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 ردیف سواالت بارم
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 مشخص کنید. های زیر رایا نادرستی عبارت درستی
 شونده، شتاب حرکت حتما منفی است.الف( در حرکت کند

 العمل هم هستند. عمل و عکس،ب( نیروی وزن و نیروی عمودی سطح 
 دهد که نور به سطحی صاف و صیقلی برخورد کند.بازتاب پخشنده وقتی رخ می( پ

 کنند.الکترومغناطیسی گسیل می هایجهر دمایی که باشند، از خود مو( تمام اجسام در ت

1 

75/0  

های صحیح را از زمان زیر که مربوط به حرکت یک جسم بر خط راست است. عبارت -با توجه به نمودار سرعت

 داخل پرانتز انتخاب کنید. 

 
 منفی( است.         -شتاب حرکت ) مثبت t1الف( در بازه زمانی صفر تا

tب( در بازه زمانی tتا 2  ها است. xجهت( محور -حرکت جسم در )خالف جهت 3

tتا t1ج( در بازه زمانی  تندشونده( است. -حرکت )کندشونده 2
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

باشد، تکانه آن چگونه الف( با توجه به قانون دوم نیوتن برحسب تکانه، اگر برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر 

 کند؟تغییر می

 یابد؟های الکترومغناطیس از پرتو ایکس تا موج فروسرخ چه کمیتی کاهش میب( در طیف موج

 پ( در پدیده فوتوالکتریک بسامد آستانه به چه عاملی بستگی دارد؟
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 4 آزمایشی طراحی کنید که به وسیله آن بتوان ثابت یک فنر را بدست آورد .   1

1/25 

 شکل زیر است.  طابقم زمان متحرکی -سرعتنمودار 

  ثانیه  بدست آورید.  16تا   4جابجایی متحرک را در بازه زمانی الف( 

  ثانیه اول حرکت محاسبه کنید .  8سرعت متوسط متحرک را در  ب(
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1 
𝒎شتاب   خودرویی پشت چراغ قرمز ایستاده است .با سبز شدن چراغ خودرو با

𝒔𝟐⁄  2  کند.در شروع به حرکت می

𝒌𝒎 36همین لحظه کامیونی با سرعت  
𝒉⁄  رسد ؟ گیرد.در چه لحظه ای خودرو به کامیون می از آن سبقت می  
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1 
mروی ترازویی درون آسانسوری قرار دارد. در صورتیکه آسانسور با شتاب ثابت  kg40شخصی به جرم

s به  22

g = 10 𝒎دهد را بدست آورید. عددی که ترازو نشان میدر حال متوقف شدن باشد،سمت باال 
𝒔𝟐⁄ 
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1 

حداقل نیروی الزم برای  Fایم. اگر نیرویبه دیوار فشار داده =N 50Fرا مطابق شکل با نیروی kg5/0کتابی به جرم

 ساکن ماندن کتاب باشد، ضریب اصطکاک ایستایی بین کتاب و دیوار چقدر است؟
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کدام  دهد. توضیح دهیدرا نشان می Bو Aبرای دو فنر شکل زیر، نمودار نیروی کشسانی فنر برحسب تغییر طول فنر

 تر است؟فنر سخت
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1در چه ارتفاعی از سطح زمین، شتاب گرانشی به 1
4

 10 مقدار آن در سطح زمین می رسد؟ 
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𝑥بصورت  SIمعادله حرکت هماهنگ ساده یک نوسانگر در  = 0 05 𝑐𝑜𝑠 20𝜋𝑡 ⁄  .است 

 را بدست آورید.الف( دوره تناوب این نوسانگر 

 ؟ ب(تندی این نوسانگر هنگام عبور از نقطه تعادل چقدر است 
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توضیح دهید با به . ایمهای متفاوت و جرم یکسان را از طنابی افقی آویختهالف( مطابق شکل چند آونگ ساده با طول

 کنند؟میهای دیگر چگونه نوسان آونگ 5نوسان در آوردن آونگ شماره 

 
  ؟ب( شکل زیر نشان دهنده کدام موج در طول فنر است؟ چرا
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1 

و  dB40اند. تراز شدت صوت برای این دو نفر به ترتیب از یک چشمه صوت ایستاده r2و  r1های دو نفر به فاصله

dB10  است. نسبتr

r

2

1

 را حساب کنید. 
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شود. با دور می Aنزدیک و از ناظر Bنشانی به ناظرساکن هستند، ماشین آتش Bو Aدر شکل مقابل دو ناظر

گیرند، و همچنین بسامد دریافتی دو نشانی، طول موجی که دو ناظر اندازه میرسم جبهه موج در دو طرف ماشین آتش

 ناظر را مقایسه کنید.  
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 .را رسم کنیدو نیز تپ بازتابیده در شکل روبرو به طور کیفی تپ عبوری از بخش ضخیم 
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1 

2در محیط دوم،  تندی انتشار موجشود. اگر ( می2( وارد محیط )1درجه از محیط ) 30جبهه موجی با زاویه تابش 

 sin45=√𝟐/𝟐     sin60=√𝟑/𝟐   اس    وج در محیط اول باشد، زاویه بازتاب چند درجهتندی انتشار مبرابر 
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1 
 ؟شوندواتی گسیل می 100از المپ زرد  s16مدت در تعداد فوتونچه است.  eV2انرژی هر فوتون نور زرد،

(e= 1/6 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝒄 ) 
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nmرا محاسبه کنید. ) رشته بالمرالف( بلندترین طول موج  1011/0=𝑹𝑯 ) 

 

 واحد کم شود؟ 4ب( یک عنصر رادیواکتیو چه ذراتی را باید تابش کند تا بدون تغییر عدد اتمی، عدد جرمی آن 
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 کنید.در شکل مقابل، وضعیتی از الگوی بور را برای اتم هیدروژن مشاهده می

  تابش است یا جذب؟چرا؟حال الف( این اتم در  

nmeV؟)این تابش یا جذب چند نانومتر است ب( طول موج وابسته به . 1240ev               hc=  13/6=  𝑬𝑹  ) 
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از هسته های ساعت چه کسری  32ساعت است. بعد از  8نیمه عمر تالیوم که در عکس برداری از قلب کاربرد دارد 

 اولیه باقی مانده است؟
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  شاد و پیروز باشید 20
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