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 .: ٔطخع وٙیذ"ٖ" ٚ یا "ظ"دسستی یا ٘ادسستی جٕالت صیش سا تا ػالٔت 

 .تٙذی ٔتٛسط وٕیتی ٘شدٜ ای است وٝ تضسٌی آٖ ٕٞٛاسٜ اص ا٘ذاصٜ سشػت ٔتٛسط تضسٌتش است  (اِف

 تشاتش ضٛد ،2ضؼاع ٔسیش دایشٜ ای ( rpm )دس حشوت دایشٜ ای یىٙٛاخت اٌش تا ثاتت ٔا٘ذٖ تؼذاد دٚس تش دلیمٝ (ب

 تضسٌی سشػت ثاتت ٔیٕا٘ذ

 .ٕ٘ی ضٛددس ٔٛجٟای پیص سٚ٘ذٜ، ٔادٜ تٝ ٕٞشاٜ ٔٛج ٔٙتمُ  (ج

 .تاتغ واس فّض تٝ تسأذآستا٘ٝ تستٍی داسد (د

 .ٔیّٝ ٞای وٙتشَ دس سآوتٛس اص ٔٛاد جارب ٘ٛتشٖٚ ٔا٘ٙذ وادٔیٓ ٚ تٛس ساختٝ ضذٞا٘ذ (ٜ
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 . ػثاست ٞای ٔٙاسة سا اص داخُ وٕا٘ه ا٘تخاب وٙیذ ٚ تٝ پاسخ تشي خٛد ا٘تماَ دٞیذ 2

ضاخٝ ای اص ػّٓ فیضیه وٝ تٝ تشسسی حشوت اجساْ تذٖٚ تٛجٝ تٝ ػأُ حشوت، ٔیپشداصد - اِف

 .حشوت ٘اْ داسد ( دیٙأیه–سیٕٙاتیه)

 .٘ذاسدآًٚ٘ تستٍی  ( جشْ ٚصٟ٘ی–طَٛ )دٚسٞی ٘ٛساٟ٘ای آًٚ٘ سادٜ تٝ - ب

 .ٔیطٛد ( تیطتش –وٕتش  ) اٌش دس آصٔایص یاً٘ تٝ جای ٘ٛس سثض اص ٘ٛس لشٔض استفادٜ وٙیٓ پٟٙای ٘ٛاسٞا - ج 

 .  است ( پیٛستٝ –ٌسستٝ )طیف حاغُ اص ٌاصٞای وٓ فطاس ٚ سلیك ػٙاغش طیفی –د

 . وٕتش اص ٞستٝ ٔادس داسد ( پشٚتٖٛ –٘ٛتشٖٚ  ) دس ٚاپاضی پٛصیتشٖٚ ٞستٝ دختش یه –ٜ
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تاتٛجٝ تٝ ٕ٘ٛداس، خا٘ٝ ٞای .  صٔاٖ جسٕی وٝ تش خط ساست حشوت ٔی وٙذ ٔطاتك ضىُ صیش است–ٕ٘ٛداس سشػت  3

 .خاِی جذَٚ صیش سا وأُ وٙیذ

 ػالٔت ضتاب ٘ٛع حشوت جٟت حشوت تاصٜ صٔا٘ی

    𝒕𝟏اص غفش تا 

    𝒕𝟐 تا 𝒕𝟏اص 

 

1 

- ٔتش تش ٔجزٚس ثا٘یٝ تٝ سا ٔی4اتٛٔثیّی پطت چشاؽ لشٔض ایستادٜ است دس ِحظٝ سثض ضذٖ چشاؽ اتٛٔثیُ تا ضتاب ثاتت  4

 پس اص چٝ ٔذت – ٔتشتشثا٘یٝ اص چٟاسساٜ ػثٛس ٔیىٙذ  اِف 20افتذ ٚ دس ٕٞیٗ ِحظٝ ٔٛتٛسسیىّتی تا سشػت ثاتت 

  ایٗ سثمت دس چٝ فاغّٟای اص چشاؽ اتفاق ٔیافتذ؟ –اتٛٔثیُ اص ٔٛتٛسسیىّت سثمت ٔیٍیشد؟  ب 

 .   صٔاٖ ٞش دٚ ٔتحشن سا سٚی یه ٕ٘ٛداس سسٓ وٙیذ– ٕ٘ٛداس ٔىاٖ –ج 

 

2 

 : پاسخ دٞیذ 5

 .  ٘مص تطه دس پشش تا ٘یضٜ سا تا استفادٜ اص لٛا٘یٗ ٘یٛتٗ تٛضیح دٞیذ–اِف 

  دس حشوت ٕٞاًٞٙ سادٜ اٌش دأٙٝ ٘ٛساٍ٘ش دٚ تشاتش ضٛد تسأذ ٘ٛسا٘ات چٙذ تشاتش ٔیطٛد؟ چشا؟–ب 

2 
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ٚ ساستای ا٘تطاس ٔٛج دس + Xدس یه ٔٛج اِىتشٚٔغٙاطیس دس ِحظٟای وٝ ساستای ٘ٛساٖ ٔیذاٖ اِىتشیىی دس جٟت –ج

 است  ٘ٛسا٘ات ٔٛج ٔغٙاطیسی دس چٝ جٟتی است؟ - yجٟت 

  دس چٝ غٛست یه سطح سا دس تاصتاب ٘ٛس غیش غیمّی ٚ ٘إٞٛاس ٔیٙأیٓ؟ –د 

اص استفاػی سٞا ضٛ٘ذ تا ساٜ حُ وأُ تؼییٗ وٙیذ وٝ V1<V2اٌش دٚ ٌِّٛٝ تا جشْ ٞای یىساٖ ٚ حجٕٟای ٔتفاٚت،  6

 ا٘ذاصٜ سشػت تشخٛسد تٝ صٔیٗ تشای وذاْ ٌِّٛٝ تیطتش است؟

1 

 

𝟏دس چٝ فاغّٟای اص ٔشوض صٔیٗ ضتاب جارتٝ صٔیٗ - اِف  7

𝟒
  ضتاب جارتٝ دس سطح صٔیٗ است؟ 

          Re = 6400km اٌش ٔاٞٛاسٜ ای دس ایٗ فاغّٝ لشاس ٌیشد سشػت ٔاٞٛاسٜ چمذس است؟ –ب 
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  اص سمف آسا٘سٛسی آٚیضاٖ ضذٜ است اٌش آسا٘سٛس تا ضتاب N/m200 اص ا٘تٟای فٙشی تا ثاتت kg2ٚصٟ٘ای تٝ جشْ  8

m/s2 3تٝ طشف پاییٗ دس حشوت تاضذ طَٛ فٙش چٙذ سا٘تیٕتش افضایص ٔییاتذ  . 
1 

 .ٔفاٞیٓ ریُ سا تؼشیف وٙیذ 9

 پذیذٜ پشاش -  پذیذٜ تطذیذ  
1 

 صٔاٖ ٘ٛساٍ٘شی سسٓ –دس ضىُ ٔماتُ ٕ٘ٛداس ٔىاٖ  10

 . ضذٜ است ٔؼادِٝ حشوت ایٗ ٘ٛساٍ٘ش سا تٙٛیسیذ

 

 

 

1 

 سا٘تیٕتشی اص ٔٙثغ 40 دسیثُ است تشاص ضذت غٛت دس فاغّٝ 80ٔتشی اص ٔٙثغ غٛتی 2تشاص ضذت غٛتی دس فاغّٝ  11

  Log(5) = 0/7غٛت چٙذ دسیثُ  است؟
1 

ٔسیش پشتٛٞای تاصتاب ٘ٛس سا تشای دٚ آیٙٝ تا ٔطخع وشدٖ ا٘ذاصٜ صٚایای تاصتاب  12

 .سسٓ وٙیذ
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  تاضذ 5/1 دسجٝ ٚاسد ضیطٝ ٔیطٛد اٌش ضشیة ضىست ضیطٝ 60پشتٛ ٘ٛسی اص ٞٛا تا صاٚیٝ تاتص  13

 صاٚیٝ ضىست پشتٛ دس ضیطٝ چمذس است؟ - اِف 

Sin( 600) = 0/86      ٚ Sin(350) = 0/57 

5/0 

  سا٘تیٕتش تاضذ 30 ٌشٜ تطىیُ ضذٜ است اٌش طَٛ تاس 4دس تاس ٔشتؼص یه ٌیتاس دس اثش تطىیُ أٛاج ایستادٜ  14

 طَٛ ٔٛج، ٔٛج ایجاد ضذٜ دس تاس چمذس است؟ -  اِف 

   تاضذ وٕتشیٗ تسأذ ٔٛج ایجاد ضذٜ دس ایٗ تاس چمذس است؟  m/s 300اٌش سشػت ا٘تطاس ٔٛج دس ایٗ تاس - ب 

1 
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 5/0 . ٘اسساییٟای ٔذَ اتٓ ٞستٟای سادسفٛسد سا تٙٛیسیذ 15

 دس ضىُ ٔماتُ ٕ٘ٛداس تیطیٙٝ ا٘شطی جٙثطی فٛتٛاِىتشٟٚ٘ا تش حسة  16

 تسأذ فٛتٖٛ فشٚدی تشای فّضی سسٓ ضذٜ است 

  طَٛ ٔٛج لطغ اثش فٛتٛاِىتشیه تشای ایٗ فّض چمذس است؟ –اِف 

10 × 2 اٌش فٛتٛ٘ی تا تسأذ –ب 
15

 Hz ٝٙتٝ سطح ایٗ فّض تتاتذ تیطی  

 ا٘شطی فٛتٛاِىتشٟٚ٘ا چٙذ اِىتشٖٚ ِٚت است؟ 

hc = 1240 eV. nm  ٚ        h = 4/14 × 10
-15

eV.s 

1 

17 
R = 0/011( nm).طیف اتٕی ٞیذسٚطٖ سا تذست آٚسیذ (o = 2)وٛتاٞتشیٗ طَٛ ٔٛج تاتطی دس سضتٝ تإِش

-1 75/0 

 .ٞستٟای سا تؼشیف وٙیذ (ٕٞجٛضی )ٌذاخت - اِف  18

…… +.           ٔؼادِٝ ٚاپاضی ٔماتُ سا وأُ وٙیذ-  ب  𝜷−𝟏
𝟎+𝑵𝒑 → 𝟑 𝛂𝟐

𝟒
𝟗𝟐
𝟐𝟑𝟕 

1 

 1  سٚص چٝ وسشی اص ٞستٟٟای اِٚیٝ ٚاپاضی وشدٜ است؟  125 سٚص ٔیثاضذ پس اص 25٘یٓ ػٕش یه ٔادٜ سادیٛ اوتیٛ  19

 20 تٛفیك سفیك ساٞتاٖ                                                     جٕغ ٕ٘شات

 


