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  نمره    )پاسخ نامه دارد(سؤاالت     ردیف
      

٢ 
 

  .نام ببرید دو عامل مؤثر بر بزرگی نیروي مقاومت شاره را) الف  6

  .را به دست آورید (k)ثابت یک فنر  ،طراحی یک آزمایشبا ) ب

5/0  

1  

  75/0  .این توپ را حساب کنید ۀتکان بزرگی.  در حرکت است J 400با  انرژي جنبشی به اندازه  0/5kgتوپی به جرم   7

 .دهد هاي مختلف نشان می را در وضعیت  )شنونده(هاي حرکت یک چشمۀ صوتی و یک ناظر  جهت زیرشکل   8
  کمتر است یا بیشتر؟   ))فـال(( شنود در مقایسه  با حالت می )3(و ) 2(، )1(هاي  حالت امدي را که ناظر درـبس

 

75/0  

휷شدت  یک دستگاه صوتی، صدایی با تراز  9 = 90풅푩 2 چند صوتاین   شدت. کند ایجاد میW/m  است؟  

(푰풐 = 10 12 푊
푚2) 

1  

هنگام عبور از مرز دو ه شوند،  تابش یکسانی از هوا وارد شیش با زاویۀ طور مایل به نارنجی و سبزاگر دو باریکۀ نور   10
 )از ضریب شکست نور سبز استکمتر ضریب شکست نور نارنجی (   شود؟ چرا؟ بیشتر خم می نور  کدام باریکۀمحیط، 

5/0  

  .بنویسید نامه پاسخ انتخاب کنید و دردر هر یک از موارد زیر، گزینه مناسب را از داخل پرانتز   11

  .یابد می) کاهش   –افزایش ( با کاهش شتاب گرانشی زمین ، بسامد یک آونگ ساده با طول ثابت، )  الف

  .کندتغییر می صدا)  ارتفاع  –بلندي ( هاي متفاوت به ارتعاش واداریم،  اگر یک دیاپازون را با ضربه )ب

  .از قسمت کم عمق آن است) بیشتر   –کمتر ( طول موجِ موج سطحی آب در قسمت عمیق  )پ

75/0  

  اي  از فضا  و در یک لحظۀ خاص،  جهت میدان الکتریکی رو  در نقطه شکل روبه مطابق   12

  .است  Yیک موج الکترومغناطیسی خالف جهت محور  

  منتشر شود، Z+اگر در این لحظه موج در جهت محور   

  براي این نقطه جهت میدان مغناطیسی در کدام سو است؟
  
  

  
  
  

25/0  

    سوم حۀۀ سواالت در صفادام  

푬⃗ 

X 

Y 

Z 

 

 

 

 

 



  .مجاز می باشد) داراي چهار عمل اصلی، جذر و درصد(استفاده از ماشین حساب ساده :  توجه
  نمره    )پاسخ نامه دارد(سؤاالت     ردیف

      

٣ 
 

  

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  



  

 

  نمره  ادامۀ راهنماي تصحیح  ردیف

 5/0  87.ص) 25/0(شود می  بیشتر خم نور باشدضریب شکست نور  بیشتر  هر چه ) 25/0(سبز   10

  75/0  )25/0(هر مورد                      82. صبیشتر     )پ                    74.صبلندي  )ب                  59.صکاهش  ) الف  11

12  x+         )25/0(    25/0                   67.ص  

          57.ص )الف  13

풘 = 풌
풎

       (0/25)                   풘 = 100
0/25                   (0/25)                   풘 = 20 풓풂풅/풔    (0/25) 

          58.ص ) ب

푬 = 1
2 풌퐴2     (0/25)             푬 = 1

2 × 100 × 0/042
          (0/25)                     푬 =  0/08 푱       (0/25) 

5/1  

          94.ص ) الف  14
풇 = 풗

흀
         (0/25)                      풇 = 335

0/5              (0/25)                     풇 = 670 푯풛             (0/25) 

         94.ص ) ب
풗1
흀1

= 풗2
흀2

       (0/25)                    335
0/5 = 풗2

2/2             (0/25)                    푣2 =  1474 풎/풔      (0/25) 

5/1  

     79.ص   )5/0(    .شودصوتی بازتابیده از یک جسم، مکان آن جسم را تعیین میروشی است که بر اساس  امواج ) الف  15
  110. ص)5/0( .تر برودکند تا تراز انرژي خود را تغییر دهد و به تراز پایینیک فوتون ورودي، الکترون را تحریک می)ب

  97.ص  )5/0(. شوند گسیل می فلز وقتی نوري با بسامد مناسب به سطحی فلزي بتابد الکترونها از آن)پ
5/1  

  109. ص )5/0(.کند به حساب نیامده استدر این مدل، نیروي الکتریکی که یک الکترون بر الکترون دیگر وارد می)الف  16
  1  115. ص    )5/0( . هاي تشکیل  دهندة هسته، اندکی کمتر استهسته از مجموع جرم نوکلئون جرم) ب

17  1
흀

= 푹 1
풏2 − 1

푼
2  (0/25)          1 = 0/01 1

1 − 1
9            (0/25)                  1

흀
= 8

900              (0/25)   

푬 =   풉 풄
흀

                       (0/25)        푬 =  8
900 × 1242           (0/25)                   푬 =  11/04 풆풗      (0/25) 

 ص.107        

5/1  

18  푿93 
237      →       휶2

4    +     풀91
233   

  75/0            (0/5)            (0/25)       ص.124        

19  푵 = 푵풐
1
2

풏
          (0/25)                      푵 = 푵풐

1
2

5
         (0/25)              푵

푵풐
=   

1
32        (0/25)               

  75/0    ص.121        

  20  "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
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