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١٣٩٧ فروردین ١٨ شنبه

سفید!: یقه جنایت .١

که نان قرص ٣٠ و م روید نانوایی ی به مخف صورت به و هستید شهر ی بازرس شما کنید فرض (آ)
جرم و م برید خود اه آزمایش به را نان ها م کنید. خریداری را است شده درج ۵٠٠ gr مقدار آن روی
،۴٩۴ ،۴٩٨ ،۴٩۵ ،۴٨٧ ،۴٩٣ ،۵٠۴ ،۵٠٧ ،۴٩٨ ،۵٠١ ،۴٨٩ ،۴٨۶ ،۵٠٣ ،۴٩٣ برابر را آنها
،۴٩٠ ،۴٩٠ ،۴٩٨ ،۴٩۵ ،۴٩٢ ،۴٩٢ ،۴٩۶ ،۵٠٣ ،۴٩۵ ،۴٩٨ ،۵٠٣ ،۴٩٧ ،۴٩٠ ،۴٩۴ ،۴٩٠

م دهید.چرا؟ اخطار آنها به و بازم گردید نانوایی به م گیرید. اندازه گرم ۴٨٢ و ،۴٩٧

م فروشند. ر دی نان قرص ٣٠ شما به آنها م شناسند) را شما بار م روید( این نانوایی به که ر دی بار (ب)
،۵٠٣ ،۵٠۴ م یابید: را آنها جرم نیز بار این و م کنید وزن آنهارا و برده خانه به را نان قرص های
،۵٠٠ ،۵٠٣ ،۵٠٣ ،۵٠٨ ،۵٠٠ ،۵٠١ ،۵٠١ ،۵٠۵ ،۵٠١ ،۵٠٠ ،۵٠٠ ،۵٠١ ،۵٠٣ ،۵٠٣
شما ۵٠٠ و ،۵٠٢ ،۵٠١ ،۵٠٣ ،۵٠٢ ،۵٠١ ،۵٠١ ،۵٠٣ ،۵٠١ ،۵٠٢ ،۵٠٢ ،۵٠٠ ،۵٠١ ،۵٠٣
شما گزارش رئیس تان اما دارند. وزن گرم ۵٠٠ حداقل نان قرص های همه ی چراکه م شوید خوشحال
آن شما که کرده توجه چیز چه به او کنید! پلمپ را آن و رفته مغازه به که م گوید شما به و م خواند را

گرفته اید؟ نادیده را

: ارتفاع برابر در نسبی غلظت .٢

دقیق تر طور به دارد؛ وجود دریا سط در اکسیژن ول مول هر ازای به نیتروژن ول مول ۴ تقریبا زمین جو در
در نسبت این نیست)، هم دقیق خیل فرض (که ارتفاع هر در ثابت دمای داشتن فرض با .٧٨:٢١ نسبت
این [نکته: است؟ قبول قابل کیف لحاظ از شما نتیجه ی چرا دهید توضیح است؟ چقدر km ١٠ ارتفاع
به ساده صورت به ال چ دارد. سروکار ارتفاع از تابع عنوان به اکسیژن ول های مول ال چ مقدار با مساله

م شود.] مربوط شود یافت مشخص ارتفاع ی در اکسیژن ول مول اینکه احتمال

رقصیدن!: توقف .٣

به سوسپانسیون وقت کرد. سرد م توان مطلق صفر نزدی دمای تا را ویروس ذرات از سوسپانسیون ی
اطالعات ماهیت درباره ی م توانیم ای نتیجه چه هست. ویروس هنوز که م شود مشخص م شود، گرم آرام

یریم؟ ب وراثت



: فوتون .۴

دز) مقداز( با القایی جهش های نرخ آن در که کردیم مرور را Timofeoff تجربی نتایج ٣٬٣٬٣ بخش در
کار همین نیز فرابنفش نور ه بل شود، جهش موجب م تواند س ای اشعه ی تنها نه است. متناسب تشعشعات

م کنیم) استفاده ها کننده محافظت از خورشید نور برابر در که است سبب همین به م کند( را

نتایج این که کنید توجه است، هراسناک و فت آور ش Timofeoff نتایج درباره ی چیزی چه اینکه درک برای
به ( ژن ی آسیب (احتمال آسیب مقدار ندارد. وجود دزی آستانه ی یا ”امنیت” نوع هیچ که م کنند بیان
کمترین که گفت م توان استقرا طریق از است. متناسب شده) ساط تشعش کل (مقدار دز با مستقیم صورت
و دائم ژنتی آسیب باعث که دارد را قابلیت این فرابنفش نور از فوتون تک ی حت یعن ، ن مم دز
بدان ها ١٬۵٬٣ بخش در که هستند نور بسته های ” ها .”فوتون کم) بسیار احتمال با هرچند ) شود. انتقال قابل

شد. اشاره

(Bپیوست) (eV)ولت ترون ال ١٠ معادل ای انرژی فرابنفش فوتونن تک ی م گوید شما به نفر ی (آ)
فوتون ی که است صورت این به رساندن آسیب انیزم م که م کنید تصور شما م کند. حمل خود با را
انرژی این سپس م کند. گرم آنرا و م رساند سلول هسته ی اندازه ی با حجم ی به را انرژی مقدار این

خیر؟ چرا و بله چرا است؟ منطق این آیا م کند. جدا هم از را کروموزوم ها یافته، افزایش گرمایی

[ کنید. استفاده دمایی تغییرات محاسبه ی برای کالری تعریف و ١٬٢ معادله ی از : نکته ]

که کنید تصور است ن مم م کند. گرم آنرا و م رسد L3 کوچ حجم به فوتون انرژی که کنید فرض (ب)
دارد وجود حجم آن در که پیام هر امر این ببرد، باال جوشاندن حد تا را ناحیه گرمای فوتون این اگر
از کند؟( گرم جوشیدن تا را حجم این انرژی مقدار این تا باشد کوچ چقدر باید L م کند. مختل را
ایده و فرض این اگر یریم ب ژن اندازه ی درباره ی م توانیم نتیجه ای چه ما راد) سانتی درجه ١٠٠ تا ٣٠

باشد؟ درست

باشید» «موفق


