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  )3(: عبارتهاي زير را تعريف كنيد-1

  دامنه              – موج عرضي – عدد موج – شتاب مركز گرا – سرعت زاويه اي –  بردار مكان 

  )5/1(:در جاي خالي كلمه ي مناسب بگذاريد-2

  .است................. زمان ،-  شيب خط واصل بين دو نقطه از نمودار سرعت-الف

  .است................هره دور خورشيد ،نيروي مركز گرا ، نيروي زي در گردش سياره -ب

  .است..................آهنگ تغيير تكانه نسبت به زمان ،-پ

  .است......................فاصله اي كه موج در يك دوره مي پيمايد، -ت

  .است......................... اختالف فاز دو نقطه از محيط كه در فاز مقابل اند،-ث

 .                                                  است.....................تغيير فاز نوسانگر در هر ثا نيه ،-ج

  )1(: جدول زير را براي يك حركت نوساني ساده  كامل كنيد-3

  

  

  

  

  : توضيح دهيد-4

  هاي آ ن دارد؟  فنر چه تاثيري در بسامد نوسان - تغيير جرم نوسان گر وزنه-   الف 

                         )1() با ذكر فرمول (  اين تغيير جرم چه اثري در بسامد نوسان هاي آونگ ساده دارد؟ -   ب
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  )1( زمان يك حركت است– شكل روبه رو ، نمودار سرعت -5

              1                         مي دهد؟ در كدام لحظه؟                      جهتآيا متحرك در  حركت خود تغيير-  الف

  .   زمان اين حركت را به صورت كيفي رسم كنيد– نمودار شتاب -   ب 

:                       حساب كنيد.  متربرثانيه  به سمت باال پرتاب مي كنيم 10 باالي سطح زمين ، در شرايط خال و در راستاي قائم با سرعت h جسمي را از ارتفاع -6 

 g=10 m/s2) (   بعد از چند ثانيه به اوج مسير مي رسد؟-الف

  )  2( نيه مي شود؟  متر برثا15 بزرگي سرعت آن در چه مكاني نسبت به نقطه ي پرتاب - ب

                   

                                    : به صورت زير استSI معادله هاي حركت جسمي در -7

                                     )2(.  بر حسب بردارهاي يكه بنويسيد)  ثانيه2تا 1(  بردارسرعت متوسط آن را در بازه ي زماني 

  

  

 . نيوتون است60 كيلوگرم و نيرو ي اصطكاك در حال حركت 20وبه رو جرم جسم  در شكل ر-8

   متر بر مجذور ثانيه باشد، 5 اگر شتاب حركت 

   چند نيوتون است ؟                                                                               Fاندازه ي نيروي -الف

  )2(g=10 m/s2) ( ضريب اصطكاك جسم با سطح چه قدر است؟ -ب

                                                            Cos 37=0/8    sin 37=0/6 
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  .    دور مي زند30 سانتي متر به طور يكنواخت در هر دقيقه 30 ذره اي روي مسير دايره اي به شعاع -9

  )25/1.  ( آن را حساب كنيد  سرعت خطي و شتاب حركت

                                             

  : زمان حركتي مانند شكل زير است - نمودار مكان-10

  .                                                                                    معادله ي حركت آن را بنويسيد-الف

 )5/2( مي شود؟y=0لحظه اي براي اولين بار  حساب كنيد در چه -ب

  اگر.  سانتي متر است200 گرم و 60 نيوتون و جرم و طول آن به ترتيب 12 نيروي كشش طنابي -11

  )  25/1. ( هرتز مرتعش كنيم ، طو ل موج را حساب كنيد100 سر اين طناب را با بسامد 

  

  .                                              است                                                                       تابع يك موج سينوسي-12

  .                                                                         نوع موج و جهت انتشار آ ن را تعيين كنيد-  الف

                              )5/1(.  سرعت موج را به دست آوريد-   ب

t(s) 


