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سؤاالت

 -1هفاّین سیز را تعزیف کٌیذً 1(:وزُ)
الف)کویت ّای تزداری

ج)سزعت هتَسط

ب)تزدار هکاى

ت)قاًَى دٍم ًیَتَى

 -2خاّای خالی سیز را تا کلوِ ّای هٌاسة کاهل کٌیذ)1/5(:
الف) کَلیس ّا رایح قادر ّستٌذ تا  ………….هیلی هتز را اًذاسُ تگیزًذ.
ب) تا افشایص ساٍیِ ی دٍ تزدار ثاتت اس صفز تا  180درخِ،اًذاسُ ی هدوَع دٍ تزدار ٍ..............................اًذاسُ ی تفاضل دٍ تزدار
.......................هی یاتذ.
ج) تزدار ................................تِ هثذاء هختصات تستگی ًذارد.
ت) تِ قاًَى اٍل ًیَتَىً...................................یش هی گَیٌذ.
ج) در حزکت ................................ضتاب هتَسط ٍ ضتاب لحظِ ای تا یکذیگز تزاتز ّستٌذ.
 -3در خوالت سیز عثارت صحیح را اس داخل پزاًتش اًتخاب کٌیذً 1(.وزُ)
الف) ضذت خزیاى،کویتی (اصلی-فزعی)در

است.

ب) ضزب یک عذد در تزدار الشاها(سَ-راستای)را تغییز ًوی دّذ.
ج) هسافت پیوَدُ ضذُ تِ هسیز حزکت تستگی(داردً-ذارد).
ت) ًیزٍی کٌص ٍ ٍاکٌص یکذیگز را خٌثی(هی کٌٌذً-وی کٌٌذ).
 -4ضتاب گزاًص در سطح سهیي اس چِ راتطِ ای تذست هی آیذ آى را اثثات کٌیذ؟(ً 0/75وزُ)
 -5سِ ٍیژگی ًیزٍّای کٌص ٍ ٍاکٌص را تٌَیسیذ؟(ً 0/75وزُ)
 -6در ضکل سیز ًیزٍ ّای کٌص ٍ ٍاکٌص را هطخص کٌیذ ٍ هطخص ًواییذ چِ ًیزٍیی ضخص را تاال هی تزد؟(ً 1وزُ)

ً -7تیدِ چٌذ اًذاسُ گیزی تِ صَرت سیز گشارش ضذُ است.دقت اًذاسُ گیزی ّز یک اس ٍسیلِ ّا را تذست آٍردُ ٍ هطخص کٌیذ کِ
دقت اًذاسُ کیزی کذام دستگاُ تیطتز است؟(ً 1/5وزُ)
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 -8تزآیٌذ دٍ ًیزٍی عوَد تز ّن  ⃗⃗⃗7 ٍ ⃗⃗⃗8تزاتز ً 10یَتَى است.اگز ⃗⃗⃗
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 ⃗⃗⃗8تاضذ ⃗⃗⃗8 ،چٌذ ًیَتَى است؟()1/5

ٌّ -9گاهی کِ عقزتِ ی دقیقِ ضوار یک ساعت کِ طَل آى  20ساًتی هتز است 10،دقیقِ خاتدا ضَد،اًذاسُ ی تزدار خاتدایی ًَک
عقزتِ ی دقیقِ ضوار در ایي هذت،چٌذ ساًتی هتز است؟(ً 1/5وزُ)
ً -10وَدار هکاى-سهاى دٍ هتحزک

ٍ

کِ تز خط راست حزکت هی کٌذهطاتق ضکل سیز است.

الف) دٍ هتحزک در چِ سهاًی تِ یکذیگز هی رسٌذ.
ب) دٍ هتحزک در کذام هکاى تِ یکذیگز هی رسٌذ؟(ً 2وزُ)

 -12اس قطاری کِ تا سزعت ثاتت

 71در حال حزکت استٍ،اگٌی خذا هی ضَد.قطار تا ّواى سزعت قثلی تِ حزکت اداهِ هی دّذ ٍ

ٍاگي پس اس هذتی تا ضتاب ثاتت هتَقف هی ضَد.اگز خاتدایی ٍاگي خذا ضذُ تا لحظِ ی تَقف،
تاضذ،در ایي صَرت ًسثت
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ٍ خاتدایی قطار در ّویي

هذت7 ،

کذام است؟(ً 1/5وزُ)

ً -13وَدار هکاى-سهاى هتحزکی کِ تا ضتاب ثاتت تز رٍی خط راست حزکت هیکٌذ هطاتق ضکل سیز است.سزعت اٍلیِی ٍ ضتاب
هتحزک تِ تزتیة چٌذ هتز تز ثاًیِ ٍ خٌذ هتز تز هدذٍر ثاًیِ است؟(ً 1/5وزُ)

 -14فاصلِی دٍ ًقطِی  B ٍ Aاس هزکش سهیي تِ تزتیة

ٍ

(

ضعاع سهیي)است .هیذاى گزاًص سهیي در ًقطِی  Bچٌذ تزاتز

هیذاى گزاًص در ًقطِی  Aاست؟(ً 1/5وزُ)
 -15الف)ضخصی تِ خزم

 2الف)تِ صَرت تٌذ ضًَذُ تِ سوت تاال حزکت هی کٌذ.در ایي صَرت

 60در یک آساًسَر تا ضتاب

ٍسى ظاّزی اٍ چٌذ ًیَتَى هی ضَد؟ب)اگز تا ّویي ضتاب تِ صَرت کٌذ ضًَذُ تِ سوت پاییي حزکت هی کٌذٍ،سى ظاّزی اٍ چٌذ
ًیَتَى هی ضَد؟(ً 1/5وزُ)
 -16در ضکل سیز اگز
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تاضذً 1/5(،وزُ)
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الف)ًیزٍی عوَدی سطح را هحاسثِ کٌیذ.

⃗⃗⃗⃗2

ب)تشرگی ًیزٍی اصطکاک را هحاسثِ کٌیذ.
ج)ضتاب حزکت را هحساتِ کٌیذ1 3(.
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موفق باشید.
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