۲ (۲ ea cot
θ

۲ (۱

اتصال نقطه
A
B

C

D

مسیر از جایی در زیرزمینی تلفن سیم جفت یک (۴
کردهاند. پیدا اتصال هم به

و A سِر دو مقاومت مقاومتسنج، از استفاده با است. ۹٫۱ km سیم جفت این از یک هر کل طول
است. ناچیز اتصال محل مقاومت کنید فرض میکنیم. اندازهگیری را D و C سِر دو همچنین و B

است؟ چقدر AB سِر از اتصال محل فاصلٔه باشد، RCD = ۷۲۰ Ω و RAB = ۴۵۰ Ω اگر

۵٫۶ km (۴ ۳٫۵ km (۳ ۲٫۸ km (۲ ۱٫۸ km (۱

ε

S R۱

C۱
R۲

R۳
C۲

R۴

و ب�راب�رن�د م�ق�اوم�ته�ا ک�ل�ی�ه م�ق�اب�ل ش�ک�ل م�دار در (۵
حالی در t = ۰ لحظٔه در هستند. یکسان نیز خازنها
مقاومت میبندیم. را S کلید هستند، خالی خازنها که
در R۲ سر دو ولتاژ نسبت است. ناچیز باتری داخلی
طوالنی بسیار زمان در C۱ سر دو ولتاژ به t = ۰ لحظٔه

است؟ گزینه کدام کلید، بستن از بعد
۱
۳ (۴

۲
۳ (۳

۱
۵ (۲

۲
۵ (۱Ira

nPhO.ir

مرجع المپیاد فیزیک ایران

IranPhO.ir



۳ ۱ سٔواالت: دفترچٔه کد

بیرون سمت به آن در جریان و کاغذ صفحٔه بر عمود شکل، مطابق جریان حامل سیم یک (۶
نشان حالتهای از یک کدام در دارد. قرار شکل U آهنربای یک قطب دو بین سیم این است.

است؟ +y جهت در سیم بر وارد مغناطیسی نیروی شده داده

N

S

S

N

N SS N

(د)(ج)(ب)(الف)

x

y

د (۴ ج (۳ ب (۲ الف (۱

I۱I۱

I۲

I۱ جریانهای حامل شکل مطابق موازی بلند سیم دو (۷
I۲ جریان حامل شکلی مستطیل قاب هستند. سو یک در
اثر بر است. ساعتگرد آن در جریان و دارد قرار سیم دو بین

میافتد؟ اتفاق کدام موازی سیمهای مغناطیسی نیروی

میشود کشیده چپ سمت به شکل مستطیل قاب (۱

میشود کشیده راست سمت به شکل مستطیل قاب (۲

نمیکند حرکتی هیچ شکل مستطیل قاب (۳

میچرخد خود تقارن محور حول شکل مستطیل قاب (۴
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۴ ۱ سٔواالت: دفترچٔه کد
جهت و ۱۵۰ V/m زمین سطح در الکتریکی میدان (۸
در م�غ�ن�اط�ی�س�ی اس�ت�وای در اس�ت. زم�ی�ن م�رک�ز س�م�ت ب�ه آن
ب�ه ذرهای اس�ت. ۵۰ µT م�غ�ن�اط�ی�س�ی م�ی�دان زم�ی�ن، س�ط�ح
اثر تحت +۱٫۶×۱۰−۱۹ C الکتریکی بار و ۱۰−۱۵ g جرم
دای�رهای روی م�غ�ن�اط�ی�س�ی و ال�ک�ت�ری�ک�ی گ�ران�ش، ن�ی�روه�ای
ب�ه ب�ار ی�ک و ش�رق س�م�ت ب�ه ب�ار ی�ک زم�ی�ن س�ط�ح ن�زدی�ک
حرکت در ذره سرعت اندازٔه تفاوت میچرخد. غرب سمت
۶۴۰۰ km زم�ی�ن ش�ع�اع اس�ت؟ چ�ق�در غ�ربس�و و ش�رقس�و

بگیرید. ۱۰m/s۲ را گرانش شتاب و است

۱۵ km/s (۴ ۳۰ km/s (۳ ۲۶ m/s (۲ ۵۱ m/s (۱

چربی و آب از ویروس این است. نانومتر ۱۰۰ حدود شعاع به کرهای ،۱۹ کووید ویروس (۹
این طرح زمان تا گرفت. نظر در ۰٫۹۵ g/cm۳ را آن متوسط چگالی میتوان و است شده تشکیل
میلیارد ۱٫۰ حدود کنید فرض شدهاند. مبتال ویروس این به جهان در نفر میلیون ۹۰ حدود سٔوال
چقدر حدودًا مبتالیان بدن به شده وارد ویروس کل جرم باشد. شده مبتال فرد هر بدن وارد ویروس

است؟

۳۶۰۰ g (۴ ۳۶۰ g (۳ ۳۶ g (۲ ۳٫۶ g (۱

ک�ش�ش و ρ ج�رم�ی چ�گ�ال�ی ،R ق�ط�ره ش�ع�اع از ت�اب�ع�ی م�یت�وان�د آب ق�ط�رٔه ی�ک ل�رزش ب�س�ام�د (۱۰
کمیت دو یکای و است طول بر نیرو یکای که سطحی کشش یکای به توجه با باشد. σ سطحی
n عدد است. یکا بدون k که گرفت f = k

σ

ρ

۱
Rn

صورت به را قطره لرزش بسامد میتوان دیگر،
است؟ گزینه کدام

۳ (۴
۳
۲ (۳ ۱ (۲

۱
۲ (۱

خ��ورش��ی��د ج��رم اس��ت. ۱۰−۱۵ m ح��دود آن ش��ع��اع و ۱٫۶۷×۱۰−۲۷ kg ن��وت��رون ج��رم (۱۱
ب�ا آن چ�گ�ال�ی ک�ه ط�وری ب�ه ش�ود، ت�ب�دی�ل ون�ی ن�وت�ر س�ت�ارٔه ب�ه خ�ورش�ی�د اگ�ر اس�ت. ۱٫۵ ×۱۰۳۰ kg

است؟ نزدیکتر گزینه کدام به آن شعاع شود، برابر نوترون چگالی

۱۰۶ m (۴ ۱۰۵ m (۳ ۱۰۴ m (۲ ۱۰۳ m (۱
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۵ ۱ سٔواالت: دفترچٔه کد

راس�ت خ�ط ی�ک روی ب�ر ذره دو ه�ر اس�ت. v۰ ح�رک�ت ش�روع در ذره دو ل�ح�ظ�های س�رع�ت (۱۲
ب�ا ک�ن�دش�ون�ده ح�رک�ت دوم ذرٔه و دارد a ث�اب�ت ش�ت�اب ب�ا ت�ن�دش�ون�ده ح�رک�ت اول ذرٔه م�یک�ن�ن�د. ح�رک�ت
شدٔه طی مسافت نسبت دوم، ذرٔه توقف لحظٔه در میشود. متوقف سرانجام و دارد −a ثابت شتاب

است؟ چقدر اول ذرٔه شدٔه طی مسافت به دوم ذرٔه

۱ (۴
۱
۲ (۳

۱
۳ (۲

۱
۴ (۱

اس�ت�انه�ای ب�ه ع�م�ان دری�ای آب ان�ت�ق�ال ط�رح ک�ش�ور، اخ�ی�ر س�اله�ای اب�رپ�روژهه�ای از ی�ک�ی (۱۳
شدٔه شیرین آب ۱۵۱۰ km طول به لولهای خط بناست طرح، این اساس بر است. کشور شرقی
ب�رس�ان�د. رض�وی خ�راس�ان و ج�ن�وب�ی خ�راس�ان ب�ل�وچ�س�ت�ان، و س�ی�س�ت�ان اس�ت�انه�ای ب�ه را ع�م�ان دری�ای
قطر و ۵۸۵ km طول به آب انتقال خط اول قطعٔه مسیریابی، و ولیکی هیدر بررسیهای مطابق
ایستگاه چند وسیلٔه به کار این کنید فرض است. واقع بلوچستان و سیستان استان در ۲۲۰۰ mm

را آب ۴٫۸m۳ ثانیه هر در ایستگاهها این اگر شود. انجام ۱۴۰MW مصرفی توان مجموع با پمپاژ
است واقع دریا سطح از ۱۳۵۲m ارتفاع در که اول قطعٔه انتهای به چابهار بندر از ثابت سرعت با
توان به لوله، داخلی جداره با حرکت حال در آب اصطکاک دلیل به اتالفی توان نسبت برساند
به آنها همٔه است ممکن است، شده ذکر پروژه معرفی جهت فوق دادههای است؟ کدام مصرفی

بگیرید. ۱۰m/s۲ را گرانش شتاب و ۱۰۰۰ kg/m۳ را آب چگالی نیایند. کار

۰٫۶۵ (۴ ۰٫۵۴ (۳ ۰٫۴۶ (۲ ۰٫۳۵ (۱

انرژی از درصد نوزده زمین به برخورد هر در توپ میکنیم. رها معین ارتفاع از را توپی (۱۴
اوج نقطٔه در توپ ارتفاع زمین، به برخورد بار چند از بعد حداقل میدهد. دست از را خود جنبشی

log۳ =۰٫۴۷۷ میرسد؟ اولیه ارتفاع ۰٫۳ از کمتر به

۱۰ (۴ ۸ (۳ ۶ (۲ ۴ (۱Ira
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۹ ۱ سٔواالت: دفترچٔه کد

کوتاه مسئلههای

بخوانید. دقت به را زیر توضیح کوتاه مسئلههای حل به شروع از پیش
و دقیقه کیلوگرم، متر، میلیآمپر، (مثًال نظر مورد واحدهای برحسب را پاسخ باید مسئلهها این در
ب�ه م�رب�وط خ�ان�هه�ای س�پ�س آوری�د. دس�ت ب�ه رق�م دو ب�ا ش�ده، خ�واس�ت�ه م�س�ئ�ل�ه ص�ورت در ک�ه غ�ی�ره)
رقم و یکان، ستون در عدد یکان رقم که کنید توجه کنید. سیاه پاسخنامه در را عدد این رقمهای

شود. زده عالمت دهگان ستون در دهگان
به را ۲۶٫۷µF عدد شما و باشد شده خواسته میکروفاراد برحسب خازنی ظرفیت کنید فرض مثال:

به میکروفاراد ۲۷ عدد تا کنید گرد صحیح عدد نزدیکترین به را آن ابتدا باشید. آورده دست
کنید. وارد پاسخنامه در را خود پاسخ شکل مطابق سپس آید. دست

ندارد. منفی نمرهی بخش این در نادرست پاسخ
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 1399پاسخ نامه سؤاالت مرحله اول المپياد فيزيك اسفند 

 1سؤال  1گزينه 

 2سؤال  2گزينه 

 3سؤال   1گزينه 

 4سؤال  3گزينه 

 5سؤال  4گزينه 

 6سؤال  3گزينه 

 7سؤال  1گزينه 

 8سؤال   1گزينه 

 9سؤال   3گزينه 

 10سؤال  3گزينه 

 11سؤال   2گزينه 

 12سؤال   2گزينه 

 13سؤال   3گزينه 

 14سؤال   2گزينه 

 15سؤال  3گزينه 

 16سؤال  2گزينه 

 17سؤال   4گزينه 

 18سؤال   1گزينه 

 19سؤال   4گزينه 

 20سؤال  4گزينه 

 21سؤال  2گزينه 

 22سؤال  4گزينه 

 1مسئله كوتاه  58

 2مسئله كوتاه   73

 3مسئله كوتاه    75 يا 74 يا 73
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