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)2(: اصطالحات زير را تعريف كنيد- 1  

            : شتاب متوسط-الف

                : نيوتن قانون دوم-ب 

                         : نيروي بازگرداننده-ج 

: عدد موج- د    

)25/1(. عبارات زير را كامل كنيد- 2  

 نسبت تغييرات اندازه حركت متحرك به زمان برابر - ب .است....................... شيب وتر در نمودارسرعت زمان برابر  -الف

.است .............................  رابطه آن به صورت  واست...................... انرژي مكانيكي نوسانگر ساده همواره - ج .است ..........................   

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

                                                        چند بار متحرك تغيير جهت داده است؟-الف   شكل روبرو مكان زمان با توجه به نمودار- 3

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

 

)5/1( برخورد كند؟1 مطابق شكل زير گلوله با چه سرعتي پرتاب شود تا جسم به نقطه - 4  
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)1(ي ساده اگر دامنه نوسانات دو برابر شود دوره تناوب و انرژي مكانيكي نوسانگر چند برابر مي شود؟در حركت نوسان - 5  

 

 

)1( . موج طولي وعرضي را تعريف كنيد - 6  

 

   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-مان  وارتفاع اوج جسم  ب ز- الف

 

 

 

45                                          ر اينصورتدروبرو در تعادل است  كيلوگرم مطابق شكل 10جسمي به جرم - 8  

                                                                                               )2.(  نيروهاي كشش نخ را تعيين كنيد
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 متر بر مجذور 5جسم از حال سكون با شتاب . ه طرف باال وارد مي شودوگرم نيروي ثابت در راستاي قايم ب كيل100 به جسمي به جرم  - 9

  نيرو حذف مي شود  ثانيه20ثانيه به طرف باال حركت مي كند و پس از 

)75/1( ارتفاعي كه جسم باال مي آيد را محاسبه كنيد-ب.                 اندازه نيروي وارد بر جسم را تعيين كنيد-الف  

 

 

 

 

 

 

 

  است                                        حركت نوسانگري به صورت معادله -10

ر با نبشي نوسانگ در چه فاصله اي از مبدا انرژي ج-ب   ؟وسانگر به بيشترين مقدار مي رسد سرعت  ن پس از چه زماني براي اولين بار-الف

)5/2.( معادله سرعت زمان و شتاب زمان را بنويسيد-ج .انرژي پتانسيل آن برابر خواهد شد  
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.ر امواج عرضي  درون آن را تعيين كنيد سرعت انتشا- الف . نيوتن مي كشيم400 گرم را با نيروي 100 متر و جرم 4سماني به طول ي ر-11  

)2.( هرتز درون ريسمان توليد مي كند طول موج حاصل  كدام  است20 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. ن محيط حساب كنيد طول موج آن را در اي-الف

)1(كنند؟  

 

 

 

 

 جمع نمرات 20 نمره 

  موفق باشيد


