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x به صورت SIي مكان متحركي در معادله -1 t t t3 22 20 63   كند، چند متر بر ثانيـه  كه اين متحرك در مسير حركت پيدا مي ترين سرعتيكم. است
 )92 -سراسري رياضي (    است؟

  4) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
t ي زماني سرعت متوسط در فاصله. كند، مطابق شكل است كت ميمتحركي كه با شتاب ثابت در مسير مستقيم حر زمان -مكانر نمودا -2 s1   تـاt s4 

  )87-سراسري تجربي (   چند متر بر ثانيه است؟
1 (2     
  

2 (2-     
  

3 (6     
  

4 (6-  
xورت ص به SIدر مسير مستقيم در متحركيي حركت  معادله - 3 t t t3 26 9  حركت چند متر  ي دوم ثانيهبزرگي شتاب متوسط اين متحرك در . است

  )86 -سراسري خارج از كشور تجربي( )5-1مثال  -1فصل  –فيزيك پيش رياضي (  بر مجذور ثانيه است؟
  6) 4  3) 3  1) 2  صفر) 1

حركت چنـد متـر بـر     ي دوم ثانيهي شتاب متوسط جسم در دو  اندازه. بق شكل زير استكند، مطا زمان جسمي كه روي خط راست حركت مي -نمودار مكان -4
 )91 -آزمون كانون (  ؟مجذور ثانيه است

1 (5/2  
2 (2  
3 (5   
4 (5/7  

mي متحركي با سرعتي ثابت به اندازه -5

s
متحـرك   ي بعـد  ثانيـه  10. رود پـيش مـي  Bي گذشته و به سمت نقطـه xروي محورAي در مبدأ زمان از نقطه5

mي به اندازه ديگري با سرعت ثابت

s
چنـد  ABي ، فاصلهوسط مسير به هم برسنددو متحرك در  اگر. رود ميAي گذشته و به سوي نقطهBي از نقطه 6

  )91 -آزمون كانون (    ؟متر است
1 (360  2 (600  3 (720  4 (300  

vبه صورت  SIي سرعت متحركي در  معادله - 6 t t26 6   ي  ه و مكـان آن در لحظـه  اگر حركت متحرك در مسير مستقيم بود. استt s1  ي  نقطـه
x m2  86 -سراسري رياضي(  ي مكان كدام است؟ باشد، معادله(  

1( x t12 6      2( x t12 10    
3( x t t23 3 3       4 (x t t3 22 3 3     

شتاب حركت . كند متر را طي مي 25حركت خود،  ي سوم ثانيه 2متر، و در  13حركت خود،  ي اول ثانيه 2در  v0ي  متحركي با شتاب ثابت و سرعت اوليه - 7
  )91-سراسري تجربي(  كدام است؟ SIدر 

1 (5/1  2 (5/2  3 (3  4 (5  
متـري   120ي  رسـد و فاصـله   مـي  C و سپس  Bي   ي مسير به نقطه آيد و در ادامه به حركت در مي Aي ت از نقطهمتحركي بدون سرعت اوليه و با شتاب ثاب -8

BC   ي  اگر سرعت متحرك در نقطه. كند ثانيه طي مي 10را در مدتC،m

s
  )89 –سراسري خارج از كشور رياضي (چند متر است؟ Bو  Aي بين  باشد، فاصله 20

1 (5/2  2 (5  3 (10  4 (5/22  
طـي كنـد،   s3متر اول مسير حركتش را در مدت  9اگر اين متحرك . كند متحركي از حال سكون و با شتاب ثابت بر مسيري مستقيم شروع به حركت مي - 9

 )91 - آزمون كانون(  ؟متر بر ثانيه است متر بعدي چند 40سرعت متوسط آن در 

1( 3  2 (8  3( 5   4 (10  

شناسي   1ي مجموعه ثابت/ حركت  شتاب  معادالت و مسائل حركت با  يكنواخت،   مفاهيم حركت، حركت 



پيش رياضي دانشگاهي فيزيك   7 تجربي  و 

متر بـر ثانيـه باشـد،     8حركت برابر  ثانيه اول 4آيد اگر سرعت متوسط متحرك در متحركي از حال سكون با شتاب ثابت بر مسير مستقيم به حركت در مي - 10
 )89 -آزاد پزشكي بعدازظهر(  چند متر بر ثانيه خواهد بود؟ ي پنجمپايان ثانيهسرعت آن در 

1 (18  2 (24  3 (16  4 (20  
  
  
  
  

 
    )90 -سراسري تجربي(  تندشونده است؟ پيوستهي زماني نشان داده شده، حركت آن  كدام نمودار، مربوط به متحركي است كه در بازه -1

  

1 (  2(   3(  4(  
vصورت به SIدر  كند حركت مي xمتحركي كه روي محور  زمان -سرعتي  معادله -2 t2200 8  ؟ درست استر ي زي كدام گزينه. است(t )0  

  )91 - سراسري خارج از كشور رياضي(
    بزرگي شتاب در حال كاهش است) 1
  ثانيه حركت تندشونده است 5تا  0از ) 2
tي  در لحظه) 3 s5 كند جهت شتاب تغيير مي  
  .است x، سپس خالف جهت محور xحركت ابتدا در جهت محور ) 4

ي  سـرعت آن در لحظـه  . آن مطابق شـكل مقابـل اسـت    زمان –مكان و نمودار  كند مي حركتروي خط راست  شتاب ثابتو با  بدون سرعت اوليهمتحركي  - 3
t s2 88-سراسري تجربي (  چند متر بر ثانيه است؟(  

1 (2  
2( 4    
3( 6  
4( 8  

 xمحـور   سوي مخالفي اول، چند ثانيه در  ثانيه 14متحرك در . رو است آن مطابق شكل روبه زمان -كند و نمودار سرعت حركت مي xحور متحركي روي م -4
  )89-سراسري رياضي (  حركت كرده است؟

1 (4  
2 (6  
3 (8  
4 (12  

tي زمـاني  جـايي متحـرك در فاصـله   جابـه  بزرگـي . رو اسـت كند، مطابق شكل روبـه حركت مي xزمان متحركي كه روي محور  –نمودار سرعت  -5 s6   تـا
t s12   93 –سراسري تجربي ( چند متر است؟(    

 
1 (12  
2 (18  
3 (5/22  
4 (5/32  

x مكاناز  xمتحركي كه روي محور  زمان -سرعتنمودار  - 6 m0 36  پـس از چنـد ثانيـه متحـرك     . رو است كند، مطابق شكل روبه شروع به حركت مي
  )89 -سراسري خارج از كشور رياضي(  گذرد؟ مي اولين بار از مبدأ مكانبراي 

1 (2  
2 (6    
3 (8  
4 (10  

 بررسي كمي و كيفي نمودارهاي حركت/ حركت شناسي   2ي مجموعه
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mمتحركي كه در مبدأ زمان با سرعت  زمان –شتاب نمودار  - 7

s
 12ي زمـاني صـفر تـا    در بازه مسافت طي شده. گذرد مطابق شكل استيم از مبدأ مكان 4

    )92 -تجربيسراسري  خارج از كشور (  ؟ثانيه چند متر است
1( 48  
2( 96  
3( 128  
4 (160  

وانـد باشـد؟   ت آن بـه كـدام صـورت مـي     زمـان  –مكـان  نمـودار  . كند، مطابق شكل زير است متحركي كه در مسير مستقيم حركت مي زمان -سرعتنمودار  -8
  )85 -سراسري خارج از كشور تجربي(   .)هستندسهمي قسمتي از يك  3و  2، 1هاي  هاي رسم شده در گزينه منحني(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

1(   2(   3(   4 (  
 
 

  

طـي  a2ي مسير را در همان جهت بـا شـتاب ثابـت    امهبعد از مدتي، اد. كند در مسير مستقيم شروع به حركت ميa1با شتاب ثابت حال سكوناتومبيلي از  - 9
    است؟a1چند برابرa2ي ي دوم باشد، اندازه برابر مسافت طي شده در مرحله 4ي اول  اگر مسافت طي شده در مرحله .بايستدتا كند  مي

  )88 - ر رياضيسراسري خارج از كشو(

1 (2  2 (4  3(1
2  4(1

4  

ي  اگر در لحظـه . نمودار تغييرات سرعت بر حسب زمان دو قطار مطابق شكل زير است. كنند حركت مي ديگر به طرف يكدو قطار در امتداد يك خط راست  - 10
t 0 87 -سراسري خارج از كشور  تجربي(  شوند، چند متر از هم فاصله دارند؟ مي متوقف متر باشد، وقتي دو قطار 200ر از هم ي دو قطا فاصله(  

1 (20    
2 (70  
3 (100    
4 (150  

  
  
  
  

mرسد سرعتش  متري سطح زمين مي 50اي كه به  شود و در لحظه رها مي hاي در شرايط خالء از ارتفاع  گلوله -1

s
اين گلوله چند ثانيه پس از رها . شود مي 15

m(رسد؟  شدن به زمين مي
g

s210(  ) 89-سراسري رياضي(  

1 (2  2 (5/3  3 (5  4 (5/6  
ي بين دو گلوله چگونه  ل به زمين، فاصلهي او تا رسيدن گلوله. شود ي ديگري از همان نقطه رها مي ي بعد گلوله ا شود و لحظه اي رها مي از ارتفاع معيني، گلوله -2

  )87-سراسري رياضي (  .) مقاومت هوا ناچيز است(كند؟  تغيير مي
  .ها دارد بستگي به جرم گلوله) 4    .يابد افزايش مي) 3  .يابد كاهش مي) 2  .ماند ثابت مي) 1

در راستاي قائم/ شناسيحركت    3ي مجموعه  پرتاب 



پيش رياضي دانشگاهي فيزيك   9 تجربي  و 

mبرابر با BCاگر سرعت متوسط گلوله در مسير. شود رها ميAي نقطهاي از  در شرايط خأل و مطابق شكل مقابل، گلوله - 3

s
باشد و گلوله اين مسير را در  35

mچند متر است؟ABي ثانيه طي كرده باشد، فاصله 3مدت 
(g )

s210   )91 - كانون آزمون(    

 
1( 15      
2( 5    
3( 20      
4( 30   

مقاومـت هـوا نـاچيز و    (متر برسد؟  2/7آن به  ارتفاع اوجدر راستاي قائم رو به باال پرتاب شود، تا و  سطح زميني چند متر بر ثانيه از  اي با سرعت اوليه گلوله -4
m

g
s210 90 -سراسري خارج از كشور  تجربي(  .)است(  

1 (6/3  2 (2/8  3 (12  4 (14  

tي  اي است كه در راستاي قائم پرتاب شده است و در لحظه گلوله زمان -سرعتنمودار  زيرشكل  -5 s5 ،رسد، اين گلوله مي به سطح زمين :m
(g )

s210  

  )91 -سراسري خارج از كشور تجربي(  
m با سرعت )1 / s15 از سطح زمين پرتاب شده است.    
mبا سرعت  )2 / s25 از سطح زمين پرتاب شده است.   
    .متري سطح زمين به سمت باال پرتاب شده است 50از  )3
  .متري سطح زمين به سمت باال پرتاب شده است 125از  )4

t هايلحظهود و در شاي از سطح زمين در راستاي قائم روبه باال پرتاب ميگلوله - 6 s1 2  وt2  رسـد از سطح زمين مي متري 40ارتفاع به .t2    چنـد ثانيـه

mمقاومت هوا ناچيز و (است و ارتفاع اوج چند متر است؟ 
(g )

s210 90 -سراسري رياضي(   )است(    

  45و  4) 2    25/31و  3) 1
   80و  6) 4    25/61و  5) 3

tي اگر از لحظه. كنيم طرف باال پرتاب مي در شرايط خأل، جسمي را از روي سطح زمين در راستاي قائم به - 7 s2 ي تا لحظهt s5 بردار سرعت جسم ازv
 

vبه

2


mبرسد، ارتفاع اوج جسم از محل پرتاب چند متر است؟ 
(g )

s210   )92 – آزمون كانون(    

1( 45    2( 75  
3( 80    4( 25/101  

Aهاي زمان از يك نقطه، با سرعت، همhاز ارتفاع  Bو  Aي دو گلوله -8
m

v
s

32  وB
m

v
s

22   اي كـه  لحظـه . شـوند به طور قائم رو به باال پرتـاب مـي

m. نظر شوداز مقاومت هوا صرف(ي دو گلوله از هم چند متر است؟  رسد، فاصلهي اوج ميبه نقطه Bي گلوله
g

s210 93 –سراسري رياضي ( .)است(    

1 (5/7  2 (22   3 (32  4 (5/46  

mدر راستاي قائم با سرعت زمان  هم دو گلوله را - 9

s
يكي را از باالي يك ساختمان بلند به سـمت پـايين و ديگـري را از پـاي     . كنيم پرتاب مي به طرف هم 20

m(د متر است؟ ، ارتفاع ساختمان چنبه هم برسند s2اگر اين دو گلوله بعد از . همان ساختمان به سمت باال
g

s210 نظر كنيد و از مقاومت هوا صرف(.   

  )85 - سراسري خارج از كشور رياضي(
1 (40  2 (60   3 (80   4 (120  
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mاي را با سرعت  متري سطح زمين گلوله 100از ارتفاع  - 10 / s20 بعد، از سطح زمـين بـا    ديگر را چند ثانيه ي گلوله. نيمك در راستاي قائم رو به باال پرتاب مي
mسرعت  / s40 87-سراسري تجربي (  متري سطح زمين به هم برسند؟ 75ي  رو به باال پرتاب كنيم تا دو گلوله در فاصله( 

      )m
g

s210 و مقاومت هوا ناچيز است(.   

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  
  

  
  
 

rبه صورت SIكند و مكان آن در  جسمي در صفحه حركت مي -1 (t) i ( t t) j2 2   
  ثانيه  1صفر تا زماني ي  جسم در بازه بزرگي سرعت متوسط. است

  )88-سراسري تجربي ( )11-1مثال  -3-1تمرين  -1فصل  -فيزيك پيش رياضي و تجربي(  چند متر بر ثانيه است؟

1 (1  2 (2  3(2  4(2
2  

rبه صورتSIكند در ي مكان متحركي كه در صفحه حركت مي معادله -2 t i ( t t ) j26 5 8 10    
 ي آن چنـد متربرثانيـه    ي سـرعت اوليـه   اندازه. است

    )86 -سراسري تجربي(  است؟
1( 2  2( 6  3( 10  4 (12 

j)tt/(i)t(rصورت  به SIحركي در مكان مت بردار - 3
 525256 2  stي  سرعت متحرك در لحظه. است   2 چند متر بر ثانيه است؟ 

  )93 -سراسري خارج از كشور تجربي(      
1 (6  2 (8  3 (10  4 (12   

rبه صورت  SIمتحركي در  ي مكانمعادله -4 (cos t)i (sin t) j2 2 
  

t يدر لحظهاين متحرك  بزرگي سرعت. باشدمي  s4


 چند متر بر ثانيه است؟   

   )92 –سراسري خارج از كشور تجربي( 

2) 2  صفر) 1
2  3 (1  4 (2  

rبصورت  SIي مكان متحركي در  معادله -5 ( t )i (t ) j2 33 2 6   
  

6 كه شتاب متحرك اي در لحظه. باشد مي متر بر مربع ثانيـه اسـت، متحـرك در    5
  )91 -سراسري خارج از كشور تجربي(   قرار دارد؟  مبدأ مكانچند متري 

1( 14  2(14 2   3(28  4(28 2  

Axدر يك صفحه  Aبراي خودروي  SIهاي حركت در   معادله - 6 t4وAy bt  و براي خودرويB در همان صفحهBx at2  وBy 6 باشد مي .

bنسبت ،اگر دو خودرو  با يكديگر برخورد كنند

a
 .)مبدأ زمان براي هر دو خودرو يكسان است(كدام است؟ 

  )84-سراسري رياضي) (4-1فعاليت  -1فصل  -پيش رياضيفيزيك (  

1(2
3  2(3

2  3(3
4  4 (4

3  

xv صورت به SIمتحركي در هاي سرعت معادله - 7 t2 2 وyv t t23 12 تـرين   به كممتحرك  ي شتاب اندازهاي برحسب ثانيه،  در چه لحظه. باشد مي
 )91 – آزمون كانون(    ؟رسد مقدار خود مي

1 (1  2 (2  3( 3    4( 4   

xبه صورت  SIكند، در ي حركت جسمي كه در صفحه حركت ميمعادله -8 t

y t

2

3
20

5

 


 
tي ت جسم در لحظهبردار سرع. است  s2 درSI كدام است؟ 

    )93 –سراسري تجربي (   

1 (i j40 15
 

  2 (i j40 60
 

   3 (i j80 40
 

    4 (i j80 60
 

  

صفحه/ حركت شناسي   4ي مجموعه در   حركت 



پيش رياضي دانشگاهي فيزيك   11 تجربي  و 

rبه صورت  SIآن در  زمان -كند و بردار مكانمتحركي در صفحه حركت مي - 9 ( t)i ( t t) j26 8   
  

tي در لحظه. است  s1    بردار سـرعت بـا جهـت ،
      )93 –سراسري رياضي ( سازد؟ي چند درجه ميزاويه xمثبت محور 

1 (30  2 (45   3 (60  4 (90  

Vبه صورت  SIي بردار سرعت آن در رد و معادلهگذكند و در مبدأ زمان از مبدأ مكان ميحركت مي متحركي در صفحه - 10 ( )i ( t ) j10 10 20   
  

. است 
tي در لحظه s293 -سراسري خارج از كشور رياضي(  ي بين بردار مكان و بردار سرعت اين متحرك چند درجه است؟، زاويه( 

1 (135  2 (90   3 (45  4 (30  
  
  
  

Fبه صـورت   SIاگر بردار نيروها در . كننداثر مي kg5اي به جرم ر وزنهسه نيرو، هم زمان ب -1 i j1 20 50 
  

 ،F i j2 10 20 
  

Fو   j3 10 
 

باشـند،   
 )93 -رج از كشور رياضيسراسري خا(  بزرگي شتاب حاصل از اين نيروها چند متر بر مربع ثانيه خواهد شد؟

1 (5  2 (5 2   3 (10  4 (10 2  
 . . .ديگر را خنثي  ديگر و اثر يك يك. . . ها  سوي آن. هستند. . . و . . . دو نيروي  كنش و واكنشنيروهاي  -2

 )91- آزمون كانون )( 2-2تمرين  - 2فصل  - فيزيك رياضي و تجربي(  
  .كنند نوع، موافق، نمي اندازه، هم هم) 2  .كنند راستا، مخالف، مي اندازه، هم هم) 1
  .كنند راستا، مخالف، نمي اندازه، هم هم) 4  .كنند راستا، موافق، نمي نامساوي، هم) 3

1است، شتاب گرانش،  شعاع زمينبرابر  n سطح زميناش تا  اي كه فاصله در نقطه - 3
 كدام است؟  nاست، روي زمين  شتاب گرانش در  4

  )91 - سراسري خارج از كشور تجربي(
1( 1  2(2   3(3    4(4  

ي  ي اين جسم از سطح سـياره  فاصله. ها، تحت تأثير نيروي گرانش آن دو سياره قرار دارد ق شكل زير، جسمي روي خط واصل مراكز دو سياره و بين آنبمطا  -4
  )91 -آزمون كانون(   باقي بماند؟  تعادلباشد تا به حالت  Rچند برابر) 1(

1 (4      
2 (6  
3 (8      
4 (9  

kmاتومبيلي در مسير افقي با سرعت -5

h
باشد، اتومبيل  2/0اگر ضريب اصطكاك جنبشي بين جاده و الستيك اتومبيل . كند مي رمزدر حركت است، راننده ت54

mشود؟ يباً پس از طي چند متر متوقف ميتقر
(g )

s210  ) 87 -سراسري رياضي)(2تمرين  -2فيزيك(  

  .جرم اتومبيل بايد معين باشد) 4  112) 3  62) 2  56) 1
Nفنري با ثابت - 6 / m50 اي به جرم را به وزنهkg5 اگر فنر در حالت افقـي بـوده و  . كشيم روي يك سطح افقي مي سرعت ثابتا ايم و آن را ب بستهcm10 

mقدر است؟ پيدا كرده باشد، ضريب اصطكاك جنبشي بين جسم و سطح چه افزايش طول
(g )

s210  ) 85 -سراسري تجربي )(4-3آزمايش -2فيزيك(  

1 (1/0  2 (2/0  3 (3/0  4 (4/0  
tي  ، در مسير افقي و در لحظهحال سكوندر شكل مقابل، جسم از  - 7 0 پـاره  ثانيه نخ بسته شده به جسـم   3آيد و بعد از  تحت نيروي ثابت به حركت درمي

mكند، چند متر است؟  طي مي ي ايستادن لحظهكل مسافتي كه جسم از شروع حركت تا . شود مي
(g )

s210  )87 -سراسري خارج از كشور  رياضي(  
1 (9 
2 (12  
3 (15 
4 (18  

mثابـت  شـتاب و در مسير مستقيم، با  افقيي  اتومبيل در يك جاده توسط نخ سبكي از سقف اتومبيلي آويخته شده است g200ي به جرم  ا وزنه -8
/

s27 در  5

mكشش نخ چند نيوتون است؟ .است حال حركت
(g )

s210  )91 -سراسري خارج از كشور رياضي(  
1 (75/3  2 (5/2  3 (2  4 (5/1  

كاربرد قانون مفاهيم قانون/ ديناميك   5ي مجموعه معرفي نيروها،  نيوتون،  افقي هاي  راستاي  در  نيوتون   هاي 



 

  

  فيزيكهاي  يسؤال 10        
  

12 

aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa

قـدر   يسـتايي چـه  ضريب اصـطكاك ا . كند مي شروع به حركتوزنه روي سطح افقي  ،نيوتون رسيد 20كنيم، وقتي به  مي به تدريج زيادرا  Fدر شكل مقابل،  - 9
cos)است؟  / ,g m / s )253 0 6 10    )89 -سراسري خارج از كشور  رياضي(  

1 (1
2  2 (1

3    

3 (1
4  4 (1

5  

ضريب اصطكاك جنبشي هر يك از دو جسم با سطح . كندشود و مجموعه با شتاب ثابت شروع به حركت ميوارد مي m1به جسم  Fمطابق شكل زير نيروي  - 10
 شود، ضريب اصطكاك جنبشي هر يك از دو جسم با سطح افقي نصـف شـود، نيرويـي كـه دو    وارد مي Fاگر در همين حالت كه نيروي . است kافقي برابر 

    )93 –سراسري رياضي ( شود؟  كنند، چند برابر ميجسم به هم وارد مي

1 (1  2 (2     

3 (1
2  4 (1

4  

  
  
 

ـ   اگر اصطكاك و جرم نخ. قرار دارد تعادليك كيلوگرم است و سيستم در حالت  ها قرقره هر يك از جرمدر شكل مقابل  -1 چنـد كيلـوگرم    Mاچيز باشـد،  هـا ن
  )89 -سراسري خارج از كشور  رياضي(  است؟

1 (15  
2 (16    
3 (18    
4 (19 

  
به طناب قرار دارد و بزرگي نيروي كشش طناب در جلو و پشت شخص  سططنابي بين دو ديوار موازي در يك تراز بسته شده است و يك بند باز، درست در و -2

 . …اگر شخص، به تدريج به سمت ديوار مقابل خود حركت كند،.  است F1و  F2 ترتيب
 )92-سراسري تجربي )(3تمرين  - فيزيك پيش رياضي و تجربي (  

1(F2  ازF1شود تر مي كوچك        .                  
2( F2  ازF1شود تر مي بزرگ.    
3 (F2  وF1 يابند برابر خواهند ماند ولي هر دو افزايش مي.  
4 (F2  وF1 يابند برابر خواهند ماند ولي هر دو كاهش مي. 

 صـطكاك نـاچيز،  ا(چنـد كيلـوگرم اسـت؟     جـرم كـره  . نيوتـون اسـت   30كنـد،   بـر كـره وارد مـي    گـاه  ي تكيـه  نقطـه زير، نيرويي كه ديوار قـائم در   شكلدر  - 3

sin /37 0 6   وm
g

s210 88 -سراسري خارج از كشور تجربي) (5تمرين  -2فصل   -ي و تجربيفيزيك پيش رياض(  .)است(  

1 (2  
2 (3  
3 (4  
4 (5  

Wباشند، حاصل تعادلدر حال WوWي در شكل زير، اگر دو وزنه -4

W
sinشود و نظر مي ها صرف است، از جرم نخ افقي ABنخ(كدام است؟ 

130 2(  
  )91-آزمون كانون (

1 (3  2(1
3   

3(3
3  4(3  

  

اجسام، سطح شيب/ ديناميك    6ي مجموعه  دار تعادل 



پيش رياضي دانشگاهي فيزيك   13 تجربي  و 

رسـد؟   از چنـد ثانيـه جسـم بـه پـايين سـطح مـي         پـس . شـود  داري بدون سـرعت اوليـه رهـا مـي     از باالي سطح شيب Mجسمي به جرم  زير، شكل مطابق -5

( ),sin / ,g m / sk
21 37 0 6 104     )85 -سراسري خارج از كشور  تجربي(    
1 (1  2 (2  
  
3 (3  4  (M بايد مشخص باشد  

mمتر سرعتش به 5/2س از طي مسافتكند و پ داري مطابق شكل از حال سكون شروع به حركت مي از باالي سطح شيبkg2جسمي به جرم - 6

s
. رسـد  مي 2

g)ضريب اصطكاك جنبشي سطح كدام است؟ N / kg,sin / ,cos / )10 37 0 6 37 0 8    )88 -سراسري تجربي(  
1 (35/0  2 (52/0    
3 (65/0 4 (70/0 

  
اگر اين جسم را مماس با همان . آيد لغزد و آزادانه پايين مي مي سرعت ثابتسازد، با  مي ي  داري كه با افق زاويه يك مكعب كوچك فلزي روي سطح شيب - 7

 رسد؟ ي پرتاب مي چه ارتفاعي باالتر از نقطه حداكثر تاپرتاب كنيم، جسم  روبه باال v0ي  سطح با سرعت اوليه
  )89 - رج از كشور رياضيسراسري خا)(4تمرين  - فيزيك پيش رياضي و تجربي (

1 (v

g

2

4
  2 (v

g

2

2
  3 (v sin

g

2 2

4
    4 (v sin

g

2 2

2
  

ي  دوبـاره بـه نقطـه   وزنه تا ارتفاعي باال رفتـه  . كنيم ال پرتاب مياز پايين سطح شيب دار، مماس با سطح رو به با v0ي رو، وزنه را با سرعت اوليه در شكل روبه -8

mوزن جسم باشد، زمان باال رفتن جسم چند برابر زمان پايين آمدن آن است؟ 2/0اگر نيروي اصطكاك جنبشي برابر با  .گردد پرتاب بر مي
(g )

s210 

 )92- ي سراسري رياض()4تمرين  - فيزيك پيش رياضي و تجربي (

1(7
3  2(3

7   

3(5
3  4(3

5   

mي ، جسمي را با سرعت اوليهي شيب دار بدون اصطكاكي با زاويه از پايين سطح شيب - 9

s
. كنـيم  دار به سمت باالي آن پرتاب مي در راستاي سطح شيب 10

g)كدام است؟ sinي پرتاب باز گردد، به نقطه s6اگر جسم پس از m / s )210   ) 91 -آزمون كانون(    

1(1
2  2(1

3   3(2
2    4(3

2   

ي شتاب چنـد متـر بـر مجـذور      است، اندازه باال جسم به سمت جهت حركتكند و  نيوتوني به جسم اثر مي 100 نيروي افقياي كه  در شكل مقابل، در لحظه - 10
k(gثانيه و جهت شتاب به كدام سمت است؟  m / s , / ,sin / ,m kg)210 0 2 37 0 6 10       )87 -سراسري تجربي( 

    ، باال8/0) 2  ، پايين 8/0) 1
 

  ، باال2/3)4  ، پايين 2/3) 3
  
  
 

1ي نيروي كشش نخ اگر درشكل مقابل، اندازه -1
   است؟چند برابر شتاب گرانش وزن جسم باشد، اندازه شتاب حركت جسم  3

  )89 -از كشور تجربيسراسري خارج )(12-3مثال  - 2فيزيك (

1 (1
2  2 (1

3  

3 (2
3  4( 3

2   

تكانه كاربرد قانون/ ديناميك  7ي مجموعه هم و  روي  دو جسم  راستاي قائم، لغزش  در  نيوتون   هاي 



 

  

  فيزيكهاي  يسؤال 10        
  

14 

mبا شتاب  Fگرم است، توسط نيروي  200مشابه تشكيل شده و جرم هر حلقه  يحلقه 5مطابق شكل، يك زنجير كه از  -2 / s22  شونده روبه باال تندو حركت 
g)؟ كنند، به ترتيب هر كدام چند نيوتون استديگر وارد ميبر يك 5و  4ي ي نيرويي كه دو حلقهو اندازه Fي نيروي  اندازه. شودكشيده مي N / kg)10   

 )90 -سراسري رياضي(
1 (,2 10  
2(/ ,2 4 12    
3 (,8 10  
4 (/ ,9 6 12  

نيه و شتاب آسانسور چند متر بر مجذور ثا. دهد را نشان ميN480عدد ترازو ايستاده است و ترازوي فنريدرون آسانسوري، روي يك N600به وزنشخصي  - 3
g)به كدام جهت است؟  m / s )210  )86 -سراسري خارج از كشور  رياضي(  

1)3  ، باال2) 2  ، پايين2) 1
1)4    ، پايين2

  ، باال2

Fنيروي ثابت kg100به جسمي به جرم  -4


mبا شتاب ثابت حال سكونشود و جسم از  طرف باال وارد مي هدر راستاي قائم ب 

s25   به طرف باال شروع به حركـت

Fنيروي s20اگر پس از . كند مي


m(رود، چند متـر اسـت؟    اش باال مي شود، حداكثر ارتفاعي كه جسم نسبت به مكان اوليه  حذف 
g

s210    و مقاومـت هـوا

  )91-آزمون كانون )(2تمرين  -2فصل  –فيزيك پيش رياضي و تجربي (  .)ناچيز است
1 (500  2 (1000  3 (1500    4 (2000  

Tباشد، نسبت نيروهاي كشش ها ناچيز اصطكاكرو، اگر جرم نخ و قرقره و  در شكل روبه -5

T1
mچقدر است؟  

(g )
s210  ) 92-سراسري رياضي(   

1 (5/1      
2 (2  
3 (5/2  
4 (3  

 
 

پـايين  ) شتاب گـرانش ( gبا شتاب  m1ي باشد، تا وزنه m1ي شود، چند برابر وزن وزنهكه توسط يك طناب بر وزنه وارد مي Fرو، نيروي قائم  در شكل روبه - 6
   )93 –سراسري تجربي (   يايد؟ب

3) 2 صفر) 1
2  

  

3 (5
2 4 (7

2  

  
شد تا نخ رابط دو جسم شل نشود؟ چند نيوتون با Fبيشترين مقدار . شود وارد مي Fروي سطح افقي بدون اصطكاك، نيروي افقي  1mدر شكل زير، به جسم  - 7

3 2 101 2 2
m

(m kg,m kg,g )
s

    )93 -سراسري خارج از كشور تجربي(  

1 (10  
2 (20    
3 (30  
4 (50   

kتماس هريك از سطوحرو، ضريب اصطكاك جنبشي  در شكل روبه -8 /0 2  اگر شتاب حركت وزنه. استM2  برابـرm / s25    باشـد، نيـروي كشـشT 
g(چند نيوتون است؟  m / s21088 -سراسري رياضي(  .)و جرم و اصطكاك نخ و قرقره ناچيز است(  

1 (50  
2 (40    
3 (60  
4 (70 



پيش رياضي دانشگاهي فيزيك   15 تجربي  و 

mآن به اي، سرعت شود و در لحظهمتري رها مي 60گرم از ارتفاع  50جسمي به جرم  - 9

s
mرسـد و يـك ثانيـه پـس از آن، سـرعت جسـم بـه        مي 14

s
23 

   )93 –سراسري تجربي (  ي جسم در اين يك ثانيه، چند كيلوگرم متر بر ثانيه است؟ تغيير تكانه. رسد مي

1(9
20  2(9

10  3(23
20    4(23

10  

 
mاگر سرعت او هنگام رسيدن به تشـك . كند از يك بلندي در راستاي قائم بر روي يك تشك سقوط مي kg60شخصي به جرم  - 10 / s10   باشـد وs02/0   بعـد

  شود چند نيوتون و جهت آن به كدام طرف است؟  بر شخص وارد مي ن به تشك تا توقف كاملرسيدي نيروي متوسطي كه هنگام  متوقف شود، اندازه
 )91-آزمون كانون)(6- 2مثال  - 2فصل  –فيزيك پيش رياضي و تجربي (

  ، باال30000) 4    ، پايين30000) 3  ، باال5000) 2  ، پايين5000) 1
  
 
  
 

 مـدار  اي واقـع در  سـرعت خطـي نقطـه    چنـد برابـر  ي شـمالي   درجه 60 مدار جغرافيايياي در  ، سرعت خطي نقطهخودزمين به دور محور  حركت وضعيدر  -1
  )85 -سراسري رياضي ( )7-2تجربي مثال  -9-2رياضي مثال  -2فصل  -فيزيك پيش(  ي شمالي است؟ درجه 30 جغرافيايي

1 (2  2(3  3(1
2  4(3

3  

tبه صورت SIاي در حال حركت است برحسب زمان در اي كه بر يك مسير دايره اي ذره  ي مكان زاويه معادله - 2 t3 24 5    اي متوسـط   اگر سرعت زاويه. است
tي ذره از لحظه 0 ي تا لحظهt ي اي ذره در لحظه با سرعت زاويهt ،برابر باشدtچند ثانيه است؟ 

 )91 -آزمون كانون ( )4-2تجربي تمرين  -5-2رياضي تمرين  -2فصل  -فيزيك پيش(  
1( 1  2 (2  3 (3  4 (8  

3كه مدتي ي ذره در  تغيير تكانه ي اندازه. دارد vبا سرعت  حركت يكنواختاي،  روي محيط دايره mاي به جرم  ذره - 3
كنـد، كـدام    را طي مي محيط دايره 4

  )87 -سراسري خارج از كشور  تجربي(  است؟

1(mv2  2 (mv2 3 (mv2 2    4 (mv
3

2  
mهاي  در شكل زير، دو وزنه به جرم -4 m1   وm m2 4 ي  توسط نخي با جرم ناچيز به هم وصل بوده و وزنهm1   ـ اي  مسـير دايـره   vت با سـرعت ثاب

با سـرعت ثابـت دور بزنـد، سـرعت      rدر سطح  افقي در همان شعاع m2ي  ها را عوض كنيم و بخواهيم وزنه اگر جاي وزنه. زند را دور مي rشكلي به شعاع 
 )90 -آزمون كانون (  ؟خواهد بود vخطي آن چند برابر 

1( 1
2   2( 2     

3( 1
4  4( 4   

mدهد كه با سرعت ثابت  را نشان مي ماشين كوچك كنترل از راه دورشكل مقابل يك  -5

s
ي فلـزي توخـالي بـه     را درون يـك اسـتوانه   قـائم اي  مسير دايره 12

/اگر جرم ماشين. زند دور ميm6عشعا kg1 شـود   طور عمودي بر ماشين وارد مي به ي استوانه از طرف ديوارهي مسير  نقطه باالترين باشد، نيرويي كه در 5

mچند نيوتون است؟
(g )

s210  ) 84 -سراسري تجربي( 

1 (21  2 (26  
3( 36  4 (51  

 اخـتالف  .پيمايـد  مـي  ي قـائم  صـفحه اي شـكل را در   حركت كرده و در ادامه، مسير دايره Aي  از نقطه بدون اصطكاكروي سطح  mي كوچكي به جرم  ارابه - 6
  )89-سراسري رياضي (  آن است؟ وزن برابر چند Cو  B ي دو نقطهنيروي مركزگراي ارابه در  ي اندازه

1 (1    
2 (2  
3 (3  
4 (4  

دايره/ اميك دين  8ي مجموعه  اي حركت 
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 روي زمـين ي شـتاب گـرانش در    اندازه چند برابري شتاب مركزگراي ماهواره  است، اندازه برابر شعاع زمين 2سطح زمين ي مدار گردش يك ماهواره تا  لهفاص - 7
 )86 -سراسري تجربي(  است؟

1( 1
2  2(1

3  3(1
4  4(1

9   

BوAmهاي به جرم B و   Aي  دو ماهواره -8 Am m2 ي  ماهواره. چرخند مي زمين اي شكل دور روي دو مدار دايرهA   ارتفاع درkm6370  ي  و مـاهواره
B  در ارتفاعkm12740 ي  انرژي جنبشي ماهواره.قرار دارند از سطح زمينA ي  چند برابر انرژي جنبشي ماهوارهB   شـعاع زمـين را   (اسـت؟km6370 

  )91 -سراسري خارج از كشور رياضي(  .)فرض كنيد

1 (1
4  2 (1

3  3 (3
2  4 (3

4  
 روي شـتاب جاذبـه در  gو  شعاع مدار مـاهواره rشعاع زمين وeRاگر. گردد اي به دور زمين مي در يك مدار دايره سطح زميناز eRي فاصلهاي در  ماهواره - 9

 )87 -سراسري رياضي(  كدام است؟ SIي گردش ماهواره در  باشد، دوره زمين

1(r

g
2  2(r

g
4  3(eR

g
2  4(eR

g
4  

ehرتفاع در ا mبه جرم  Aي  ماهواره - 10 Rي  ماهواره. چرخد از سطح زمين به دور آن ميB  به جرمm2 ي چند  در فاصلهeR    از سطح زمـين بـه دور آن
  )93 -سراسري خارج از كشور تجربي(  .)شعاع زمين است eR(باشد؟  Aي  بچرخد تا سرعت خطي آن نصف سرعت خطي ماهواره

1 (7  2 (27  3( 24  4 (4   
  
  
  
  
 

1در يك حركت هماهنگ ساده، در مدت دلخواه  -1
)كند چند برابر دامنه است؟ترين مسافتي كه نوسانگر طي ميدوره، كم 4 / )2 1 4 

 )93 -سراسري خارج از كشور رياضي( 
1(/0 3   2 (/0 6   3 (/0 7   4 (4/1  

Nگرم و ثابت فنر  80اگر جرم وزنه . است cm4فنر  -ي يك نوسانگر وزنه دامنه -2 / m200 اي كه مكـان نوسـانگر    باشد، در لحظهcm2    اسـت، شـتاب
   )93 –سراسري تجربي (  نوسانگر چند متر بر مربع ثانيه است؟

1 (150  2 (75   3 (50    4 (25   
  است؟ بيشينهها  ي كدام كميت ، اندازهاست بيشينهنوسان كننده  انرژي پتانسيلكه اي  لحظه در حركت نوساني هماهنگ ساده، در - 3

  )88  -سراسري خارج از كشور  رياضي(
  نيرو، انرژي كل، سرعت) 2    مكان، شتاب، نيرو) 1
  سرعت، انرژي جنبشي، مكان) 4    شتاب، سرعت، انرژي جنبشي) 3

xبه صورت SIاي در  ي هماهنگ ساده معادله -4 / sin( t)0 06 3


 ي زماني اصلهفاين نوسانگر در . استt0 3  را پيموده است؟ مسافتمتر  چند سانتي 

 )85 -سراسري تجربي (  

1 (3  2 (6  3 (9  4 (12  

Aدر مكان t1ي نوسانگري در يك بعد در لحظه -5

2
 ي و در لحظهt t2 1 در مكانA

2 ي بـازه سرعت متوسط نوسانگر در  ترين بيشي  اندازه. قرار دارد 

t1  تاt2  كدام است؟)A ي نوسان،  دامنهT ي حركت و در  دورهt 0 84 -ياضي سراسري ر(  .)نوسانگر در مبدأ مختصات است(  

1(A
( )

T
12 2 1    2(( ) A

T

12 2 1
7
   

3(( ) A

T

12 2 1
7
    4(A

( )
T

12 2 1   
  
  

سرعت و شتاب نوسانگر معادله/ حركت نوساني   9ي مجموعه  ي حركت، 



پيش رياضي دانشگاهي فيزيك   17 تجربي  و 

tي چند ثانيه پس از لحظه. اي مطابق شكل زير است زمان نوسانگر ساده -نمودار مكان - 6 0شود؟  مي دومين بار بيشينهر از وضع تعادل براي ي نوسانگ ، فاصله
 )92 -آزمون كانون(    

   
1 (6/0  
2 (8/0    
3 (2/1  
4 (8/1        

 قبلـي اضـافه   ي به وزنهي چند گرمي  وزنه. آوريم ي كم به نوسان درمي و جرم آن ناچيز است آويخته و با دامنه kگرمي را به فنري كه ثابت آن  400ي  وزنه - 7
  )89-سراسري تجربي (  برابر شود؟ 5/1ي نوسانات  كنيم تا دوره

1 (200  2 (500  3 (600  4 (900  

)كـه نوسـانگر از مكـان    هنگـامي . كند، مطابق شكل زير است نوسان مي cm4اي كه بر روي خط راستي به طول زمان نوسانگر ساده - نمودار فاز - 8 ) cm3   عبـور
 )91 -آزمون كانون (   ي سرعت آن چند متر بر ثانيه است؟ كند، اندازه مي

1(5    
2(13     
3(/0 05    

4(13
100  

vبه صورتSIاي در نوسانگر ساده مكان -سرعتي  معادله - 9 / x2 20 4 4000 اين نوسانگر چند متر بر مربع ثانيه است؟ ي شتاب بيشينه. است    
  )91 -سراسري رياضي(

1 (04/0  2 (40/0  3 (4  4 (40  

xصورت  به SIي حركت نوسانگري در  معادله - 10 sin( t)
2 1010 


mگري سرعت نوسان كه اندازه هنگامي. است 

s
ي شتاب آن چند متـر بـر    باشد، اندازه مي 1

  )91 -آزمون كانون(    مجذور ثانيه خواهد بود؟ 

1( 5  2 (10  3( 5 3  4 (10 3 
  

  
  
  

Fصورت به SIاي در  نوسانگر ساده انمك -نيرو ي معادله -1 y2  انجـام   نوسان كامـل چند  هر دقيقهگرم باشد، اين نوسانگر در  10اگر جرم نوسانگر . است
  )88-سراسري رياضي (  دهد؟ مي
1 (150  2 (300  3 (250  4 (200  

نيـروي وارد بـر    ي بيشـينه است، Bچهار برابر جرم جسمAاست و جرم جسمBوAي دهدو نوسان كنن زمان -مكانرو كه مربوط به  با توجه به نمودار روبه -2
  )92 -سراسري رياضي(    است؟Bنيروي وارد بر جسم ي بيشينهچند برابر Aجسم

 
1 (64  

2(1
4   

3 (16  
4 (4   

1اگر دوره ي نوسان،. ، حركت هماهنگ ساده انجام مي دهدcm10 به طولخطي  گرم روي پاره 500اي به جرم  ذره - 3
وارد بـر   ويي نيـر  بيشينهثانيه باشد،  2

)نوسانگر چند نيوتون است؟ )2 10    )91 -سراسري تجربي(  

1 (4  2 (2  3 (1  4 (1
2 

آونگ ساده/ حركت نوساني   10ي مجموعه انرژي نوسانگر و   نيرو و 
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xبه صورتSIاي در هماهنگ ساده ي حركت معادله -4 / sin t0 04 10 آن در زمـان  -ي انرژي پتانسيل عادلهمگرم باشد،  200اگر جرم نوسانگر . استSI ،
)كدام است؟ )2 10     )92 -سراسري رياضي( 

1(eU / sin t20 04 10     2(eU / cos t20 04 10  

3(eU / sin t20 16 10     4(eU / cos t20 16 10  

5- A   دامنه وx اي كه در لحظه. كان يك نوسانگر استم x A،نوسانگر  انرژي پتانسيل استJ36/0 اگر . استx A
3

2    شود، انرژي جنبشـي نوسـانگر

  )89-سراسري تجربي (    شود؟ چند ژول مي
1 (06/0  2 (09/0  3 (18/0  4 (27/0  

xصورت به SIوسانگر دري يك ن ي حركت هماهنگ ساده معادله - 6 / sin t0 05 20  متـر، انـرژي    اي از مبـدأ نوسـان برحسـب سـانتي     در چه فاصـله . است
    )92 -آزمون كانون (  جنبشي نوسانگر برابر با انرژي پتانسيل كشساني آن است؟

1 (5/2  2(5 2
2   3(2

2  4 (5   

  ي نوسان آن، چند ثانيه است؟ گرم باشد، دوره 20اگر جرم نوسانگر . اي برحسب مكان، مطابق شكل زير است نمودار انرژي پتانسيل نوسانگر ساده - 7
 )90 - آزمون كانون(  

1(4
  2(10


   

  

3(2
5
  4(5

  

  
 (A)ي  دامنـه چنـد برابـر   ي برخورد دو نمودار،  طول نقطه M. رسم شده استحسب مكان اي بر  نوسانگر ساده انرژي پتانسيل و انرژي جنبشينمودارهاي  -8

x(است؟  0 85 -سراسري خارج از كشور رياضي ()4-3تمرين  -3فصل  –يك پيش رياضي و تجربي فيز(  .)ي تعادل نوسانگر است نقطه(  

1 (1
2  2 (3

4  

 

3 (2
2  4 (3

2  

 

gبرابرSIربه طول يك متر، در محلي كه شتاب گرانش زمين د اي آونگ ساده - 9 2 هر دقيقهي اين آونگ در  گلوله. دهد است، نوساناتي كم دامنه انجام مي 
 )91 -سراسري رياضي(  دهد؟ چند نوسان كامل انجام مي

1 (30  2 (40  3 (60  4 (120 

چنـد   Aباشد، انرژي مكانيكي نوسـانگر   A، پنج برابر جرم نوسانگر Bاگر جرم نوسانگر . دهدميرا نشان  Bو  Aزمان دو نوسانگر  -رو، نمودار مكانشكل روبه - 10
   )93 –سراسري تجربي (  است؟  Bبرابر انرژي مكانيكي نوسانگر 

1(5
16  

2(16
5   

3(5
9  

4(16
25   



پيش رياضي دانشگاهي فيزيك   19 تجربي  و 

  
 
  
 

سرعت انتشار موج عرضي در اين تار چند متـر بـر   . نيوتون محكم بسته شده است 20بين دو نقطه با نيروي كشش  cm80گرم و به طول  160تاري به جرم  -1
 )74مشابه سراسري رياضي  -88سراسري تجربي (  ثانيه است؟

1 (10  2 (20  3 (40  4 (100  

gتر، چگالي آن م قطر مقطع يك سيم مرتعش يك ميلي -2

cm38  و طول آنcm80 ثانيه طـول سـيم را طـي كنـد،      02/0اگر يك موج عرضي در مدت . است
) نيروي كشش سيم چند نيوتون است؟ )    )89-سراسري رياضي (  3

1 (8/4  2 (6/9  3 (4/12  4 (2/16  
باشد، سرعت  Bنصف قطر سطح مقطع سيم مسي  Aاگر قطر سطح مقطع سيم مسي . است Bششي سيم مسي دو برابر نيروي ك Aنيروي كشش سيم مسي  - 3

  )92-آزمون كانون(  است؟ Bچند برابر سرعت انتشار امواج عرضي در سيم  Aانتشار امواج عرضي در سيم

1(2 2  2 (2
4   3(2

2  4 (2 

    )93 –سراسري رياضي ( ؟نيستدر اين مورد، كدام گزينه درست . عرضي در يك طناب در حال انتشار است موج -4
  .ي در فاز مخالف، برابر نصف طول موج استي بين هر دو نقطهفاصله) 1
  .است ي هم فاز، مضرب زوجي از اختالف فاز دو نقطه) 2
  .است اختالف فاز دو نقطه در فاز مخالف، مضرب فردي از ) 3
  .ي متوالي هم فاز، برابر طول موج استي دو نقطهفاصله) 4

xtsin(/u(به صورت  SIشود، در  تابع موجي كه در يك بعد منتشر مي -5 25500010  ت انتشار موج در عدد موج و سرع. استSI     به ترتيب از راسـت بـه
  )93 -سراسري خارج از كشور تجربي( چپ كدامند؟

1 (4
  4 )2  25و

  20و 5/12) 4  20و 25 )3  5/12و   

yبه صورت  SIي موجي در ي چشمهمعادله - 6 / sin( t)0 01 100  موج حاصل با سرعت. است m

s
در جهـت   Mي نقطه. شوددر يك راستا منتشر مي 20

 )93 -سراسري خارج از كشور رياضي(  كدام است؟ SIدر  Mي ي نوسان نقطهمعادله. ي موج قرار داردسانتي متري از چشمه 25ي انتشار موج و در فاصله

1 (My / sin( t )
50 01 100 4


     

2 (My / sin( t )
30 01 100 4


    

3 (My / sin( t )
50 01 50 4


    

4 (My / sin( t )
30 01 50 4


    

mكند، با سرعت  كند و موج عرضي كه ايجاد مي ارتعاش مي cm4ي  با دامنه yنوسانگري روي محور  - 7

s
اگر عدد مـوج  . شود منتشر مي xمحور  در جهت 25

rad
/

cm
0   )92-سراسري خارج از كشور رياضي (  ؟كدام است SIباشد، تابع موج در  2

1(yu / sin( t / x)0 04 5 0 2      
2 (yu / sin( t x)0 04 500 20   
3 (yu / sin( t / x)0 04 500 0 2    
4 (yu / sin( t x)0 04 5 20   

yuي ده است و يك مـوج عرضـي بـه معادلـه    نيوتون كشيده ش 20سيمي بين دو نقطه با نيروي  -8 sin( t x)    35 10 500 ، در آن منتشـر  SIدر5
  )91 -سراسري تجربي(   متر اين سيم، چند گرم جرم دارد؟    هر سانتي. شود مي
1 (2/0  2 (4/0  3 (02/0  4 (04/0  

مكانيكي  11ي مجموعه مكانيكي،/ موج  نقطه مفهوم موج  انتشار، طول موج و  متقابل، هاي هم سرعت  فاز  در   تابع موج فاز و 
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ــوجي - 9 ــن و  مــ ــيط همگــ ــي  در يــــك محــ ــر مــ ــد منتشــ ــود در يــــك بعــ ــ شــ ــه از آن  هو معادلــ ــي دو نقطــ ــورت SIدر ي ارتعاشــ ــه صــ بــ

u / sin( t )A


  0 01 2 uو3 / sin( t )B


  0 01 2    چند ثانيه است؟ ،رسد مي B ي نقطه به A ي نقطه ي زماني كه موج از فاصلهترين  كم. است 2

  )85 -از كشور تجربي خارجسراسري (    

1( 1
6  2 (1

12
   3 (5

6  4 (5
12    

yuصورت به SIتابع موجي در  - 10 / sin( t x) 0 03 30 xي واقع در مكـان  سرعت انتشار اين موج در محيط چند برابر سرعت ارتعاش ذره. باشدمي 5 0 

tي در لحظه s


   )90-آزمون كانون (   است؟ 15

1 (20
3  2 (10

3  3 (5
3  4 (5

27 

  
  
  

منتشـر   xمحـور  ........ باشـد، مـوج در    بـاال رفـتن  از محيط، در حـال   Mي  اين لحظه نقطهاگر در . دهد رو نقش موجي را در يك لحظه نمايش مي شكل روبه -1
  )89-سراسري تجربي (  .متر است........... شود و طول موج آن  مي

3جهت،) 1
6جهت،) 2  4

5  

3خالف جهت،) 3 
6،ف جهتخال) 4  4

5  

mنقش يك موج عرضي كه با سرعت  -2

s
در هـر ثانيـه چنـد     Mي  ذره. شود، در يك لحظه مطابق شـكل اسـت   در يك طناب منتشر مي xجهت محور در  10

  )87 -سراسري خارج از كشور  رياضي(  دهد؟ نوسان انجام مي
1 (2    
2 (3  
3 (5  
4 (6  

tي يك موج عرضي در طنابي در لحظه نقش - 3 0 ي در لحظه. مطابق شكل زير استt s
1
30  مكان ذراتM  وN به ترتيب از راست به چپ كدام است؟ 

  )93 - سراسري خارج از كشور رياضي(

Aصفر، ) 1

2   

   صفر، صفر) 2

3 (A ،A

2   

4 (Aصفر ، 

tي رو، نقش موجي را در لحظهشكل روبه -4 0 ي در لحظه. دهدنشان ميt s
1

300ي ، بزرگي شتاب ذرهA ي چند برابر بزرگي شتاب ذرهB است؟ 

    )93 –سراسري رياضي (   
1 (1  

2 (1
2   

3 (3
2  

4 (2
2  

مكانيكي   12 ي مجموعه سه بعد/ موج  دو و  در  انتشار موج  نقش موج و 




