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    .هاي زیر را  کامل  کنید گزاره  1
  .شود جسم درآن لحظه نامیده می........... بردار . کند برداري که مبدأ محور را به مکان جسم در هر لحظه وصل می) الف

  .لحظه استدر آن ............. ، برابر  tلحظۀ دلخواه  هر زمان در -شیب خط مماس بر نمودار سرعت) ب
 .دارد.............. ضرب جرم دو ذره  نسبت  نیروي گرانشی میان دو ذره با  حاصل) پ

  .کنیم بزرگی نیرویی است که ما به زمین وارد می.......... نیرویی که زمین به ما وارد می کند بزرگی ) ت

1  

  دهد که با سرعت ثابت  زمان متحرکی را نشان می -رو نمودار مکان رو به  شکل  2
   .زمان متحرك را بنویسید –معادلۀ  مکان  .ندک حرکت می Xمحور در امتداد  

 
 
  

1  

풙در مکان . با شتاب ثابت در حال حرکت است  Xمتحرکی در جهت مثبت محور   3 = +10 풎   سرعت متحرك풎
풔

و  4 
풙در مکان  = +30 풎    سرعت متحرك풎

풔
  .است   8 

  حرکت متحرك تندشونده است یا کندشونده؟ چرا؟) الف

  شتاب حرکت متحرك چقدر است؟) ب

 جایی چند متر بر ثانیه است؟ سرعت متوسط متحرك در این جابه) پ

  
  

5/0  

75/0  

75/0  

تواند نشان دهندة  می) ب(یا  ) الف(زمان - رو  توضـیح دهیـد کدامیک از نمودارهاي مکان هبا توجه به شکل روب   4
  .یک متحرك باشدزمان  –مکان نمودار 

  
  
  
  
  

5/0  

. به طرف راست است حال حرکتدر  0/2جنبشی ضریب اصطکاك سطحی باشکل روي  مطابق  0/5kgجسمی به جرم   5
  .؛ شتاب حرکت جسم را بدست آوریدباشدF=5 N افقی وارد بر جسم ثابت اگر نیروي

                                           ( g=10 N/kg)  

  
5/1  

   دوم حۀۀ سواالت در صفادام  
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جسم را به . متصل است و روي سطح افقی بدون اصطکاك قرار دارد N/m 100به فنري با ثابت  kg 25/0جسمی به جرم   13
   کند؛ روي سطح افقی شروع به نوسان میجسم . می کشیم و رها می کنیم 0/04mاندازة  

  ان بر ثانیه است؟ ـفنر چند رادی - اي این سامانۀ جرم  بسامد زاویـه )الف
  

  فنر چند ژول است؟  –انرژي مکانیکی این سامانۀ جرم ) ب

  

  
75/0  

  
75/0  

풎تندي صوت در هوا تقریباً  ( باشد؛ 0/5m  اگر طول موج یک موج صوتی در هوا برابر    14
풔

  ) فرض شود  335  

  صوت چند هرتز است؟این  بسامد ) الف

  است؟ چند متر بر ثانیه تندي انتشار صوت در آب  .است  2/2m طول موج این موج صوتی در آب ) ب

  
75/0  

  
75/0  

  .تعریف کنید  15
  یابی پژواکی مکان) الف

  گسیل القایی )ب

  فوتوالکتریکاثر ) پ

  
5/0  

5/0  

5/0  

  رود؟ چرخد به کار نمیچرا مدل بور براي وقتی که بیش از یک الکترون به دور هسته می )الف  16

  چیست؟)) کاستی جرم هسته (( منظور از ) ب

5/0  

5/0  

풏푼در اتم هیدروژن، اگر الکترون از تراز   17 = 풏푳 تراز به  3 = یابد،  انرژي فوتون گسیل شده چند الکترون  جهش 1
  ولت است؟

 )(푹 = 0/01 (풏풎) 1    ,     풉풄 = 1242 풆풗. 풏풎  

5/1  

 푋93در ایزوتوپ   18
   .معادلۀ مربوط به این واپاشی را بنویسید. گیرد صورت می آلفا از طریق گسیل ذرات واپاشی  237

 풀 풁هسته دختر با نماد(  
푨  نوشته شود(  

75/0  

  75/0  ؟ماند میاولیه باقی مانده  مادة پرتوزا باقی مانده چه کسري از ،  مادة پرتوزا نیمه عمر یک  5پس از گذشت   19

  20  جمع نمرهموفق باشید                                                                 
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

  1 )25/0(هر مورد         32.ص  برابر) ت             47.صمستقیم    ) پ      11.ص   اي لحظه شتاب) ب        4.صمکان  ) الف  1

2  풙 =  풗풕 + 풙ퟎ    (0/25)               0 =  2풗 + (−4)       (0/25)                  풗 = 2 푚/푠       (0/25) 

풙 =  2풕 − 4        (0/25)      
   13.ص

1  

 16.ص )25/0. (اندازه سرعت متحرك افزایش یافته است) 25/0(تندشونده ) الف  3

  18.ص )ب
풗2 = 풗2 + 2풂∆풙      (0/25)              64= 16+ 2×20×풂    (0/25)                   풂=1/2 m/s٢     (0/25) 

  
  15.ص) پ

풗풂풗 = 1 2
2           (0/25)           풗풂풗 = 8 4

2         (0/25)       풗풂풗 = 6 풎/풔          (0/25)  

2 

  

 .ستنی، متحرك در یک لحظه در دو مکان است که این ممکن   )الف( لشک برخی نقاط در) 25/0( ،)ب( نمودار  4
  5/0          23.ص   )25/0(

5  푭푵 − 풎품 = 0        (0/25)              푭푵 = 풎품 = 5 푵       (0/25)            푭 − 풇풌 = 풎풂    (0/25) 

푭 − 흁풌푭푵 = 풎풂    (0/25)          5  - (0/2 × 5 )= 0/5 풂       (0/25)          풂 =8 m/s2                 (0/25) 

 ص.51

  
5/1  

  34.ص   )25/0(و بزرگی جسم  )25/0( تندي جسم )الف  6
وصل می   mکنیم  و به سر دیگر آن  جسمی به جرم را از یک نقطه بطور قائم آویزان می   Loفنري با طول اولیه) ب

و  از رابطه زیر ثابت    )25/0( را حساب کرده  (X)پس از رسیدن فنر به حالت تعادل، تغییر طول فنر  )25/0(. کنیم
 :آیدفنر بدست می

k x –mg = ٠  (0/25)        푲 = 풎품
푿

     (0/25)                 
                   41.ص         

5/1  

7  풌 = 푷2

2풎
       (0/25)                     400 = 푷2

2× 0/5      (0/25)                P = 20   kg.m/s     (0/25)  
 ص.45        

75/0  

  75/0        92.ص                   )25/0(کمتر )  3(                                  )25/0(کمتر ) 2(                                )25/0( بیشتر ) 1(   8

9  휷 = 10 퐥퐨퐠 푰
푰풐

  (0/25)            90 = 10 퐥퐨퐠 푰

10 12     (0/25)                     푰

10 12 = 109       (0/25)   

 푰 = 10 3 푾
풎٢  (0/25) 

 ص.73        

1  

  ادامه راهنماي تصحیح در صفحه دوم  






