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    دقيقه90:      وقت         تجربي :رشته تحصيلي               پيشدانشگاهي  : پايه                  1فيزيك :  درس نام
 

)2(: اصطالحات زير را تعريف كنيد- 1  

: عدد موج-د                          : دوره تناوب-ج                : لختي-ب            : شتاب لحظه اي-الف  

)25/1(. عبارات زير را كامل كنيد- 2  

.است................................. نقاط برخورد نمودار سرعت زمان  به معناي  -الف  

.است................... است و رابطه آن بصورت .....................  جسم همواره به سمت ايروي شتاب در حركت د-ب  

.مي نامند........................  در واحد زمان انجام مي دهد را متحرككه  مقدار زاويه بر حسب راديان -ج  

.مي نامند...................... ن باشد آن را محيط وقتي شرايط فيزيكي تمام نقاط يك محيط يكسا -د  

                                                                                                                   شكل زير  مكان زمان با توجه به نمودار- 3

  چند بار متحرك تغيير جهت داده است؟-الف

)1(ه بازه زماني حركت كند شونده است؟ه زماني حركت تند شونده و در چباز در چه -ب  

؟ قانون دوم نيوتن  را تعريف كنيد- الف- 4  

)1(؟ برآيند دو نيروي عمل و عكس العمل صفر نيستند چرا-ب  

)1(ر مي شود؟در حركت نوساني ساده اگر دامنه نوسانات دو برابر شود دوره تناوب و انرژي مكانيكي نوسانگر چند براب - 5  

  و روي يك موج  در فاز مخالف و موافق فاصله دو نقطه از محيط-ب . موج طولي وعرضي را تعريف كنيد-الف - 6

)5/1( چه مضربي از طول موج هستند؟  

   متري زمين روبه باال پرتاب مي شود300 متر بر ثانيه از ارتفاع 10 با سرعت  گلوله اي   -7 

   )                      3.( سرعت و زمان رسيدن جسم به زمين را حساب كنيد- زمان  وارتفاع اوج جسم  ب- الف
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45                                          ر اينصورتدروبرو در تعادل است  كيلوگرم مطابق شكل 10جسمي به جرم - 8  

)2.(  نيروهاي كشش نخ را تعيين كنيد  

 

)75/1.( نيوتن به جسم وارد مي شود شتاب حركت جسم را حساب كنيد20 در شكل زير نيروي افقي - 9  

   

 

  است                              حركت نوسانگري به صورت معادله -10

.نيه را تعيين كنيد ثا1/0 مكان اين نوسانگر در لحظه -ب   ؟ پس از چه زماني براي اولين بار نوسانگر به دامنه مي رسد-الف  

)5/2.( معادله سرعت زمان و شتاب زمان را بنويسيد-ج  

. سرعت انتشار امواج عرضي  درون آن را تعيين كنيد- الف . نيوتن مي كشيم400 گرم را با نيروي 100 متر و جرم 4سماني به طول ي ر-11  

)2.(موج حاصل  كدام  است هرتز درون ريسمان توليد مي كند طول 20 چشمه موجي امواج با فركانس -ب  

.باشد متر بر ثانيه 2000 هرتز در يك محيط منتشر مي شود اگر سرعت انتشار در محيط 400 موجي با فركانس -12  

 اگر فقط فركانس چشمه را دوبرابر كنيم سرعت و طول موج چشمه چگونه تغيير مي - ب.  طول موج آن را در اين محيط حساب كنيد-الف

)1(كنند؟  

 جمع نمرات 20 نمره 
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