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  .مجاز مي باشد) داراي چهار عمل اصلي، جذر و درصد(استفاده از ماشين حساب ساده :  توجه
  نمره  االت ؤس  رديف

 
 

١ 
 

  )است اضافه واژه يك. (كنيد كامل را زير هاي گزاره شده، داده هاي واژه به توجه با  ١

  
 

   .است  ............. كميتي ،مسافت) الف

  . در آن بازه است .............اندازة  با برابر ،و محور زمان در هر بازة زمانيزمان  -سرعت مساحت سطح بين نمودار )ب
     .هستند .............شوند و ش همواره به دو جسم وارد ميكنش و واكن نيروهاي) پ
   .جسم است ............. جرم جسم در سرعت آنضرب حاصل )ت

١  

 xمحوركه با سرعت ثابت در راستاي  Bو   Aزمان دو متحرك - نمودار مكان  ٢

 .است روروبهشكل  صورتكنند بهمي حركت 

   .ت حركت هر متحرك را مشخص كنيدجه) الف

 رسند؟بهم اين دو متحرك بهممكن است  آيا)ب

  

  

  
  

٥/٠  

٢٥/٠  

صورت به  SIكند در حركت مي xدر راستاي محورزمان متحركي كه  - معادلة سرعت   ٣ ٢ ٢v t  اگر متحرك در . است
tلحظة s  در مكان    ١x m باشد؛  

  .زمان اين متحرك را بنويسيد -معادلة مكان )الف
tسرعت متوسط متحرك در بازة زماني) ب s   تا   ٣t s؟چند متر بر ثانيه است  

 

 
٧٥/٠  
٧٥/٠  

  .دهدنشان مي كندحركت مي با شتاب ثابتx روي محور  جسمي را كه زمان - نمودار مكان زيرشكل   ٤

  در كدام لحظه متحرك بيشترين فاصله را از مبدأ محور دارد؟) الف
    جهت حركت متحرك چند بار تغيير كرده است؟) ب
  ، حركت تندشونده است يا كندشونده ؟١tتا sبازة زمانيدر ) پ
  شود؟در كدام بازة زماني، متحرك به مبدأ محور  نزديك مي) ت
   ؟xاست يا خالف جهت محورx شتاب متحرك در جهت محور) ث

٢٥/١  

  . نامه بنويسيدپاسخواژة مناسب را از داخل پرانتز انتخاب كنيد و در   ٥

  ). نيستند - هستند (ثابت حركت كند، نيروهاي وارد بر جسم متوازن  سرعت اگر جسمي با) الف

  . است) پايين -باال( در راستاي قائم به طرف باال، جهت نيروي مقاومت هوا به طرف  هنگام حركت جسم) ب

  .حركت كند) ايدايره - مستقيم( صورت ماه بايد به ،اگر بر ماه نيرويي وارد نشود ) پ

٧٥/٠  

Nفنري با ثابت  ٦
cm٢اگر جسمي به جرم. است ك آسانسور آويزاناز سقف ي ٢٠kg  و آسانسور با  آويزان شده فنراز انتهاي

mشتاب ثابت
sمتر است؟  ند، تغيير طول فنر چند سانتياز حال سكون رو به باال شروع به حركت ك  ٢٢ ١٠ N

kgg   

١  

  ادامه در صفحه دوم  
  

 نوعهم  –شتاب   - جايي جابه –  اينرده - تكانه
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٢ 
 

Fرو،  جسمي را با نيروي عمودي مانند شكل روبه  ٧


  .ايمبه ديوار قائمي فشرده و ثابت نگه داشته 

Fافزايش نيروي تأثير ؛توضيح دهيد 


  هاي زير چگونه است؟ بر هر يك از كميت 

  اندازة نيروي اصطكاك ايستايي وارد بر جسم) الف

  عمودي سطحاندازة نيروي ) ب

 
 
٥/٠  

٥/٠  

در ارتفاع اي اي روي مدار تقريباً دايرهماهواره  ٨ ١٦٠٠h km د بر وارشتاب گرانشي . چرخداز سطح زمين، به دور زمين مي
      وارد به آن در سطح زمين است؟  شتاب گرانشي ماهواره در اين فاصله، چند برابر 

                       ٦٤٠٠eR km       

١  

  .نامه مشخص كنيددر پاسخ)) نادرست((يا )) درست((هاي زير را با واژة درستي يا نادرستي هريك از گزاره  ٩
  .شودتر ميها كوتاهدورة تناوب نوسان) با جرم يكسان(فنر   -جرم ةابت فنر در سامانبا افزايش ث) الف

  . يك نوسان ناميرا است ،ل دادننوسان تاب بدون ه) ب 

  .موج استبرابر يك طول ، فاصلة بين دو برآمدگي مجاوراي ايجاد شده بر سطح آبدر امواج دايره )پ 

 .به امواج راديويي است متعلق ترومغناطيسي،در طيف امواج الك بسامدبيشترين ) ت

  . ، عرضي هستندهوا  ج صوتي هنگام انتشار دراموا) ث

  .شودآن مي پشت ازبيشتر  ،هاي موج در جلوي چشمهجبهه فاصلةبا حركت يك چشمة صوتي، ) ج

٥/١  

٠/فنر در حركت هماهنگ ساده - دامنة نوسان يك  نوسانگر جرم  ١٠ ١m  و سختي فنر آنN
mانرژي مكانيكي  . است ١٠٠

  چند ژول است؟ ،روي يك سطح افقي بدون اصطكاك نوسانگر هنگام نوسان
 

٧٥/٠  

kgچگالي خطي جرم  با در يك طناب تحت كشش  ١١
m/٠ mتندي انتشار موج ، ٢

sطناب را به دست كشش  وينير .است ٥
  .آوريد

٧٥/٠  
  

از اين ساز و كار در . شوندتخت تابيده به يك سطح كاو پس از بازتابش در يك نقطه كانوني مي الكترومغناطيسيامواج  )الف  ١٢
  )مورد ٢( شود؟ چه وسايلي استفاده مي

  
  گاهي ثابترو، تپي را در يك ريسمان كشيدة بلند كه يك سر آن بر تكيهمانند شكل روبه) ب

  .نامه رسم كنيدبازتاب اين تپ را در پاسخ. كنيمشده است روانه مي 
 

٥/٠  
  
  

٥/٠  
  

/توان باصوتي موج يك    ١٣ W ٤١ ٦  شدت صوت .گذردميصفحه بر عمود در راستاي  m٢٤با مساحت اييصفحه از ١٠
  است؟چقدر  عبوري از اين صفحه

٧٥/٠  

    ادامه در صفحه سوم  

F
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٣ 
 

  .شودميشيشه  وارداز هوا  ي فرودي نور موجرو روبه در شكل  ١٤
  تابد و بخشي بخشي از موج در سطح جدايي دو محيط باز مي 

  .شوديابد و وارد شيشه ميديگر شكست مي
  درجه است؟ زاوية بازتابش چند) الف

  .ضريب شكست شيشه را حساب كنيد) ب
  

  

  

  
  
  
  

٢٥/٠  
٧٥/٠  

  
  

   .زير را تعريف كنيدموارد   ١٥

  تابش گرمايي) پ                       پاشندگي نور                  )ب                                           پژواك       ) الف

٥/١  

انـرژي هر فوتون چند . شودبر سطح يك فلز تابش ميnm٢٤٨  موج هايي با طولفوتون ، در آزمايش فوتوالكتريك  ١٦

                                                                                    الكترون ولت است؟                                hc eV.nm١٢٤٠  

٧٥/٠  

  .نامه بنويسيدهاي زير، گزينة درست را انتخاب كنيد و در پاسخدر هريك از پرسش  ١٧

  ؛ترپايين تراز انرژي به  باالترتراز انرژي هنگام گذار الكترون از  ،وژنردر اتم هيد )الف
  .شوداتم برانگيخته مي)  ٣         .             شوديك فوتون گسيل مي )٢ .                       شوديك فوتون جذب مي)  ١

  در ورقه سربي دارند؟ را يك از پرتوهاي زير، بيشترين نفوذكدام )ب
  پرتو بتا) ٣   پرتو آلفا                                               ) ٢   پرتو گاما                                                ) ١

 اي درست است؟نيروي هسته  دربارةمورد  كدام )پ

  است رانشي) ٣                                        است كوتاه برد) ٢                                            است بلندبرد)  ١

٧٥/٠  

)٣پاشنموج در رشتة طولسومين   ١٨ n ) ناحيه موج در كدام يد كه اين طولدست آوريد و تعيين كنهيدروژن اتمي را به

                                                                           .الكترومغناطيسي قرار دارد از طيف امواج ١٠ ٠١ ( nm )( R / ) 

١  

  فرايند ايجاد باريكة ليزر رارو دو مرحله از روبهشكل   ١٩
  .دهدوار نشان ميبه طور طرح 

  چيست؟ "ها در وضعيت معمول اتم "منظور از عبارت ) الف
  چيست؟  "واروني جمعيت "منظور از ) ب

  
٢٥/٠  
٢٥/٠  

  

Aهستة دختر با نماد. ( رو را كامل كنيدروبه معادلة واپاشي) الف  ٢٠
Z Y ٤)         نوشته شود

٢
٢٢٢
٨٦ Rn ...       

  ماند؟از ماده اوليه باقي ميچه كسري  ساعت، ١٦پس از گذشت .ساعت است ٤يك هستة پرتوزا ر نيمه عم) ب

٥/٠  

١  

  ٢٠  شاد و پيروز باشيد  

  

 انرژي

ها در وضعيت معمولتما  واروني جمعيت 

- - - - 

UE   

LE   

- - - 

- 

( s in / , s in / , n ) ١٥ ٠ ٠ ٧ ٥ ٣ ٠ ٠ ٥ ١ 
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