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  )يك واژه اضافـه است. (مناسب، كامل كنيد ةبا انتخاب واژ هاي زير راگزاره  1
  

    .است............. كميتي  ،متوسط تندي) الف 
  .شودناميده مي............. كند وصل مي حركت داري كه مكان آغازين حركت را به مكان پايانيخط جهتپاره) ب
  .در آن لحظه است............. مان در هر لحظه برابر ز - شيب خط مماس بر نمودار سرعت ) پ
  .شودجسم در آن لحظه ناميده مي .............كند برداري كه مبدأ محور را به مكان جسم در هر لحظه وصل مي) ت
  . زماني استدر آن بازة ............. اندازة سرعت متوسط در هر بازه زماني  برابر   بدون تغيير جهت،حركت متحرك  در) ث
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m، سرعت خودرو بهs12پس از . كندشروع  به حركت مي xخودرويي از حال سكون در امتداد محور2
s24 در جهتx 

 زماني چقدر است؟ بزرگي شتاب متوسط خودرو در اين بازة. رسدمي
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m دهد كه با سرعت ثابتزمان متحركي را نشان مي - رو نمودار مكان شكل روبه  3
s2    

  . كندحركت مي xدر جهت محور 
  ، چند متر است؟ s6مسافت پيموده شده اين متحرك در بازة زماني صفر تا )الف
   .زمان اين متحرك را بنويسيد - معادلة مكان ) ب
t)پ   چند ثانيه است؟ ′
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x تواند نشان دهندة نمودارمي ،زيرزمان شكل  - يك از نمودارهاي مكان توضيح دهيد كدام  4 t يك متحرك باشد.   
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  )مورد 2( شاره به چه عواملي بستگي دارد؟  جسم در حال حركت درون  راندازة نيروي مقاومت شاره وارد ب) الف  5
  . را بنويسيد بين دو سطح دو عامل مؤثر بر ضريب اصطكاك ايستايي) ب

  نامه،ل شكل به پاسخبا انتقا. كنيمرو، جسمي را به نخي بسته و از سقف آويزان ميهمانند شكل روبه) پ
  . نيروهاي وارد بر اين جسم ساكن را رسم كنيد 
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  ادامه سؤاالت در صفحه دوم
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اگر آسانسور با سرعت ثابت در حال . درون آسانسوري، روي يك ترازوي فنري ايستاده است N600شخصي به وزن  6
  دهد؟ چرا؟مي حركت باشد، ترازو چه عددي را نشان

75/0 

F، نيروي افقي ثابت20kgشكل زير، به جسمي به جرم همانند  7 N50 mشود و جسم با شتاب ثابتوارد مي  s22 روي
  . كندبه طرف راست حركت مي سطح افقي

  اند؟آيا نيروهاي وارد بر جسم متوازن) الف
  . طح را تعيين كنيدنيروي اصطكاك جنبشي بين جسم و س جهتو  اندازه) ب

  
  
25/0  
1  

  نمودار نيروي كشساني بر حسب تغيير طول فنر رو، در شكل روبه  8
)ثابت فنر. رسم شده است فنر يكبراي  )kاست؟ مترچند نيوتون بر سانتي 
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  .در پاسخ نامه مشخص كنيد)) درستنا((يا )) درست((هاي زير را با واژه هايگزارهدرستي يا نادرستي 9
   .دارددورة تناوب آونگ ساده، به جرم و دامنة آن بستگي ) الف
   .مستقيم، متناسب است طوراي بهبا بسامد زاويه در حركت هماهنگ سادهنوسانگر  دينبيشينة ت) ب
  . انتشار موج است رونده، انتقال انرژي از يك نقطه به نقطة ديگر در جهتهاي موج پيشيكي از ويژگي) پ
   .آيندوجود ميهاي الكتريكي و مغناطيسي بهاز رابطة متقابل ميدانامواج مكانيكي، ) ت
  . در طيف امواج الكترومغناطيسي، بيشترين بسامد مربوط به امواج راديويي است) ث
  . دهدرخ مي )رزونانس( تشديد براي آونگ،درآيد، آونگ با بسامدي برابر با بسامد طبيعي آن به نوسان يك اگر ) ج
 . كندنميبازتاب يك دسته پرتوي موازي نور از سطح يك كاغذ، از قانون بازتاب عمومي امواج پيروي ) چ

75/1 

                            .تعريف كنيدپژواك را ) الف  10
  .مه بنويسيدناهاي مؤثر بر تندي صوت را انتخاب كنيد و در پاسخاز بين موارد زير، عامل  )ب

  )) بسامد موج -  دماي محيط - دامنة موج  -  جنس محيط - شكل موج  ((                                      
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5/0  

yزير،مكانِ موج عرضي شكل  - جاييدر نمودار جابه  11 cm10 25xو    cm است . 
  باشد؛ Hz10هاي چشمة اين موجاگر بسامد نوسان

  متر است؟موج چند سانتيطول) الف
  متر است؟دامنة موج چند سانتي) ب
  دورة تناوب موج چند ثانيه است؟) پ
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ادامه سؤاالت در صفحه سوم
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Fشوشود وارد ميوارد مي جر
كركتحركت مي
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اك جنبشيكاك جنبشي بين ج
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   .د

.دهدرخ مي )نانس رخ مي )انس
 د
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گ ساده، ب آونگ ساده، به ج
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 كاغذ، از قك كاغذ، از قانون با

د و درب كنيد و در پاسخ
-  دماي محيط - ج  دماي محيط

2525x cx c2525است
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SIزمان يك نوسانگر هماهنگ ساده در - معادلة مكان   12 xصورتبه   / cos t=0 1 نوسانگر چند  اين بسامد. است 40
 هرتز است؟

75/0 

را ) بدون اصطكاك ( فنر روي سطح افقي  - سامانة جرم يك شكل زير، نمودار تبديل انرژي در حين حركت  هماهنگ سادة   13
  .دهدنشان مي

  .نامه بنويسيدر پاسخرا د)) الف، ب و پ((هاي نام هر يك از انرژي 
  

75/0 

14  
2شدت صوت در يك كتابخانه ) الف

910 W
m است؟بِل تراز شدت اين  صوت چند دسي. استW

o m( I )2
1210 

3ضريب شكست يك نوع شيشه  )ب
m  است؟ تندي انتشار نور در اين محيط چند متر بر ثانيه. است 2

s( c )= × 83 10  

75/0  
  
75/0  

هاي انرژي در اي از بستهصورت مجموعهو در آن نور به توضيح دهيد نظرية كوانتومي تابش كه توسط اينشتين مطرح شد  15
  چگونه به تبيين اثر فوتوالكتريك كمك كرد؟ نظر گرفته شد

75/0 

)براكت موج در رشتةطولترين كوتاه  16 n در كدام موج طولكه اين  دست آوريد و تعيين كنيدرا بههيدروژن اتمي  =4′(
)                                                      .قرار دارد يسيهاي الكترومغناطموجگسترة طول R / ( nm ) )10 01 

1  

  .نامه بنويسيدهاي زير را در پاسخنام هر يك از واپاشي  17

18  )الف 18 0
9 8 1F O e+→ 242  )ب                                        + 238 4

94 92 2Pu U He→ +                 

231  )پ 23190 90*Th Th→ +  

75/0 

.نامه بنويسيددر پاسخ واژة مناسب را از داخل پرانتز  انتخاب كرده و  18  
  . است) خطي - پيوسته (طيفي  ،كه به ولتاژ باال وصل است فشار و رقيقگاز كم يك المپ حاوي مقداري طيف گسيلي) الف
  . كنندهسته تعيين مي) هاينوترون - هايپروتون(خواص شيميايي هر اتم را تعداد ) ب
  . است) برد كوتاه - بلندبرد (نيروي الكتروستاتيكي بين دو پروتون درون هسته، ) پ
  . نامندمي) ايبستگي هسته - يونش الكترون ( هاي يك هسته را انرژي ي الزم براي جدا كردن نوكلئونانرژ) ت
  .شودمي) تابش- جذب(تر يك فوتون نا با انرژي كمهنگام گذار الكترون از يك حالت مانا با انرژي بيشتر به يك حالت ما )ث

25/1  

1هاي پرتوزاي اين نمونه به تعداد هسته روزشت چند پس از گذ. است روز4نيمه عمر يك نمونة پرتوزا   19
هاي تعداد هسته64

  رسد؟پرتوزاي اوليه مي

25/1  
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دداراي چه  ((ساده ساده 
  تاالت سؤؤسس
ttt4sورتصورتبه

ففنر - نة جرمسامانة جرم 
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             o  
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24                           

..دبنويسيد

  شدت صشدت صو) ف) لف

ضريب شكسضريب شكست يك

رية كوانتوم نظرية كوانتومي ت
ه به تبيينگونه به تبيين اثر ف

(بربراكتشتةرشتة

قرار دارد يسيطغناط قرار يسي ططط
نامه بنونامه بنويسيد پاسخ پاسخ

)ب                                          

ه ولتاژ باالكه به ولتاژ باال وص
.كنندتعيين مي تعيين مي كنن

.ست  . است) د 
بستگ - ن بست - 


