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 : 1فیزیک 

 اندازه گیری و چگالی:

 
 

قابل اندازه گیری باشد -3در دسرتس باشد  -2تغییر ناپذیر باشد -1:  ویژگی یکاها   

: عوامل مهم در افزایش دقت اندازه گیری  

دقت وسیله ی اندازه گیری -3 زمایشتعداد دفعات آ  -2آزمایشگر  شخص  مهارت-1   

 

 

 کار وانرژی: 

ددی نیرو در جاجبایی کار میباشدضرب  عحاصل   

ددی استکار کمیت ع  

ر نیرو های عمود بر مسیر حرکت صفر است کا  

و مقاومت هوا منفی است.   طکاک معموال کار نیروی اص  

بر تغییرات انرژی  .کار برایند نیروها براکار برایند نیروها برابر جمموع کار تک تک نیروهاست
.جنبشی جسم نیز است  

.ار نیروی وزن به مسیر حرکت بستگی نداردک   

کانیکی نقاط خمتلف یکسان است  شته باشیم انرژی م اومت هوا نداوی اصطکاک یا مقاگر نیر 
کار نیروی اصطکاک یا مقاومت هوا برابر   شته باشیمدا اومت هوا وی اصطکاک یا مق یرلی اگر نو

. تغییرات انرژی مکانیکی است  
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کاهش می یابد  ل اگر گلوله ای  سقوط کند انرژی جنبشی افزایش و انرژی پتانسی  

 ویژگی های ماده : 

  های بین مولکولی:نیرو
 گوییم.ی آب را نیروی هم چسبی مینیروی جاذبه بین دو مولکول یکسان مانند دو قطره

شود و   د میایجای بین دو مولکول آب از حد معینی کمرت شود بین آهنا نیروی دافعه البته اگر فاصله
 شود تا آب تراکم پذیر نباشد.این موضوع باعث می

 هستند.  کوتاه بردهای بین مولکولی  نیرو
توان اجزای شیشه را دوباره به هم  های آن به هم منی شکند با نزدیک کردن قطعهوقتی شیشه می

هم  به  هاراتوان آن های شیشه را آنقدر گرم کنیم که نرم شوند می چسباند،ولی اگر قطعه 
 های بین مولکولی است.ی کوتاه برد بودن نیرودهندهچسباند. این پدیده نشان 

شود یک حشره بتواند بر روی سطح آب مانند یک پوسته کشیده است که باعث می کشش سطحی:

های سطح مایع است.  ز هم چسبی مولکولسطح آن قرار بگیرد و فرو نرود. کشش سطحی ناشی ا
آب در حال سقوط  های کروی های آب و صابون  و قطرهسطح آب و تشکیل حباب قرار گرفنت فلز روی 

 .هایی از کشش سطحی هستندآزاد جلوه

گوییم. نیروی دگر  های آب و شیشه را دگر چسبی می نیروی جاذبه بین مولکول ترشوندگی:

شود آب  میهای آب بیشرت است مهین موضوع باعث از هم چسبی بین مولکول چسبی بین آب و شیشه  
که در مورد جیوه نیروی دگر چسبی بین جیوه  بر روی شیشه پخش شود و آن را تر کند. در صورتی 

های جیوه است. بنابراین جیوه بر روی  شیشه پخش  تر از هم چسبی بین مولکولو شیشه کم 
 شود. منی

 

ی مویین  موال لولهمرت باشد، معهایی که قطر داخلی آن ها حدود یک دهم میلیلوله اثر مویینگی:

ی مویین  باالتر از سطح آب ظرف است و سطح آن در لوله  های مویینشوند. سطح آب در لولهنامیده می
ی مویین  در لوله تر از سطح جیوه ظرف است و سطح آن های مویین پایین مقعر است. سطح جیوه در لوله

 حمدب است.

جیوه
آب

شیشه
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آب جیوه

 

ایین تر از سطح آزاد  مقعر و پ ب در لوله ی مویین  آ  یا دود اندود باشد مویین چرب باشد اگر لوله ی 
 مایع  قرار میگیرد.

 بزرگی نیرویی است که به طور عمود بر سطح وارد می شود.  فشار:

 با فشار خمزن گاز می باشد. یک نقطه اختالف فشار  ای :فشار پیمانه

 ای در حرکت و اصل برنولی: شاره 
  تالطمی و آشوبناک  یا  اییکنواخت و الیهتواند کند، این حرکت می یای حرکت م وقتی شاره

 شود. متالطم می ای است و سپس در باال باشد. جریان دود از سر چوب عود، در ابتدا الیه

 اصل برنولی: 

 شود: کند بصورت زیر بیان می ای و در امتداد افق حرکت میطور الیهای که به این اصل برای شاره
آن کاهش می یابد.  فشار  ، شاره  دیدر مسیر حرکت شاره با افزایش تن   

. ی عکس دارد آهنگ شارش شاره مهواره ثابت است.تندی شاره با سطح مقطع رابطه   

 

 

 انون گازها: و ق اگرم

Q محاسبه گرما:  mc =  

 باال برود. ℃1مقدار گرمایی است که به یک جسم می دهیم تا دمای آن ظرفیت گرمایی: 

 باال برود. ℃1می دهیم تا دمای آن  جسماز  Kg1مقدار گرمایی است که به ظرفیت گرمایی ویژه: 
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ضریب انبساط حجمی مایع از جامد بیشرت است ، زیرا پیوند های مولکولی آن ها ضعیف تر  نکته: 
 است.

)و   1اگر دو میله با ضرایب انبساط خطیی نکته:  )   1 2 بیه یکیدیگر متصیل شیوند بیا  2
ای کیه ای کیه میلیهشیوند بیه گونیهها و یا سرد کردن آهنا هر دو میله خم میگرم کردن میله

ارد هنگیام انبسیاط قیوس بیرونیی و هنگیام انقبیاد قیوس داخلیی را ضریب انبساط خطیی بیشیرت د
 (ا دماپادهد. )اساس کار ترموستات یتشکیل می

برسانیم حجم آن کاهش و چگیالی  c4به  c0آب انبساط غیر عادی دارد. اگر دمای آب را از نکته:  
 .یابدآن افزایش می

 ( بیشرت است. -آب از فلزاتظرفیت گرمایی ویژه ) فلزات از آب 

 تبدیل مستقیم جامد به خبار: تصعید 

 تبدیل مستقیم خبار به جامد: چگالش 

  پایین آمدن ( نقطه ذوب و جوش آن می شود. به    -باال رفنتسبب )    جسمافزایش فشار بر سطح یک
 رود.ئین میکه با افزایش فشار پا ی ذوب یخجز نقطه

  یافته افزایش  فشار  نتیجه  در  است  ثابت  حجم  که  است  آن  زودپز  در  غذا  شدن  پخته  زودتر  علت 
 رود.نقطه جوش آب باال می

 

علت آنکه برف نوک قله ها دیرتر ذوب می شود آن است که فشار در نوک قله ها کم بوده و نقطه  
 رود. )برعکس مواد دیگر( ذوب آن باال می 

 فشا میشودسنجردر   ( استفاده  آب  از  )    شودمنی  -ها  جیوه  به  نسبت  آن  چگالی  زیرا    -کمرت ( 
 ندارد (. -دارد بیشرت ( است و انبساط غیرعادی )

می نامند.  دمای گذار ی ثابتی صورت می گیرد که آن را هر تغییر حالت ) در فشار ثابت ( در دما 
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 ( چگالیجریان مهرفتی به علت تغییر-  ) در گاز ایجاد می شود و جریان های   جرم مولکولی
 ( رخ می دهد.  مایعات و گازها  -مایعات -مهرفتی در ) گاز 

  از طریق احتیاج به حمیط  انتقال گرما  داردتابش   ( و در روش مهرفتی و رسانش    ندارد  -مادی   )
 بسیار نداریم ( و در روش تابش سرعت انتقال گرما )    -داریم و حمیط مادی )  نیاز به مولکول های هوا  

 بسیار کم ( است.  -زیاد

 (    بیشرتی  -ی احساس سردی ) کمرتی با ملس دو سطح هم دما با جنس فلزی و چوبی در سطح فلز
 بیشرت ( از فلز است.  -کمرتنسبت به سطح چوبی می کنیم زیرا ضریب رسانش گرمایی چوب )  

سطحی: تبخیر    تبخیر  را  پدیده  دهد.این  می  روی  تبخیر  عمل  دمایی  هر  در  و  مایع  آزاد  سطح  در 

 سطحی می گوئیم. 

 .اگر دما افزایش یابد تبخیر سطحی افزایش می یابد *

 اگر مساحت سطح مایع افزایش یابد آهنگ تبخیر سطحی نیز افزایش می یابد.  *

 اگر جریان باد وجود داشته باشد آهنگ تبخیر سطحی نیز افزایش می یابد. *

 سطحی را کاهش می دهد. افزایش فشار حمیط آهنگ تبخیر  *

 افزایش رطوبت هوای حمیط آهنگ تبخیر سطحی را کاهش می دهد.  *

 آب آهنگ تبخیر سطحی را کاهش می دهد.  خالصی در وجود نا *

 

 

 انواع دماسنج:

 ترموکوپل  -4سنج )پیرومرت(تف -3دماسنج مقاومت پالتینی - 2دماسنج گازی -1

 ای )الکلی(دماسنج جیوه -5

 .ای  )الکلی( هستندهای جیوهترین نوع دماسنج، دماسنجترین و رایجساده*
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−Cازی کاربرد دماسنج الکلی  *حمدوده 115  تا حدودC80  ی کیاربرد دماسینج و حمیدوده
−Cای ازجیوه 39 تاC357 .است 

سنج را وزه دانشمندان برای کارهای علمی، سه دماسنج گازی، دماسنج مقاومت پالتینی و تف*امر
 اند.در نظر گرفته های معیارنجاسدم به عنوان 

ی دما را در یک مدت زمان معین مشیخص های مایعی که بیشینه و کمینهای از دماسنج*نوع ویژه
ن دماسینج معمیوالد در مراکیز پیرورش گیل و کند، دماسنج بیشینه ی کمینیه نیام دارد. از اییمی

 شود.گیاه، باغداری، هواشناسی و ... استفاده می

  تابش سنج، مبتنی بر و اساس کار تف مبتنی بر قانون گازهای کامل ی، دماسنج گاز*اساس کار 
 است. گرمایی

 سنجیم. است، زیرا با تغییر آن، دما را می ولتاژ: کمیت دماسنجی در این نوع دماسنج ترموکوپل 

 های ترموکوپل:ویژگی

 دهد.*تغییر دما را خیلی سریع نشان می

دارد و با توجه به جینس بستگی  های آن  رموکوپل به جنس سیمی دمایی یک دماسنج ت*گسرته
−Cی وسیعی از دماها ازتواند حمدودهها میسیم 270 تاC1370 .را اندازه بگیرد 

 سنج:تف

 خییواهیم دمییای آن را انییدازهها بییدون سییاس بییا جسییمی کییه میسیینج بییرخالف سییایر دماسیینج*تف
 گیرد.بگیریم، دمای جسم را اندازه می

 ای دارد.امهیت ویژه C1100سنج به خصوص در دماهای باالی*تف

سینج نیوری بیه عنیوان سینج تابشیی وجیود دارد کیه تفسنج نوری و تفسنج به دو صورت تف*تف
 انتخاب شده است. C1100گیری دماهای باالیدماسنج معیار برای اندازه
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 های انتقال گرما:نکات تکمیلی روش

 رسانش -1

های دوجداره بین دو جداره از هوا)عایق( به منظور کیاهش رسیانش گرمیایی اسیتفاده *در پنجره
 شود.می

قطبی توخالی هستند این موضوع باعث کاهش رسانش گرمایی شده و باعیث   های*موهای خرس
 شود.ی میگرم ماندن بدن خرس قطب 

 همرفت -2

 *مهرفت به دو صورت طبیعی و واداشته وجود دارد.

تییور اتومبیییل و ی موکننییدهها و سیسییتم خنکی مرکییزی سییاختمانکننییده*در سیسییتم گرم
 گیرد.دستگاه گردش خون جانوران خونگرم براساس مهرفت واداشته انتقال گرما صورت می

 طبیعی است. ی مهرفت در کنار دریا، نوعی مهرفت*پدیده

ها های ساحل دمای بیشرتی نسبت به آب دریا دارند و بیه ایین ترتییب هیوای روی شین*قبل از ظهر شن
شیود تری دارد به باال رانده میدریاست. هوای گرم که چگالی کم تر از هوای روی سطح آبگرم

کس شیده . هنگام شب کامالً وضعیت برعوزدآب دریا به مست خشکی میو هوای خنک از روی 
 خواهد بود.خشکی به مست دریا و جریان هوای خنک از 

 تابش  -3

 ها هیچ دخالتی در انتقال گرما ندارند.و مولکول*سرعت انتقال گرما در این روش بسیار باالست 
کند. شدت و بسامد این تابش به از سطح خود تابش گرمایی گسیل می  در هر دمایی*هر جسم  
 و رنگ سطح بستگی دارد. ی  صیقلی بودناندازهو  مساحتو  دمای جسم

اسیت کیه  تیابش فروسیرخعمیدتاد بیه صیورت   C500ی دماهای زییر*تابش گرمایی در حمدوده
 است. نامرئی

شود و به تصویر به دست استفاده می دمانگارهای فروسرخ، از انواری به نام *برای آشکارسازی تابش
 گویند. انگاشتدم آمده از این ابزار 
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 *هرچه دمای جسم بیشرت باشد تابش آن نیز بیشرت است.
تر دارند در دماهیای بیاال تیابش بیشیرتی دارنید. ضیمناد که سطح نامهوارتر یا رنگ تیره  *اجسامی

 کنند.اگر این اجسام در معرد تابش قرار گیرند زودتر دمای باالتر پیدا می
 : 2فیزیک 

 : وخازن الکتریسیته ی ساکن
ی هر امت با تعداد الکرتون های آن امت برابیر اسیت. در حالت عادی تعداد پروتون های موجود در هسته

 لذا در حالت عادی امت از نظر الکرتیکی خنثی است. 

کیدیگر، اجسیام دارای بیار الکرتیکیی هیم انیدازه بیا عالمیت در اثر مالش دو جسم خنثی به ی
 شوند. ف میخمال

در موادی که تعداد الکرتون های آزاد آن بسیار زیاد است بار الکرتیکیی بیه آسیانی شیارش پییدا 

 نامند. می رسانای الکتریکیکند، که آن ها را می

دارای بیاری بیا مهیان  اگر جسم بارداری را بیه ییک الکرتوسیکوا سیاس دهییم، الکرتوسیکوا
 شود. عالمت می

 نزدیک کردن جسم باردار با بار هم نام به الکتروسکوپ باردار 

یم که احنیراف کنشود، مشاهده میدر این حالت وقتی جسم به الکرتوسکوا باردار نزدیک می
 گردد. تر میورقه بیش

 

 ارنزدیک کردن جسم باردار با بار ناهم نام به الکتروسکوپ بارد 

کنیم که احنیراف شود، مشاهده میدر این حالت وقتی جسم به الکرتوسکوا باردار نزدیک می
 یابد. و سپس دوباره احنراف افزایش میها کاهش یافته  ورقه 

 ویژگی های خطوط میدان:

 هت خطوط هم جهت با نیروی وارد بر بار مثبت است. ج -1
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 است.  آنن و هم جهت با مماس بر خط میدا بردار شدت میدان مهواره  -2

 تر است، خطوط میدان به هم نزدیکرتند. در هر ناحیه که میدان قوی -3

از هر نقطه از فضیا فقیط ییک خیط مییدان میگیذرد.)خطوط مییدان یکیدیگر را دفیع منیی -4
 کنند(

 نحوه توزیع بار روی جسم:

ه طیوری کیه شیود، بیبار الکرتیکی فقط روی سطح خارجی جسم خارجی رسانا توزییع میی  -1
 باشد. تر میتراکم آن در نقاط تیز جسم رسانا بیش

 شود. روی سطح یک کره رسانا، بار الکرتیکی به طور یکنواخت توزیع می -2

ا( پتانسیییل ی نقییاط یییک جسییم رسییانای بییاردار ) چییه روی سییطح رسییانا و چییه داخییل رسییانکلیییه
 الکرتیکی یکسانی دارند. 

 ریکی:پتانسیل و انرژی پتانسیل  الکت 

هرگاه جا به جایی بار الکرتیکی در جهت میدان الکرتیکی باشید، پتانسییل الکرتیکیی 
-کاهش و هرگاه در خالف جهت میدان الکرتیکی باشد، پتانسیل الکرتیکی افیزایش میی

 یابد. 

رود ) یعنی در تواند بهرگاه بار الکرتیکی در یک میدان الکرتیکی در جهتی که خودش می
یابد )آزاد یکی ( جا به جا گردد، انرژی پتانسیل الکرتیکی آن کاهش میجهت نیروی الکرت

خواهید بیرود ) یعنیی در خیالف جهیت نییروی شود( و اگر میا آن را در جهنیی کیه خیودش مییمی
 شود( یابد ) ذخیره میالکرتیکی( جا به جا کنیم، انرژی پتانسیل الکرتیکی آن افزایش می

 )فرو ریزش(:فروشکست

کرتیکی خازن از مقدار معینی بیشرت شود، یک میدان الکرتیکی بسیار قوی بین دو اگر بار ال
الکرتیک بین دو صیفحه بیه شود که دیالکرتیکی باعث میشود. این میدان  صفحه ایجاد می

شیود. ایین پدییده را فروشکسیت دی طور موقت رسیانا شیود. در اثیر ایین پدییده خیازن یلییه میی
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ی فروشکسیت باعیث تغیییر ماهییت ییا سیوراخ شیدن دی الکرتییک و نامند. پدیدهالکرتیک می
 شود. سوخنت خازن می

 مدار و جریان: 

 ثابت به طول، سطح مقطع و جنس آن بستگی دارد.  مقاومت یک رسانای فلزی در دمای

جنبش امت ها و وهنا با امت های در حال نوسان مقاومت بوجود می آید و با افزایش دما  ز برخورد الکرتا
 ر نتیجه مقاومت افزایش می یابد.د

 یر خطی( هستندمقاومت ها به دو صورت امهی )خطی( و غیر امهی )غ

 مقاومت الکرتیکی المپ روشن از خاموش بیشرت است زیرا دمای آن باالتر است.

ی امت وابسته اند، تعداد الکرتون هیای آزاد بسییار در اجسامی که الکرتون ها به سختی به هسته
توانند آزادانه حرکت کننید. ایین اجسیام، کیه بیار و در این اجسام الکرتون ها منی  ناچیز است

 شوند. نامیده میای الکتریکی یا عایق نارساندهند، الکرتیکی را از خود عبور منی

 مغناطیسی: یامغناطیس و الق

خیارج و   رباآهن  Nدهیم که از قطب  ربا را با خط هایی نشان میخاصیت مغناطیسی اطراف یک آهن
 شود. وارد می Sبه قطب 

ربا که خاصیت مغناطیسی شدید است، خط های میدان مرتاکم تیر رسیم در اطراف قطب های آهن
 شوند. می

 باشد. می Nب به مست قط  Sجهت خط های میدان در داخل آهن ربا از مست قطب 

ربا قرار گیرد، طیوری  ی مغناطیسی در میدان مغناطیسی اطراف یک آهنربا یا عقربهوقتی یک آهن
آن در سوی مییدان مغناطیسیی باشید، در ایین حالیت  Nشود که در هنگام تعادل قطب منحرف می

 شود. آن خارج می Nآن وارد و از قطب  Sخط های میدان مغناطیسی از قطب 
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 : القای مغناطیسی 

ربا نزدیک کرده و یا به آن ساس دهیم، این ماده ی فرومغناطیس را به یک قطب آهنه یک مادههرگا
ن القیا شود. بنیابراینام با آن میشود و مهواره سر نزدیک به قطب آهن ربا ناهمخود به خود آهن ربا می

 شود. ای است که ربایش به سوی آهن ربای اصلی را سبب میمهواره به گونه

 اع در القای مغناطیسی :اشب 

ی تیوان در ییک میادهبیشرتین خاصیت مغناطیسی است که می
دهید کیه سیام دو فرومغناطیس ایجاد منود و هنگامی رخ می

ان مغناطیسیی وارد بیر آهین ربیا را افیزایش سو شوند. این حلظه به بعد اگر میدقطبی های ماده هم
 کند. دهیم. خاصیت القای مغناطیسی در آن تغییر منی

ی آثیار مغناطیسیی ای است که به وسیلهگونهی القایی به  سوی جریان حاصل از نیروی حمرکه
 کنند. مل به وجود آورنده خود ) تغییر شار ( خمالفت میآورد با عاکه به وجود می

  : ویژگی های خطوط میدان مغناطیسی 

 راستای میدان مغناطیسی در هر نقطه مماس بر خط میدان در آن نقطه است.  -1

 یدان در آن نقطه است. خط میدان در هر نقطه هم سو با م  -2

 تراکم این خطوط در فضا نشان گر بزرگی میدان آن نقطه است.  -3

گذرد. بیه بییان دیگیر خطیوط مییدان مغناطیسیی هیم از هر نقطه از فضا یک خط میدان می  -4
  کنند.دیگر را قطع منی

 شار مغناطیسی:

را شار مغناطیسی می گویند   حلقه)سیم پیچ(  جمموع خطوط میدان مغناطیسی گذرنده از یک
 د آن وبر است.احو و
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اخیتالف پتانسییلی( ای )شار عبوری از یک پیچه تغییر کند در آن نیرو حمرکهاگر  دی :قانون فارا
 نام جریان القایی.کند به شود و این نیرو حمرکه در پیچه جریان الکرتیکی ایجاد میالقا می

 ای است که پیچه با تغییرات شار خمالفت کند.جهت جریان القایی مهواره به گونه قانون لنز:

 

 
 
 
 
 

 

، acآن است که افزایش و کاهش ولتاژ    dcبر    acکرتیکی  توزیع توان الای مهم  یکی از امتیازه  ها:مبدل
 است.  dcتر از بسیار آسان

ر چیه کمیرتی خواهیم تیا حید امکیان از ولتیاژ هیر چیه بیاالتر و جرییان هیی دور میهدر انتقال توان در فاصل
RIکار اتالفکنیم. ایناستفاده  

تری اسیتفاده های نازکتوان از سیممی کند ول کم میی انتقارا در خطاها  2
 جویی کرد.و در مصرف مواد اولیه صرفه

رای کیاهش ولتیاژ هیای کاهنیده بیمبیدل  ازهیا  ینده برای افزایش ولتاژ و در ورودی شیهرهای افزادر مبدأ از مبدل
 کنند.استفاده می

 :3فیزیک  

 حرکت شناسی:

 ن برداری است که از مبدا خمتصات به حمل متحرک متصل می شود.*بردار مکا

 *مسافت طی شده مهواره بزرگرت مساوی جاجبایی است.

یب خیط واصیل بیین  دو نقطیه از ظه ای و شرابر سرعت حلمکان زمان ب*شیب خط مماس بر منودار  
 ت متوسط است.زمان بابر سرعمکان منودار 

ظیه ای و شییب خیط واصیل بیین  دو نقطیه از حلشتاب  رابر  زمان ب  سرعت*شیب خط مماس بر منودار  
 متوسط است. شتابابر رمنودار سرعت زمان ب

 انواع مولد 

قطب   -1 )ژنراتور(:  ساده  مکانی مولد  حرکت  و  هستند  ثابت  مغناطیسی  میل های  طریق  از  سبب  کی  گردان 
شود.در میدان مغناطیسی و تولید جریان متناوب می  چرخیدن پیچه  

متناوب  -2 جریان  صنعتی  پیچه  مولدهای  بین  الکرتیکی  آهنربای  چرخیدن  با  صنعتی  مولدهای  در  جریان :    ها، 
Hz50  است که این عدد  نشان میدهد آهنربای الکرتیکی در   متناوب تولید میشود. در ایران بسامد برق تولید شده 

چرخد. مرتبه به طور کامل در پیچه می  50هر ثانیه،   



 13          پرتودرمانی بتا  مهندس خسرو خسروی منش 

بیر تغیییرات سیرعت رابر جاجبایی و سطح زیر منودار شتاب زمان برادار سرعت زمان ب*سطح زیر منو
 است.

 در حرکت یکنواخت تندی ثابت است.*

 ست.شتاب صفر نیست.سرعت ثابت نیست.*در حرکت دایره ای یکنواخت تندی ثابت ا

ه ای و ظیت.سیرعت متوسیط و سیرعت حلوی خط راسیت  سیرعت ثابیت اسیکنواخت ر  ت*در حرک
ست.شتاب صفر اسیت.جاجبایی مسافت طی شده برابر اند.اندازه ی جاجبایی با  ی برابرتندی حلظه ا

 .تیکسان اسمانی مساوی در بازه های ز

 :دینامیک

 رو:ـنی

 عاملی است که بر اجسام اثر منوده و در آن ها تغییر شکل یا تغییر حالت به وجود می آورد.
  : قانون اول نیوتن 

-بیان اول : هرگاه برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد، اگر جسم ساکن باشد، سیاکن میی
 دهد. ر حال حرکت باشد، در مسیر مستقیم به راه خود ادامه میماند و اگر د

م میل دارند وضعیت تعادل خود را حفظ منایند مگر آنکه نیروییی از بیان دوم ) اینرسی( : اجسا
 خارج آن ها را وادار به تغییر وضعیت کند. 

 ماند. ابت میی حرکت جسم ثبیان سوم : اگر برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد، اندازه

  : قانون دوم نیوتن 

کنید در جهیت باشد، جسیم شیتابی پییدا میی Fهرگاه برآیند نیروهای وارد بر جسم نیرویی مانند 

Fشود : نیروی وارده که مقدار آن متناسب با مقدار نیروی وارده. از این قانون نتیجه می m.a=  
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  : قانون سوم نیوتن 

کنید هیم نیروییی وارد میی  Aنیز به جسیم    Bرا وارد کند، جسم    Fنیروی    Bبه جسم    Aاگر جسم  
 و هم راستای آن ولی در جهت خمالف.  F اندازه با

 

 

ی نیروها بیه صیورت قانون سوم نیوتن بیانگر این نکته است که در جهان تک نیرو نداریم و مهه
 شود.شوند. به این زوج نیروها، نیروی عمل و عکس العمل گفته میوج دیده میز

  می شود.ن  نیرو وارد آورنده آعکس العمل هر نیرو برعامل بوجود *

ت هوا به م تکیه گاه وارد می شود.عکس العمل مقاو خودعکس العمل نیروی تکیه گاه به 
 وارد می شود. صطکاک به سطحزمین و عکس العمل اهوا و عکس العمل وزن به 

 ت.از نیروهای عمل و عکس العمل منیتوان برآیند گرف

 کت جسم افزایش می یابد.سرعت حریا  سطح و ا افزایش هوا ب تمقاوم 

  : نیروی اصطکاک 

 شود. این نیرو در دو حالت ایستایی و جنبشی دیده می

ی نیروی اصطکاک به علت درگیر شدن فراز و نشیب های سطوح ساس دو جسیم و جاذبیه و دافعیه
 توان کاهش داد : شکل میدو آید و مقدار آن را به الکرتیکی بین مولکول ها به وجود می

 تفاده از مواد لغزنده بین سطوح ساس . اس -2صیقلی کردن سطوح .  -1

 )تکانه(:رکت  ی حهانداز

بیرداری و ییک کمییت  ضرب  جسم در سرعت آن را اندازه ی حرکت یا تکانه می گویند  حاصل  
 است و واحد آن )نیوتون . ثانیه( است.

       بردار سرعت و تکانه هم جهتند.مهواره 
              نیز هم جهتند. aو Pو Vمهواره بردار 
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 استفاده از تغییرات تکانه: بیان قانون دوم نیوتون با 

تغیییر میی کنید و ی حرکیت جسیم  شد انیدازه  اخالص متوسط وارد بر جسم صفر نب اگر نیروی  
 دت زمان اثر آن است.م متوسط وارد بر جسم در زه ی حرکت برابر حاصل ضرب نیروی غییرات اندات
 

 برابر است با تغییرات تکانه یرو زمانسطح زیر منودار ن نکته:
 هه جهر   ذرهنیروی گرانشی بین دو ذره یک نیروی جاذبهه اتهک  هه بهین دو نیروی گرانشی:  
 نسبک مربع فاصله ی بین آهنا مستقیم و با   ذره نسبکصل ضرب دو جر   ی آید و با حادارند به وجود م 

 د.دار وارون
یروی گرانشی وارد نشود باید به صورت مستقیم حر ک   ند نه به صورت دایره *اگر به ماه ن

 ای.
 ه:حرکت  نوسانی ساد

مرکز نوسان مقادیر شتاب و نیرو برابر صفر بوده و مقیدار سیرعت  در حرکت مهاهنگ ساده در  *
نوسانگر حداکثر است. در حالی که در دو سر مسیر نوسان مقادیر شتاب و نیرو حداکثر اسیت 

 باشد. و مقدار سرعت نوسانگر برابر صفر می

 اره جهت بردار شتاب و نیرو به مست مرکز نوسان است.مهو*

 کان است.*مهواره جهت بردار شتاب و نیرو خمالف بردار م 

 . ز نوسان دامنه استکرم ز *حداکثر فاصله ی نوسانگر ا

ت و ، حرکیت آن تنید شیونده اسیتهنگامی که نوسانگر به مست مرکز در حال حرکت اس*
 آن کند شونده است. شود حرکت هنگامی که از مرکز دور می

گییرد، در دستگاه جرم و فنر اگر شتاب جاذبه یا غلظت حمیطی که نوسان در آن صیورت میی*
-تغییر مناید ) مثالً نوسانگر به جای هوا در آب نوسان مناید.( بسیامد و دوره نوسیان تغیییر منیی

 کند. 

 .حرکت نوسانی به دامنه بستگی ندارددوره ی *
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ی پتانسییل بیشیینه و در مرکیز نوسیان انیرژی جنبشیی فر  و انیرژنبشی صی جدر دو سر مسیر انرژ*
 شینه و انرژی پتانسیل صفر است.بی

 ده و به صفر میرسد.نوسان میرا نوسانی است که در آن دامنه ی نوسانات به تدریج کم ش*

 *دوره ی آونگ ساده به جرم گلوله بستگی ندارد.

واداشته با بسامد نوسانات طبیعی برابر باشد.در این که بسامد نوسانات   هد*تشدید زمانی رخ مید
 حالت دامنه افزایش می یابد.

  : موج 

 موج انتشار آشفتگی در حمیط است به شرط آن که در آن ماده منتقل نشود. 

 شود. حمیط به نقاط دیگر، ماده منتقل منیدر هنگام انتقال آشفتگی از یک نقطه از 

  امواج بر دو دسته هستند:  

 امواج مکانیکی که برای انتشار نیاز به حمیط مادی دارند.  -1

 شوند. در هنگام انتشار این دسته از امواج، ذرات حمیط مرتعش می

 امواج غیر مکانیکی که برای انتشار نیاز به حمیط مادی ندارند.  -2

 نماییم: امواج مکانیکی را نیز به دو دسته تقسیم می 

ستای ارتعاش ذرات حمیط و راستای انتشار موج امواج طولی : را  -1
  مثل صوتبر هم منطبق هستند. 

: راسیتای ارتعیاش ذرات بیر راسیتای انتشیار میوج   امواج عرضیی  -2
 مثل موج در طناب و سطح آب.عمود است. 

 .فنر هر دو نوع موج عرضی و طولی ایجاد می شود در
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ه های فنیر د جاجبایی حلقطی که بیشینه یا کمینه ی فشردگی را داردر موج طولی فنر در نقا*
 ت.اسصفر 

چشیمه  بسیتگی    و  طول موج به حمییط*سرعت انتشار به حمیط انتشار و فرکانس به چشمه و  
 دارد.

 شار افزایش می یابد.در ساز های زهی )کمانچه،گیتار( با سفت کردن سیم سرعت انت

 رابر است.سامد سام نقاط حمیط با چشمه ب*دوره و دامنه و ب

 سرعت انتشار سرعت  انتقال انرژی و سرعت ارتعاش سرعت حرکت نوسانی ذرات حمیط است.*

ی است که موج در مدت یک دوره طی می کند.فاصیله ی دو قلیه ی متیوالی میوج *طول موج مسافت
 طول موج است. برابر

در سطح آب نوسان کند موج یت و اگر یک گوی نوسیان کنید جبهیه ی میوج   یغه  *اگر یک ت
 دایره ای ایجاد میکند.

 کروی می باشند مثل صوت.*جبهه های موج سه بعدی 

 *فاصله ی جبهه های موج متناسب با طول موج است.

 یابد. ب افزایش میبا افزایش  عمق آ ب*سرعت انتشار موج در سطح آ

   :انتقال انرژی در موج عرضی
ل در  پتانسیهر موجی حامل انرژی اتک. با انتشار موج در ریسمان، این انرژی بصورت انرژی جنبشی و  

می ریسم پیدا  انتقال  جزء  ان  هر  و  شیدگی  حر ک  برای  الز   پتانسیل  و  جنبشی  انرژی   ند. 
 آورد. نر را دائماً به نوتان در مین یا ف ند  ه تر ریسماتأمین می ریسمان یا فنر را شخصی  

  در یک   متوتط(  توانشود مقدار متوتط آهنگ انتقال انرژی )ثابک می  توان متوسط انتقال انرژی:
تینو مهه موج  برای  دامنهتی  مربع  با  مکانیکی  امواج  انواع  )ی  )A

بسامد    2 مربع  نیز  )و  )f
2  

 تک.ناتب ا مت

P A f 2 2  
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   :امواج الکترومغناطیسی
مت  -1 الکرتیکی  بار  و  الکرتیکی  میدان  فقط  تا ن  الکرتیکی  عالبار  میدان  حرک  بر  وه 

  ند. الکرتیکی میدان مغناطیسی  تولید می 
میدان    -2 الکاگر  میدان  تغییر  ند  )القای   ندیم   ایجاد  رتیکی  مغناطیسی 

 قانون فارادی  س( الکرتومغناطی
  سول قانون ما  نداگر میدان الکرتیکی تغییر  ند میدان مغناطیسی ایجاد می   -3
  ند.میاگر جریان عبوری از تیم بصورت متناوب تغییر  ند موج الکرتومغناطیس ایجاد  -4
  Bعمود بر میدان مغناطیس  Eان الکرتیکی  اره میدامواج الکرتومغناطیس مهو  در   -5

، یک موج سحرکت نیز عمودند و در نتیجه موج الکرتومغناطی   بر جهتهااست.مهچنین این میدان 
 عرضی است.

-ییر میدها و مهگام با یکدیگر تغها با بسام میدان در امواج الکرتومغناطیسی -6
 (میداهنای الکرتیکی و مغناطیسی هم فازند.)کنند.

 ی دتک راتک تعیین  رد.  توان از قاعده جهک انتشار موج الکرتومغناطیس را می -7
Eانگشک   4    )بسته شدن انگشتان) ف دتکB   

V  60انگشک      
 آید.طه ی زیر بدتک میاز رابخال  در  ک امواج الکرتومغناطیس ترع -8

m
C

s 
=  81

3 10  

 
 

از نوع طولی منتشر می  -9 ود شر شتموج عرضی من   در هوا   شود و اگردر هوا فقط موج مکانیکی 
 حتماً الکرتومغناطیس اتک.

الکرتومغناطیس گسی  توان-10 تق  ل امواج  زمین  به  از خورشید  میلیون گیگاوات    100یباً  رشده 
 گیگاوات اتک.  1ای، توان تولیدی یک نیروگاه هسته  بزرگی یاتک و مرتبه 

 طیف امواج الکترومغناطیس:  -11
)فرا بنفش  - پرتو  -پرتو   )uv -   فرو ترخ  -نور مرئی( )IR - دیوئیامواج را  -میکرو موج 

 ل موج افزایش و بسامد  اهش طو 
 نور مرئی: 
 قرمز  -نارجنی -زرد  -تبز -آبی -نیلی -بنفش
  اهش طول موج افزایش و بسامد     
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 های مایکرو ویو اتک.کروموج در اجاق اربرد امواج می -12
)و بسامدهای فوق پائین  AMو FMامواج رادیوئی از امواج پخش تلویزیونی و    -13 )ELF  تشکیل
 هرتز اتک. 610حدود  AMو بسامد پرتو  810حدود FMاند و بسامد پرتو شده 
 
 طیف پیوتته اتک. طیس یک طیف امواج الکرتومفنا  -14
دو موج  د.دارن  مشرتک طول موج ده حمدو دو موج گاما و  در بین امواج الکرتومغناطیس -15

 دارند.  حمدوده ی مشرتک طول موج فرابنفش نیز طول  ایکس و  
نهد لهوئیس فیهزو بصهورت  ربهی ابار دانشمند فرانسهوی بهه نها  آرم  را برای اولین  تندی نور در خأل  -16

 حماتبه  رد.
آزمایش)بصورت  ربی( نشان داد امواج رادیوئی نیز با مهان تندی نور مرئی در   اجنا  هرتز با  -17

 وئی  و نور مرئی بود. از ترشک یکسان امواج رادین حا ی  نند و ای آزمایشگاه حر ک می 
 

 ای: امواج لرزه
 کنند. ور میهای زمین عب های هستند که از الیهای مکانیکیجمو

 )عرضی( هستند. Sی )طولی( و امواج ثانویهPی ای امواج اولیه واج لرزه دو نوع از ام 

 ترعک امواج طولی از امواج عرضی بیشرت اتک.

  : موج صوتی

 ند، بلکه شود هر مولکول هوا، با موج حر ک منیر هوا منتشر میهنگامی  ه صوت د  -1
  ند.عقب نوتان می  جلو و   در مکان ثابتی به

 صوت یک موج مکانیکی طولی اتک.   -2

 باشند. های موج صوتی  روی میجبهه -3

 وت جامدات : تندی ص  مایعات   گازها  -4
 دی نور ت : تن جامدا مایعات   گازها 

 تندی صوت عالوه بر جنس حمیط به دما نیز بستگی دارد.  -5

 شدت صوت: 
ت که توسط موج به واحد سطح، عمود بر راستای انتشار  سط( اسبرابر آهنگ متوسط انرژی )توان متو

 رسد. موج می
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توان صوتی تغییر    ه انرژی صوتی در حمیط صرفنظر شود، با دور شدن از چشم  ز جذب اگر ا   کته: ن
 .یابده توان صوتی نیز کاهش میکند و در غیر اینصورت با دور شدن از چشممنی

 ادراک شنوائی: 
د* درم وقتی  نوسان  به  را  ساده ییاپازونی  مهاهنگ  حرکت  به  کم  دلیل میرایی  به  تر  نزدیک  آوریم 

 شود. هایی تُن گفته میت حاصل از چنین چشمهاست. به صو
اتک. در حالی  ه    Hz5000تا   Hz2000بسامدهای ی  رته ت گوش انسان در گسحساسی  ترینشبی  *
 اتک.  Hz20000تا  Hz20های صدای ش انسان قادر به شنیدن تنگو
 دی هر تُن صدا دو ویژگی دارد: ارتفاع و بلن *
اتک  ه گ ارتفاع   * انس، بسامدی  اتک  ه  ان درک میوش  بلندی، شدتی  و  از   ند  انسان  گوش 

  ند. صوت درک می
 اثر دوپلر: 

طول  -1 باشند  ساکن  دو  هر  شنونده  و  چشمه  مهچنین   اگر  برابرند.  چشمه  پشت  و  جلو  در  موج 
 کند با بسامد صوت چشمه برابر است.یصوتی که شنونده دریافت م  بسامد

 
 تر از طول موج پشت چشمهکوتاه   در حال حرکت باشد، طول موج در جلوی چشمهاگر چشمه    -2
 ست. ا

شنو-3 و  چشمه  بین  ی  فاصله  طریقی  هر  که  به  صوتی  یابد بسامد  مینده کاهش  شنود   شنونده 
ک دارد  ثابتی  بزرگعدد  چشه  بسامد  از  استرت  بین    مه  ی  فاصله  اگر  اهناو  بسامد  فا  یابد  زایش 

 . از بسامد چشمه است کوچکرت   ه ثابتی دارد ک عددونده می شنود صوتی که شن 
 

 بازتاب موج: 

ی امواج از مجله نور مرئی، موج الکرتومغناطیس و موج صوتی و موج روی طناب  بازتاب موج برای مهه 
 دهد.رخ می ..و .

 دهد. رسد، بازتاب رخ میبه مرز حمیط انتشار خود میموج زمانی که 
 هایی از نتایج بازتاب امواج است: موارد زیر منونه

 ایجاد تصویر در آینه و دیدن اجسام خمتلف. بازتاب نور مرئی  -1
 بازتاب امواج رادیویی از سطوح فلزی  بازتاب موج الکرتومغناطیس  -2
 ه صخر  ایجاد نوارهای موسیقی، پژواک یا بازتاب صوت از مانعی مانند بازتاب امواج صوتی  -3
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 : پژواک )بازتاب صوت(

شنونده  گوش  به  زمانی  تأخیر  با  که  صوت  بازتاب  مستقیبه  نیز  را  اولیه  صوت  که  برسد    ماد ای 
 شود.، پژواک گفته میشنودمی

بین   زمانی  تأخیر  است  الزم  دهد،  تشخیص  اصلی  صوت  از  را  پژواک  بتواند  انسان  گوش  که  آن  برای 
0/شنیدن صوت اصلی و پژواک از حدود   ثانیه بیشرت باشد. 1

 از پژواک موج صوتی خود استفاده می کند.*خفاش برای یافنت طعمه  ی خود 
می صوتی  بازتابیامواج  نیز  مخیده  سطوح  از  امواج  سایر  مانند  پارک  وند.شده  توانند  در  های شاید 

تفریحی دو سطح کاو را در برابر هم دیده باشید که وقتی شخصی در کانون یکی از این سطوح  
 شنود. کند، شخص دیگری در کانون سطح کاو دیگر آن را می صحبت می

 
 
 
 
 

 قانون بازتاب عمومی برای امواج صوتی هم برقرار است
   2ی ی از لوله بلند ین که صدا با بیشرتبنابراین برای آن 

 ی تابش و بازتابش برابر باشند.خارج شود، باید زاویه

 میکروفون سهموی: 

سط  یک  دارای  سهموی  بامیکروفون  امواج نده زتابح  بازتابش  با  که  است  سهمی  شکل  به  کاو  ی 
 کند. ای موسوم به کانون مجع میها را در نقطهصوتی، آن

کانون،   در  صوتی  امواج  شدن  مجع  شدتدامنبا  و  افزایش    ه  صوت 
می می باعث  که  صداهای  یابد  بتواند  میکروفون  نوع  این  شود 

 ضعیف را ثبت کند.
خورش اجاق  و  بشقابی  مجیدی  آننت  از  له  از  که  هستند  وسایلی 

کنند. میکروفون  بازتاب امواج الکرتومغناطیسی از سطح کاو و جتمع آن در کانون استفاده می
 کند ولی برای امواج صوتی. ه میسهموی هم از مهین شیوه استفاد

 ضعیف استفاده می شود. از میکروفون سهموی برای ثبت صداهای  
بیضوی استفاده می  نده های   بکمک بازتا  اکسنت سنگ های کلیه بشدستگاه لیتوتریپسی برای  

 ششود. 
 رادار دوپلری:

10

60 50
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از برخورد به   ج پسامواکند و این  ی رادار امواج رادیویی را به مست هدف متحرک منتشر میفرستنده 
 شوند. ی رادار دریافت میشوند و توسط گیرنده هدف بازتاب می 

 
، تندی نزدیک یا  اثر دوپلر مطابق  تواند  ده و موج دریافتی، میشی بسامد موج فرستاده  رادار با مقایسه

 دور شدن هدف را حماسبه کند.
اساس امواج صوتی بازتابیده از یک جسم،مکان آن جسم را    روشی است که برکان  یابی پژواکی: م

 تعیین می کند.در دستگاه سونار و سونوگرافی از مکان یابی پژواکی استفاده میشود.
 

کان اجسام متحرک و نیز تعیین تندی آهنا  در تعیین م ، راه اثر دوپلر از مکان یابی پژواکی به مه*
 به کار می رود. 

تندی خود یا  ) و دلفین( ش اباعث میشود تا خفناشی از اثر دوپلر   ر بسامد موج بازتابیده  تغییدراک  ا
لبول  کان یابی پژواکی به کمک  اثر دوپلر می توان تندی گ از م تشخیص دهد.جسم متحرک را  

 رمز خون را تعیین کرد.ی قها
 
 تاب نور: زاب

 مهوار باشد بازتاب نامنظم )پخشنده( است.ر نا و اگای(  اگر سطح صیقلی باشد بازتاب منظم )آینه
های خمتلف  در این نوع بازتاب با تابش یک دسته پرتو موازی به یک سطح نامهوار، پرتوها در جهت

 شود اجسام خمتلف مانند مداد و کاغذ و ..... را ببینیم.شوند که مهین موضوع باعث میبازتاب می 
 است.  ایآینه سطح وج باشد، بازتاب از ول م از طتر  اگر ابعاد نامهواری خیلی کم 

  ی امواج برقرار است.قانون بازتاب عمومی برای مهه 
  تاب تندی انتشار، طول موج و بسامد موج تابشی و موج باز 

 باهم برابر است. 
   های موج تابشی و بازتاب برابراست.ی بین جبههفاصله 

 شکست امواج: 

شود و خبش دیگر از  می  رسد، خبشی از آن بازتابک موج به مرز جدایی دو حمیط می نگامیکه ی ه
 کند.مرز جدایی عبور می

انتشار  در حمیط از یک حمیط به حمیط  موج در    های دو بعدی و سه بعدی به دلیل تغییر تندی  عبور 
 .کند کند و اصطالحاد شکست پیدا می ییر میدیگر، جهت انتشار آن تغ

است  پدیده ماده  و  موج  بین  کنش  برهم  نوعی  شکست  مههی  در  صوتی و  و  مرئی  نور  امواج  و    ی 
 الکرتومغناطیس وجود دارد.

i r
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 شکست امواج سطحی آب:

ا وابسته  آن  عمق  به  آب  سطحی  امواج  انتشار  و تندی  شو  هرچه  ست  کمرت  کمرت  عمق  نیز  تندی  د 
 شود.می

شود و جهت  ت )تندی( انتشار و در هنایت شکست میشدن عمق باعث کم شدن سرعدر نتیجه کم 
 کند.انتشار تغییر می

 بندی: مجع
 کم شدن آب چه تأثیری بر امواج سطحی آب دارد؟

 یابد.تندی انتشار کاهش می  -1
 دارد( )زیرا به چشمه بستگی  کندبسامد موج تغییری منی -2

3-   v

f


  =

→
   

 یابد.موج )متناسب با طول موج است( کاهش می هایی جبههفاصله -4
 شود. شکست موج باعث تغییر مسیر موج می -5
 

 ی: فیزیک اتم

 نوری های بسیار زیاد و قابل مقایسه با تندها در مقیاس تندیی پدیدهمطالعه :نسبیت خاص 
 ی فضا زمان و گرانش مطالعه هندسه: نسبیت عام 

 ی آهناسازنده هایها و ذرهامت مانندقیاس بسیار کوچک، ها در م مطالعه پدیده :ی کوانتومینظریه
 : الکترومغناطیسانرژی امواج 

انرژی امواج الکرتومغناطیس یک کمیت کوانتومی اسیت. انیرژی امیواج الکرتومغنیاطیس مضیرب 
 باشد.از انرژی موسوم به فوتون می هاییبسته  از یصحیح

است. یک الکرتون ولت برابر با تغییر انرژی ییک الکیرتون در   الکرتون ولتهای انرژی  واحدیکی از  
 نقطه با اختالف پتانسیل یک ولت است. 2جاجبایی بین 

E)ها متناسب با بسامد استانرژی فوتون f )  هیای نیور بینفش پیر هیای مرئیی فوتونر بین نوراز این رو د
 باشند.ها میترین فوتونهای نور قرمز کم انرژیترین و فوتونانرژی

ها ماننید بسیامد بیه یابد ولی انرژی وابسته به فوتوناگر نور از هوا وارد آب شود طول موج کاهش می
 ماند. تغییرات حمیط بستگی ندارد و ثابت می

 فوتوالکتریک: 

نیام   الکرتییکفوتوهای نور بر سیطح آن،  طح یک فلز به کمک تابش فوتونکردن الکرتون از س  داج
 دارد.

 ثابت
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 ها از سطح فلز به دو چیز بستگی دارد:جدا شدن الکرتون
هیا ها بایید انیرژی مصیرف کنییم. انیرژی الزم بیرای جیدا شیدن الکرتونبرای جدا شدن الکرتون  -1

هییا از سییطح فلییز بییا یکییدیگر متفییاوت اسییت و لکرتونی اخمتلییف یکسییان نیسییت. زیییرا فاصییله
 شود.تر جدا میسطحی، راحت هایالکرتون

الکرتیک بایید بسیامد ی فوتوهای فرودی بر سطح فلز نیز مهم است. برای رخ دادن پدیدهبسامد پرتو  -2
f)به بسامد آستانه موسوم یهای فرودی بر سطح فلز از بسامدفوتون  .بزرگرت باشد 0(

د از طیول میوج هیای فیرودی باییی عکس دارند، طول میوج فوتوناز آجنا که طول موج وبسامد رابطه
 آستانه کوچکرت باشد.

گویند. فوتوالکرتون از  الکرتون می تو های جدا شده از سطح فلز فوبه الکرتون فوتوالکترون:
 ی هستند. امواج الکرتومغناطیس نیستند زیرا حامل بار الکرتیک

 
 
 

 ناتوانی فیزیک کالسیک در توجیه اثر فوتو الکتریک:
دیدگاه کالسیکی، این پدیده باید با هر بسامدی رخ دهد، در حالی که ایین نتیجیه بیا ر  بناب  -1

 وفقط با بسامد های بزرگ تر از بسامد آستانه رخ میدهد. جتربه سازگار نیست
ها با انرژی جنبشی بیشیرتی از فلیز  دهیم باید الکرتون اگر شدت نور فرودی بر سطح فلز را افزایش  -2

 .کندای که جتربه آن را تأیید منیخارج شوند، نتیجه
  طیف خطی:

کننید کیه بیه آن تیابش ی اجسام در هر دمایی از خود امواج الکرتومغنیاطیس گسییل می  * مهه
 گویند. گرمایی می

 * طیف گسیلی جامدات پیوسته است.
 ی آهناست.های سازندهکنش قوی بین امتجسم جامد ناشی از بر هم ی* طیف پیوسته

 های آهنا منفیرد های کم فشار و رقیق، امتا گاز* طیف گسیلی گازها گسسته یا خطی است. زیر
 است و بر هم کنش آهنا قوی نیست.

 .خبار عناصر گسسته است  طیف گسیلی*
توان بیه نیوع و صر به فرد است و از روی آن میی طیف گسیلی گازها منح* طول موج های ایجاد شده

 های آن گاز پی برد.ساختار امت
 رنگ )خط( مرئی دارد. 4* طیف خطی امت هیدروژن 
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   طیف جذبی:
های تاریک نازکی را در آن کشف کرد. این جتربیه ی دقیق طیف خورشید، خطفراهنوفر با مشاهده

هیا وجیود رسد بعضی طیول موجبه زمین میود و  شداد در تابشی که از خورشید گسیل مینشان می
 ندارند.

هیای جیو خورشیید ها توسیط گازهای مربوط به این خطهای تاریک ناشی از جذب طول موجین خطا
 .آیندهای جو زمین پدید میهای دیگر به سبب جذب نور در گازاست. خط
 دهد  ه:های گسیلی و جذبی نشان میی طیفمطالعه

هیای معینیی وجیود دارد های گاز هر عنصر، طول موجسیلی و هم در طیف جذبی امت* هم در طیف گ
 دو گازی مثل هم نیست. های آن عنصر است. یعنی طیف گسیلی و جذبی هیچکه از مشخصه

ی کنند که اگر دمای آهنا به اندازههایی را از نور سفید جذب میهر گاز دقیقاد مهان طول موج* امت
 کنند.و یا به هر صورت دیگر برانگیخته شوند، آهنا را تابش میکافی باال رود 

 
 
 

   الگوهای اتمی:
 الگوی اسی تامسون: -1

e ی نسبت بار به جرم آن شد.گیری* جوزف تامسون موفق به کشف الکرتون و اندازه
( )
m

 

طور مهگین در سراسیر آن گسیرتده  ای است که بار مثبت به* بنا بر مدل تامسون، امت مهچون کره
 اند.ها که سهم ناچیزی در جرم امت دارند در جاهای خمتلف آن پراکنده شدهشده است و الکرتون

های هییا ماننیید دانییهگوینیید زیییرا الکرتونشمشییی هییم میون را مییدل کیییک ک* مییدل اسییی تامسیی
 اند.کشمش در آن پخش شده

 
 
 

 

های گسییل شیده از امت، کیه ایین میدل ود کیه بسیامدن بیهای مدل تامسون اییکی از ناکامی*  
 کرد، با نتایج جتربی سازگار نبود.بینی میپیش

 الگوی اسی رادرفورد: -2
 ای چگال و دارای بار مثبت در مرکز هر امت وجود دارد.* رادفورد نتیجه گرفت هسته

 .شده استهایی نسبتاد دور احاطه* هسته با تعدادی الکرتون در فاصله
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 .نامندای امت میای یا مدل هسته* مدل اسی رادفورد را مدل امت هسته
 ناتوانی مدل اسی رادفورد در بیان پایداری امت:

نییروی  گر الکرتون نسبت بیه هسیته سیاکن فیرد شیود بیر اثیرالف( ا
 کند.ربایشی الکرتیکی، روی هسته سقوط می

 
 

 
 
 

وسییته گسیییل اگییر الکییرتون دور هسییته بچرخیید، طیفییی پیب( 
 افتد.کند و سراجنام روی هسته فرو میمی

 
 
 

   ر: مدل اتمی بو
ی های گسسیتهمدار ها و انرژیفقط  اند؛ یعنی  ها در هر امت کوانتیدههای الکرتونها و انرژیمدار  -1

  معینی جماز هستند.

nr n a n r= =2 2
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R
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E
E

n

−
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در یکی از مدارهای جماز اسیت، هییچ نیوع تیابش الکرتومغنیاطیس گسییل  وقتی یک الکرتون  -2
 قرار دارد. مانا حالتیا  مانا مدارشود الکرتون در شود. از این رو گفته مییمن

الکیرتون از ییک  گیذار. هنگیام تواند از یک حالت مانا به حالت مانای دیگر بیرودالکرتون می  -3
 شود.، یک فوتون تابش میLEبه یک حالت مانا با انرژی کمرت uEحالت مانا با انرژی بیشرت
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 موفقیت مدل اتمی بور: 
 کند.ها به دور هسته ارائه می* تصویر از چگونگی حرکت الکرتون

ی انیرژی ییونش امت و جذبی گاز هیدروژن و حماسیبه  * این مدل در تبیین پایداری امت، طیف گسیلی
 هیدروژن با موفقیت مهراه است.

Liهای هیدروژن گونه )مثل ی برای امت* این الگوی اس
 ( نیز قابل استفاده است.2+

 های مدل اتمی بور:نارسایی 
رود، زیرا در مدل ردد به کار منیگ* این مدل برای وقتی که بیش از یک الکرتون به دور هسته می

 کند به حساب نیامده است.بور، نیروی الکرتیکی که یک الکرتون بر الکرتون دیگر وارد می
های طیف گسیلی را توضیح دهد. برای مثیال میدل بیور تواند متفاوت بودن شدت خطمنی  * این مدل

گسییلی گیاز هییدروژن بیا تواند توضیح دهد که چرا شدت خط قرمز با شیدت آبیی در طییف  منی
 یکدیگر متفاوت است.

 
 

 ه:ساختار هست

 ئون نامیده می شوند.که نوکل ن و نوترون تشکیل شده*هسته از پروتو
 *ایزوتوا ها خواص شیمیایی یکسان دارند.

 یکای جرم اسی  می گویند. 12*به یک دوازدهم جرم امت کربن 
 در طبیعت بیشرت است.موجود  عداد عناصر*تعداد هسته های موجود در طبیعت از ت

ییوم و تورییوم کیه .به جز اوران( ناپایدارند84) بزرگ تر مساوی  83رگ تر از  بز*عناصر با عدد اسی  
 ایزوتوا های نسبتا پایدار دارند.

 ئون هاست.*نیروی هسته ای جاذبه و کوتاه برد و مستقل از بار بین نوکل
 *جمموع جرم و انرژی در طبیعت پایسته است.

طیی مسیافت .بیرد ایین ذرات کوتیاه اسیت.این ذرات پیس از نید ذرات آلفا سنگین اند و بیار مثبیت دار*
واد جذب می شوند.اگر این پرتوها وارد سانتی مرت( یا عبور از الیه ای نازک از م   2تا    1کوتاهی در هوا)

 بدن شوند آسیب جدی به بافت های بدن میزنند.

ییک میاده ی  رادییو اکتییو   کشد تا تعداد هسته های میادر*نیم عمر مدت زمانی است که طول می  
 نصف شود.
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beta :نام آزمون

خسرو خسروي منش

کار و انرژي
1-چنانچه کار برآیند نیروهاي وارد بر جسمی در یک مسیر برابر صفر باشد، در این صورت کدام نتیجه گیري صحیح است؟

برآیند نیروهاي وارد بر جسم نیز لزوماً در آن مسیر صفر است.

انرژي مکانیکی جسم در آن جابجایی ثابت می ماند.

مجموع کار نیروهاي وارد بر جسم نیز در آن جابه جایی برابر صفر است.

در آن مسیر، انرژي مکانیکی جسم، ثابت است و برآیند نیروهاي وارد بر جسم لزوماً صفر نیست.

2-چه تعداد از عبارات زیر صحیح است؟ 
الف) هر چه کار معینی در زمان بیشتري انجام شود، مقدار توان بیشتر است. 

ب) هر چه توان ماشینی کمتر باشد، داراي انرژي کمتري است. 
ج) هر چه بازده یک ماشین بیشتر باشد، کار را سریع تر انجام می دهد. 

ت) هر چه توان ماشین بیشتر باشد، الزاماً کار در زمان کوتاه تري انجام می شود.

0123

3-چنانچه کار برآیند نیروهاي وارد بر یک جسم در مسیري صفر باشد، کدام گزینه همواره درست است؟

برآیند نیروهاي وارد بر جسم صفر است. انرژي مکانیکی جسم ثابت است.

مجموع کار نیروهاي وارد بر جسم در آن جابجایی صفر است. تندي جسم تغییر می کند.

، انرژي پتانسیل  و انرژي 4-در شرایط خأل جسمی را از ارتفاع معینی از سطح زمین رها می کنیم. نمودار انرژي جنبشی 
مکانیکی  برحسب اندازة جابجایی آن کدام است؟ (مبدأ پتانسیل سطح زمین است.)

انرژي

E

U

K

d

انرژي

E
U

K d

انرژي

E

U
K

d

انرژي

E

U
K

d

(K)(U)

(E)

ویژگی هاي ماده
5-مقداري آب را که در فشار یک اتمسفر قرار دارد، به تدریج سرد می کنیم و هم زمان فشار محیط را افزایش می دهیم. در این

صورت، آب در دماي  ..................  درجۀ سلسیوس منجمد می شود.

بین  درجه و صفر پایین تر از صفر  44صفر

1



6-کدام عبارت دربارة تبخیر سطحی یک مایع، نادرست است؟

با افزایش دما، آهنگ تبخیر سطحی افزایش می یابد. تبخیر سطحی مایع در هر دمایی اتفاق می افتد.

با افزایش سطح آزاد مایع، تبخیر سطحی آن نیز افزایش می یابد. با افزایش فشار هوا، آهنگ تبخیر سطحی افزایش می یابد.

مایع

مویینلوله

 

7-از مشاهدة آزمایش روبه رو، به کدام نتیجه می توان دست یافت؟

در سطح مایعات کشش سطحی وجود دارد.

چگالی لولۀ مویین کم تر از چگالی مایع است.

بزرگی  نیروي هم چسبی مولکول هاي مایع، بیش تر از نیروي دگر چسبی بین مولکو ل هاي مایع و لوله است.

بزرگی  نیروي دگر چسبی بین مولکول هاي مایع و لوله، بیش تر از بزرگی  نیروي هم چسبی مولکول هاي مایع است.

8-کدام گزینه صحیح نیست؟

جامدهاي بلورین از واحدهاي منظم با الگوي سه بعدي تکرار شونده ساخته شده اند.

فلزها، نمک ها، الماس و شیشه جامدهاي بلورین هستند. 

جامدهاي آمورف در طرح هاي منظمی کنار هم قرار ندارند. 

وقتی مایعی به سرعت سرد شود، معموًال جامد بی شکل به وجود می آید.

9-هنگامی که یک لیوان پر از آب را کج می کنیم، آب به راحتی از آن می ریزد. این مشاهده ما را به این نتیجه می رساند که مولکول 
هاي مایع:

با آزادي کامل به هر سمتی حرکت می کنند. بر روي هم می لغزند.

در شبکه ي منظم با اتم هاي مجاور جایگاه ثابتی دارند. در اطراف مکان خود حرکت نوسانی دارند.

10-کدام  یک از شکل هاي زیر، خاصیت مویینگی در لوله هاي شیشه اي را درست نشان داده است؟

   
جیوه

   
جیوه

 

   
آب

    
آب
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11-چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟ 
الف) نیروهاي بین مولکولی کوتاه ُبرد هستند. 

ب) کشش سطحی ناشی از هم چسبی مولکول هاي سطح مایع است. 
ج) معموًال از فشارسنج توریچلی براي اندازه گیري باد الستیک استفاده می شود. 

) براي فشار هوا استفاده می کنند. 1barد) در هواشناسی ، معموًال از بار ( = Pa105

2341

( الف) ( ب)

12-با توجه به شکل مقابل که خروج قطره هاي روغن بادام را از دهانۀ دو قطره چکان متفاوت نشان می دهد، دماي قطره هاي روغن
(الف) .................. از دماي قطره هاي روغن (ب) می باشد و افزایش دما نیروي هم چسبی را .................. و باعث  ..................

نیروي دگرچسبی می شود.

کم تر - افزایش - افزایش

بیش تر - افزایش - افزایش

کم تر - کاهش - کاهش

بیش تر - افزایش - کاهش

 

برنولی و ارشمیدس

13-یک نی پالستیکی را مطابق شکل زیر از وسط می بریم و بدون اینکه دو قسمت آن کامًال از هم جدا شوند، آن را  درجه تا
کرده و درون آب قرار می دهیم. حال اگر از قسمت افقی آن در جهت نشان داده شده بدمیم، فشار هواي داخل نی قائم، چگونه

تغییر می کند و سطح آب داخل آن چگونه جابه جا می شود؟

کاهش می یابد، پایین می رود. افزایش می یابد، پایین می رود.

کاهش می یابد، باال می آید. افزایش می یابد، باال می آید.

90

14-در شکل مقابل، میله در حالت افقی قرار دارد. اگر ظرف مایع را به آرامی باال بیاوریم تا گلوله به طور کامل در مایع قرار گیرد،
میله در چه جهتی می گردد؟

ساعت گرد

پادساعت گرد

افقی باقی می ماند.

بسته به چگالی مایع هر سه حالت ممکن است.

15-کدام یک از موارد زیر مربوط به اصل برنولی نیست؟

حرکات کات دار توپ فوتبال شکل بال هواپیما براي ایجاد نیروي باالبر

نیروي باالبري وارد بر یک توپ بادي در آب افشانه عطر
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16-اصل برنولی چند عبارت زیر را توجیه می کند؟ 
الف) افزایش تندي آب در سقوط از آبشار 

ب) باریک شدن جریان آب از شیر با نزدیک شدن جریان آب به زمین 
پ) پاشیده شدن عطر با فشار دادن مخزن پالستیکی پر از هوا در شیشه هاي عطر 

ت) افزایش ارتفاع امواج دریا هنگام وزش شدید باد 
ث) ُپف کردن پوشش برزنتی کامیون در حال حرکت

1235

17-مطابق شکل دو کاغذ سبک و مشابه را به موازات هم در مقابل هم نگه داشته ایم. اگر از باال بین دو کاغذ فوت کنیم کدام
شکل تغییر وضعیت کاغذها را درست نشان می دهد؟ (از نیروي گرانش صرف نظر شود.)

18-چرا کشتی هوایی که با گاز هلیم کار می کند و چگالی هلیم کم تر از چگالی هوا است نمی تواند به طور نامحدود باال رود؟

کشتی هوایی در حین باال رفتن به نقطه اي می رسد که چگالی هلیم با هوا برابر می شود و نوعی غوطه وري اتفاق می افتد.

زیرا مقاومت هوا وجود دارد.

در نقطه اي چگالی هوا بیش تر از چگالی هلیم است.

فشار هوا این امکان را نمی دهد.

19-مطابق شکل توپی در حال حرکت به سمت راست و همچنین در حال چرخش در جهت پادساعت گرد است. کدام گزینه مسیر
حرکت توپ را درست نشان می دهد؟
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دما و گرما و قانون گازها
20-«ترموکوپل» چیست؟

وسیله اي براي سنجش رسانایی حرارتی اجسام است.

دماسنجی است که در آن تغییر دما باعث تغییر شدت جریان الکتریکی می شود.

دماسنجی است که در آن تغییر دما باعث تغییر حجم گاز یا مایع می شود.

وسیله اي براي ثابت نگه داشتن دماي داخل ساختمان است.

21-دو کره ي فلزي هم جنس در نظر بگیرید که شعاع هاي مساوي دارند ولی درون یکی از آنها حفره اي خالی وجود دارد. اگر به دو
کره انرژي گرمایی مساوي بدهیم، شعاع آنها در مقایسه با هم چگونه تغییر می کند؟

براي هر دو کره افزایش شعاع برابر است.

براي کره اي که حفره دارد افزایش شعاع کمتر است.

براي کره اي که حفره دارد افزایش شعاع بیشتر است.

بستگی به محل  و شعاع حفره ممکن است افزایش شعاع کره ي حفره دار بیشتر یا کمتر از کره ي توپر باشد.

22-انرژي درونی یک کیلوگرم سرب افزایش بیش تري پیدا می کند یا یک کیلوگرم آب وقتی که افزایش دماي آن دو یکسان است؟

آب سرب

هر سه مورد می تواند درست باشد. یکسان است.

( > )cآب cسرب

23-کدام عبارت درست نیست؟

افزایش دماي یک لوله مسی، حجم فضاي داخلی آن را زیاد می کند.

تابش، سریعترین راه انتقال گرما از نقطه اي به نقطه ي دیگر است.

انتقال گرما از طریق همرفت، تنها راه انتقال گرما در خأل است.

ضریب انبساط طولی یک جسم جامد تقریباً نصف ضریب انبساط سطحی آن است.

24-چه تعداد از موارد زیر درست است؟ 
 الف) در دما و فشار یکسان نسبت حجم گاز به تعداد مولکول هاي آن ثابت است. 

 ب) چگالی گاز کامل به حد کافی کم است و مولکول ها تاثیر چندانی روي هم ندارند. 
 پ) شرایط متعارف به صورت دماي  و فشار  تعریف می شود. 

 ت) در دماي ثابت با کاهش فشار هواي درون بطري سر بسته ممکن است درب بطري باز شود.
C273∘1atm

1234
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25-چند گزینۀ درست در مورد دما و گرما وجود دارد؟ 
الف) اگر  باشد  است. 

ب) هنگام تزریق دارو یا سرم، در اثر الکل زدن به محل موردنظر، احساس خنکی ایجاد شده به دلیل تبخیر سطحی است. 
پ) افزایش فشار در بیش تر مواد باعث افزایش نقطۀ ذوب می شود. 

ت) افزایش فشار نقطۀ جوش آب را باال می برد.

Δθ = C10∘ΔF = F18∘

1234

26-کدام مطلب زیر درست است؟

براي لباس هاي آتش نشانی پوشش براق مناسب تر است.

هنگامی که دِر یخچال را باز می کنید، هواي سرد از باالي آن بیرون می آید.

در کشورهاي با آب و هواي گرم، رنگ تیره براي نماي بیرون ساختمان ها مناسب تر است.

اگر در هواي سرد یک قطعه فلز و یک قطعه چوب خشک را لمس کنیم، فلز گرمتر به نظر می رسد.

27-اگر دماي آب از  تا  به تدریج افزایش یابد حجم آن چگونه تغییر می کند؟

به تدریج افزایش می یابد. به تدریج کاهش می یابد.

ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.

2°C10°C

28-چه تعداد از موارد زیر درست است؟ 
الف) جامدهاي بی شکل در دماي مشخصی ذوب می شود. 

ب) گرماي نهان ذوب به جنس جسم بستگی دارد. 
پ) افزودن ناخالصی سبب پایین آمدن نقطۀ انجماد آب می شود. 

ت) هنگام تبخیر سطحی مایع، دماي مایع کاهش می یابد.

4321

29-کدام گزینه درست نیست؟

در رساناهاي فلزي سهم الکترون هاي آزاد در رسانش گرما بیش تر از اتم هاست.

نیروي شناوري عامل اصلی در انتقال گرما در روش همرفت است.

به آشکارسازهاي تابش هاي فروسرخ، دما نگاشت می گوییم.

تابش گرمایی به دما، مساحت، رنگ و میزان صیقلی بودن سطوح بستگی دارد.
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30-چه تعداد از موارد زیر نمونۀ همرفت طبیعی است؟ 
الف) گرم شدن هواي داخل اتاق 

ب) گرم شدن آب داخل قابلمه 
پ) گردش خون توسط قلب 

ت) انتقال گرما از مرکز خورشید به سطح آن 
ث) چرخش آب در سیستم گرم کنندة مرکزي ساختمان 

ج) جریان هاي باد ساحلی

2345

 
R

R
2

31-با افزایش دماي شکل مقابل کدام گزینه صحیح است؟

حلقۀ تو خالی افزایش مساحت ندارد. 

افزایش مساحت حلقۀ بزرگ تر دو برابر افزایش مساحت حلقۀ کوچک تر است. 

افزایش مساحت دو حلقه برابر است. 

4افزایش مساحت حلقۀ بزرگ تر  برابر حلقۀ کوچک تر است. 

32-کدام گزینه در مورد گرما است؟

گرما، انرژي موجود در یک جسم است.

گرما از جسم با انرژي درونی بیش تر به جسم با انرژي درونی کم تر منتقل می شود.

گرما، انرژي انتقال یافته است.

SIیکاي  گرما، کالري است.

33-کدام گزینه درست است؟

تف سنج باید در تماس با جسمی باشد که می خواهیم دماي آن را اندازه گیري کنیم.

تف سنج تابشی به عنوان دماسنج معیار انتخاب شده است.

اندازه گیري دما مبتنی بر تابش گرمایی را تف سنج می نامند.

از تابش گرمایی می توان به عنوان مبنایی براي اندازه گیري دماي اجسام استفاده کرد.

34-در عبارت زیر، چند گزینه نادرست بیان شده است؟ 
الف) تابش گرمایی در دماهاي زیر حدود  عمدتاً به صورت تابش فرابنفش است. 

ب) تف سنج تابشی به عنوان دماسنج معیار براي اندازه گیري دماهاي باالي  انتخاب شده است. 
پ) تابش گرمایی از سطح هر جسم، به میزان صیقلی بودن رنگ سطح آن جسم بستگی دارد.

ت) تابش گرمایی از سطح هر جسم به دما و مساحت سطح آن جسم بستگی دارد.

C500∘

C1100∘

1234
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الکتریسیته ي ساکن و خازن و مدار
35-کدام گزینه غلط است؟

در میدان هاي یکنواخت، هنگام جابه جایی عمود بر خطوط میدان انرژي پتانسیل بار ثابت است.

در راستاي عمود بر خطوط هم پتانسیل انرژي پتانسیل بار تغییر می کند.

در میدان هاي یکنواخت تغییرات انرژي پتانسیل بار هنگامی که با سرعت ثابت در راستاي میدان حرکت می کند در بازه هاي زمانی یکسان،
برابر است.

در میدان هاي غیریکنواخت، شتاب ناشی از میدان الکتریکی می تواند ثابت باشد.

36-کدام گزارة زیر صحیح نیست؟

ممکن است در نقطه اي میدان الکتریکی صفر باشد، ولی پتانسیل الکتریکی صفر نباشد. 

ممکن است در نقطه اي میدان الکتریکی صفر نباشد، ولی پتانسیل الکتریکی صفر باشد. 

اگر میدان الکتریکی بین دو نقطه صفر باشد، ممکن است اختالف پتانسیل آن دو نقطه صفر نباشد. 

اگر بین دو نقطه اختالف پتانسیل صفر نباشد، ممکن است آن دو نقطه داراي بار نباشد. 

37-دو بار الکتریکی نقطه اي  و  به فاصلۀ  از یکدیگر واقع اند. اگر بخواهیم انرژي پتانسیل الکتریکی مجموعۀ  و 
افزایش یابد، فاصلۀ بین دو بار از هم چگونه باید تغییر کند؟

افزایش یابد. کاهش یابد.

بسته به شرایط هر دو گزینۀ  و  می تواند درست باشد. تغییر نکند.

q1q2rq1q2

12

میله ي باردار

A

B

C +
+

+++

---
--

38-یک میلۀ باردار را به یک جسم دوکی شکل رسانا نزدیک کرده ایم و توزیع بار روي سطح جسم مطابق شکل شده است. کدام
ABCگزینه در مورد پتانسیل نقاط  و  و  درست است؟

< 0 , = 0 , > 0VC VB VA= =VA VB VC

> >VA VB VC> >VA VC VB

39-کره اي فلزي را درون میدان الکتریکی قرار می دهیم. چه تعداد از موارد زیر صحیح است؟ 
الف) خطوط میدان عمود بر سطح کره هستند. 

ب) میدان الکتریکی خالص درون کره برابر صفر است. 
پ) پتانسیل الکتریکی روي سطح کره الزاماً صفر است.

هیچکدام یک مورد  دو مورد  سه مورد 
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40-دو کرة رساناي باردار را با یک دیگر تماس می دهیم و در فاصلۀ معینی از یک دیگر قرار می دهیم، کدام یک از گزینه هاي زیر
نمی تواند خطوط میدان الکتریکی در اطراف این دو کره را به درستی نشان دهد؟

      

      

 

41-در شکل زیر، خطوط میدان الکتریکی رسم شده است. کدام گزینه رابطه درستی در ارتباط با میدان الکتریکی و پتانسیل
الکتریکی در نقاط  و  نشان می دهد؟

 و  و 

 و  و 

AB

=VA VB>EA EB>VA VB=EA EB

<VA VB<EA EB<VA VB>EA EB

42-میله اي رسانا را به الکتروسکوپی با بار منفی نزدیک می کنیم، ورقه هاي الکتروسکوپ بهم نزدیک می شود، نوع بار میله چیست؟

منفی یا خنثی  فقط مثبت  فقط منفی  مثبت یا خنثی 

43-کدام یک از عبارت هاي زیر نادرست است؟ 
الف) وقتی به یک فلز یک میدان  الکتریکی اعمال می کنیم، الکترون ها حرکت کاتوره اي خود را تغییر می دهند. 

ب) وقتی به دوسر یک فلز یک اختالف  پتانسیل اعمال می کنیم، الکترون ها بر روي یک مسیر مستقیم در خالف جهت میدان  الکتریکی
سوق می یابند. 

ج) سرعت سوق الکترون ها در یک رساناي فلزي نزدیک سرعت نور است.

فقط الف  فقط ب  ب و ج  الف و ب

A B

مغناطیس و القاي مغناطیسی
44-دو میله در شکل روبه رو، مغناطیسی اند. با توجه به شکل، کدام یک از گزینه هاي زیر، درست است؟

میلۀ  ممکن است آهنربا نباشد.

هر دو میله حتماً آهنربا هستند و قطب هاي  آن ها روبه روي یک دیگرند.

میلۀ  ممکن است آهنربا نباشد.

هر دو میله آهنربا هستند و قطب هاي غیرهمنام آن ها روبه روي یک دیگرند.

A

S

B
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A B

1))2))

45-شکل روبه رو خط هاي میدان مغناطیسی را در مجاورت دو میله که هر دو آهنربا هستند، نشان می دهد. با توجه به شکل، کدام
گزینه درست است؟

میلۀ  قوي تر، قطب هاي  و  ناهمنام و نوع آن ها نامشخص است.

میلۀ  قوي تر،  قطب  و  قطب  است.

میلۀ  قوي تر، قطب هاي  و  ناهمنام و نوع آن ها نامشخص است.

میلۀ  قوي تر،  قطب  و  قطب  است.

(1)AB

(1)BNAS

(2)AB

(2)ANBS

46-خاصیت مغناطیسی مواد دیامغناطیسی، کدام است؟

به طور طبیعی حوزه هاي مغناطیسی دارند و اگر تحت تأثیر میدان مغناطیسی خارجی قرار گیرند، تبدیل به آهنرباي دائمی می شوند.

اتم هاي این مواد خاصیت مغناطیسی دارند ولی حوزه هاي مغناطیسی قابل مالحظه اي ندارند و به این دلیل میدان قابل مالحظه اي ایجاد
نمی کنند.

اتم هاي این مواد به طور ذاتی فاقد خاصیت مغناطیسی اند و در حضور میدان مغناطیسی خارجی قوي، دو قطبی هایی در خالف جهت میدان
خارجی ایجاد می شود.

به طور طبیعی فاقد حوزه هاي مغناطیسی می باشند ولی اگر تحت تأثیر میدان خارجی قرار گیرند، حوزه هاي مغناطیسی دائمی در جهت میدان
خارجی ایجاد می شود.

47-کدام یک از واحدهاي زیر واحد شار مغناطیسی در SI است؟

ولت
ژول

ژول
ولت

آمپر
ژول

ژول
آمپر

48-چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟ 
الف) افزایش و کاهش ولتاژ  بسیار آسان تر از است. 

ب) براي کاهش اتالف در سیم هاي انتقال باید ولتاژ را کاهش داد. 
پ) خط هاي انتقال توان الکتریکی به طور معمول از ولتاژهایی در حدود  استفاده می کنند. 

ت) ولتاژ استاندارد در ایران براي سیم کشی خانگی  است.

dcac

400V
220V

1234

49-شکل زیر نحوة انتقال برق از نیروگاه تا مصرف کننده را توسط سیم هاي
انتقال نشان می دهد. براي کاهش اتالف انرژي طی انتقال، یک مبدل
.................. بعد از نیروگاه قرار می دهند تا ولتاژ .................. یابد.

هم چنین یک مبدل .................. قبل از مصرف کننده قرار می دهند که باعث .................. جریان می شود.

کاهنده - افزایش - افزاینده - کاهش  کاهنده - کاهش - کاهنده - افزایش 

افزاینده - افزایش - کاهنده - افزایش  افزاینده - کاهش - افزاینده - افزایش 
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50-جریان حاصل از نیروي محرکه القایی در یک مدار با پیچه در جهتی است که .................. ناشی از آن با .................. به وجود
آورندة جریان القایی، مخالفت می کند.

عامل به وجود آورنده، آثار مغناطیسی  آثار مغناطیسی، میدان مغناطیسی 

آثار مغناطیسی، عامل  میدان مغناطیسی، عامل 

حرکت شناسی
51-از عبارت هاي زیر چند جمله درست است؟ 

الف) در حرکت شتابدار، سرعت متوسط در یک بازة زمانی سرعت لحظه اي در وسط آن بازة زمانی است. 
ب) شرط کافی این که جهت حرکت متحرك عوض شود آن است که سرعت آن صفر شود. 

ج) هرگاه متحرکی با سرعت ثابت روي خط راست حرکت کند، در حال تعادل است. 
د) بردار شتاب متوسط هم جهت با بردار سرعت متحرك است. 

xه) مسیر حرکت متحرکی که معادله مکان - زمان آن به صورت  است، یک خط راست است. = 2 sin( )
t

2
1234

52-مسافت پیموده شده توسط یک متحرك همواره .................. اندازة جابه جایی آن است.

بزرگ تر یا مساوي  کوچک تر یا مساوي  بزرگ تر از  کوچک تر از 

53-کدام گزینه صحیح می باشد؟

اگر بردار شتاب در حرکت بر خط راست ثابت باشد می تواند آهنگ افزایش سرعت کاهش یابد. 

اگر در حرکت بر خط راست، بردار مکان تغییر جهت دهد الزاماً سوي حرکت تغییر کرده است. 

در حرکت بر خط راست، اگر بردار شتاب تغییر عالمت دهد، لزومی ندارد عالمت سرعت تغییر کرده باشد. 

در حرکت بر خط راست، بردار شتاب و بردار سرعت الزاماً هم راستا نیستند. 

54-چند گزینۀ درست در گزینه هاي زیر وجود دارد؟ 
الف) برداري که مبدأ محور را به مکان جسم در هر لحظه وصل می کند، بردار مکان در آن لحظه نامیده می شود. 

ب) اگر در حرکتی مقدار سرعت تغییر نکند، تندي متوسط و سرعت متوسط برابرند. 
ج) سرعت متوسط بین دو لحظه، برابر با شیب پاره خطی است که در نمودار مکان - زمان بین آن دو نقطه رسم می شود. 

د) ممکن است سرعت متحرکی منفی باشد ولی حرکت آن تندشونده باشد.

1234
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55-کدام گزینه دربارة تندي لحظه اي و سرعت لحظه اي نادرست است؟

شیب خط مماس بر نمودار مکان - زمان در هر لحظه برابر سرعت در آن لحظه است. 

شیب خط مماس بر نمودار  مکان - زمان در هر لحظه برابر تندي در آن لحظه است. 

سرعت لحظه اي کمیتی برداري است. 

تندي لحظه اي کمیتی نرده اي (عددي) است. 

56-کدام گزینه در مورد مفهوم شتاب نادرست است؟

بردار شتاب در هر نقطه از مسیر، بر مسیر حرکت مماس است.  یکاي شتاب در  متر بر مربع ثانیه  است. 

اندازة شتاب متوسط متناسب با اندازة بردار تغییر سرعت است.  بردار شتاب متوسط هم جهت با بردار تغییر سرعت است. 

SI( )
m

s2

دینامیک
57-ورزشکاري در ورزش پرش با نیزه پس از پرش به تشک برخورد می کند از لحظه برخورد به تشک تا لحظه جدا شدن از تشک

جهت برآیند نیروهاي وارد بر ورزشکار چگونه است؟

پیوسته رو به باال پیوسته رو به پایین

اول رو به پایین بعد رو به باال اول رو به باال بعد رو به پایین

58-کدام گزینه درست است:

نیرو الزاماً، در راستاي حرکت است. شتاب الزاماً، در راستاي حرکت است.

بردار تغییرات سرعت با برآیند نیروها هم جهت است. اگر مقدار سرعت ثابت باشد حتماً شتاب حرکت صفر است.

 

59-در شکل مقابل عکس العمل نیرویی که فرد براي هل دادن به ماشین وارد می کند و همچنین نیروي اصطکاك چرخ ها با زمین
به ترتیب به کجا وارد می شوند؟

فرد - فرد  فرد - ماشین 

زمین - ماشین  فرد - زمین 

60-کدام گزینه درست است؟

نیروي اصطکاك ایستایی از رابطۀ  به دست می آید.

ضریب اصطکاك ایستایی به عامل هایی مانند جنس سطح تماس، مساحت تماس، صافی و زبري آن ها بستگی دارد. 

ضریب اصطکاك کمیت بدون واحد است و به مساحت سطح تماس بستگی ندارد. 

براي اصطکاك ایستایی و جنبشی همواره  و  خواهد بود. 

⋅ Nμs

≥μs μk≥fs fk
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61-چه تعداد گزاره هاي زیر همواره صحیح است؟ 
الف) در غیاب نیرو، اگر یک جسم در حال حرکت باشد، به حرکت یکنواخت خود ادامه می دهد. 

ب) ضریب اصطکاك ایستایی بین دو سطح، به بستگی دارد. 
پ) مقدار نیروي اصطکاك با نیروي عمود بر سطح رابطۀ مستقیم دارد. 

ت) جهت حرکت یک جسم فقط در حرکت از حالت سکون در جهت برآیند نیروهاي وارد بر آن است.

N

4321

62-چه تعداد از جمله هاي زیر نادرست است؟ 
الف) تغییر بردار سرعت در اثر اعمال نیروست. 

ب) در مسیر خمیده بردار سرعت و نیرو هم جهت نیستند. 
پ) اگر جسم ساکن باشد در شروع حرکت نیرو و سرعت هم جهت هستند. 

ت) شتاب می تواند هم جهت یا خالف جهت نیرو باشد، ولی در همان راستا است.

1234

حرکت نوسانی 
63-نوسانگري روي یک پاره خط، حرکت هماهنگ ساده انجام می دهد. در لحظه اي که عالمت شتاب مثبت است و انرژي جنبشی

نوسانگر در حال افزایش است، عالمت مکان و سرعت نوسانگر به ترتیب از راست به چپ چگونه است؟

مثبت، منفی  منفی، مثبت  مثبت، مثبت  منفی، منفی 

64-در حرکت یک نوسانگر ساده، در لحظه اي که سرعت نوسانگر از مثبت به منفی تغییرعالمت می دهد، شتاب نوسانگر چگونه
است؟

منفی است. مثبت است.

از منفی به مثبت تغییر عالمت می دهد. از مثبت به منفی تغییر عالمت می دهد.

65-در حرکت نوسانی هماهنگ ساده، در لحظه اي که انرژي پتانسیل نوسان کننده بیشینه است، اندازة کدام کمیت ها بیشینه
است؟

نیرو - انرژي کل - سرعت مکان - شتاب - نیرو

سرعت - انرژي جنبشی - مکان شتاب - سرعت - انرژي جنبشی

66-دامنه نوسان نوسانگري را افزایش می دهیم. دورة نوسان .................. و بیشینه نیروي بازگرداننده ي وارد بر نوسانگر
..................

افزایش می یابد- ثابت می ماند افزایش می یابد- افزایش می یابد

ثابت می ماند- افزایش می یابد کاهش می یابد- افزایش می یابد
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67-در چه صورتی حرکت هماهنگ سادة یک ذره تشدید می شود؟

نیروي محرك ثابتی به  ذره وارد شود.  دورة نوسان کم باشد. 

بزرگی نیروي محرك بسیار زیاد باشد.  بسامد نیروي محرك با بسامد طبیعی ذره یکی باشد. 

68-چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟ 
الف) به نوسان هایی که در آن نوسانگر با بسامدهایی متفاوت از بسامد طبیعی تحت اثر نیروي خارجی نوسان انجام می دهد، نوسان

واداشته گویند. 
ب) تاب خوردن کودکی که به صورت دوره اي توسط پدرش ُهل داده می شود مثالی از نوسان طبیعی است. 

ج) نوسان تاب بدون آن که ُهل داده شود مثالی از نوسان آزاد است که نوسان هاي تاب در آن میرا است و سرانجام متوقف می شود. 
د) اگر بسامد نوسان هاي واداشته با بسامد طبیعی تاب برابر شود دامنۀ نوسان هاي تاب بزرگ و بزرگ تر خواهد شد.

3210

موج

69-سطحی نور تک رنگ بنفش را به صورت پخشنده باز می تاباند. اگر به این سطح پرتوهاي  بتابانیم کدام گزینه در مورد بازتاب
پرتوهاي  از این سطح درست است؟

حتماً به صورت پخشنده بازتاب می شود.   ممکن است به صورت منظم بازتاب شود.  

اظهار نظر قطعی ممکن نیست.  حتماً به صورت منظم بازتاب می شود.  

X

X

70-یک موج عرضی در طنابی در حال انتشار است. کدام کمیت در یک بازة زمانی معین براي تمام ذرات طناب یکسان است؟

بسامد زاویه اي شتاب متوسط  جابه جایی مسافت

71-در کدام یک از موارد زیر از مکان یابی پژواکی امواج فراصوت به همراه اثر دوپلر استفاده می شود؟

دستگاه لیتوتریپسی  میکروفون سهموي 

تعیین تندي شارش خون (گویچه هاي قرمز) در رگ ها تعیین تندي خودروها 

72-در کدام موارد زیر، از بازتاب امواج الکترومغناطیسی استفاده می شود؟ 
الف- رادار دوپلري                                                         ب- سونوگرافی 

پ- اجاق خورشیدي                                                      ت- دستگاه سونار درکشتی ها

ب، پ و ت  الف، ب و پ  الف و ب  الف و پ

73-سرعت انتشار موج هاي عرضی در طول یک سیم نازك با قطر مقطع آن چه نسبتی دارد؟

معکوس با جذر آن معکوس با جذر آن مستقیم مستقیم
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74-انرژي موج متناسب با کدام است؟

دامنه - مجذور بسامد مجذور دامنه - بسامد مجذور دامنه - مجذور بسامد دامنه - بسامد

میدان الکتریکی
عمودي ((

دي
مو

ع

افقی

افقیمیدان مغناطیسی ((

y

x

v

z

75-شکل مقابل یک تصویر لحظه اي از یک موج الکترومغناطیس را نشان می دهد؛ درمورد این دسته از امواج چه می توان گفت؟

امواج الکترومغناطیسی از رابطۀ متقابل میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی به وجود می آید.

تغییر میدان مغناطیسی باعث ایجاد میدان الکتریکی و تغییر میدان الکتریکی باعث ایجاد میدان مغناطیسی می شود.

میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی در یک موج الکترومغناطیسی به طورهم زمان بیشینه و کمینه می شوند.

هر سه گزینه صحیح است. 

76-کدام یک از عبارات زیر در مورد امواج الکترومغناطیسی درست نیست؟

میدان الکتریکی  و مغناطیسی  برهم عمودند. 

امواج الکترومغناطیسی عرضی هستند. 

در لحظه اي که میدان الکتریکی بیشینه است، میدان مغناطیسی صفر است و بالعکس. 

موج در راستاي عمود بر میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی منتشر می شود.

E ⃗ B⃗ 

77-در دوربین هاي پلیس در بزرگ راه ها جهت اندازه گیري فاصلۀ اتومبیل ها از محل دوربین از .................. و براي اندازه گیري
سرعت حرکت اتومبیل ها از .................. استفاده می شود.

اثر دوپلر - مکان یابی پژواکی  مکان یابی پژواکی - مکان یابی پژواکی 

اثر دوپلر - اثر دوپلر  مکان یابی پژواکی - اثر دوپلر 

_ _

_
_

+ موج الکترومغناطیسی

با طول موج کوتاه تر

موج الکترومغناطیسی

با طول موج بلند تر

فیزیک اتمی و هسته اي
78-شکل مقابل گویاي کدام موضوع فیزیکی است؟

یکی از ضعف هاي مدل اتمی بور است.

توجیه درست فیزیک کالسیک در مورد نحوة تابش فوتون توسط اتم ها

اینکه چون گردش الکترون به دور هسته شتابدار است از لحاظ کالسیکی باید پیوسته تابش کند که بسامد این تابش برابر بسامد حرکت
مداري می  باشد.

اینکه الکترون ها پیوسته در حال تابش هستند و هر الکترون فوتون هایی با بسامد ثابت در یک اتم تابش می کنند.
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79-پدیدة فوتوالکتریک کدام مورد را تأیید می کند؟

تداخل امواج الکترومغناطیسی ماهیت موجی نور    

طیف پیوستۀ گسیلی از اجسام جامد ملتهب  ماهیت ذره اي نور     

80-کدام گزینه صحیح است؟

الگوي اتمی بور نمی تواند طیف گسیلی اتم هیدروژن را توضیح دهد.

الگوي اتم بور هیچ اطالعی دربارة تعداد فوتون هایی که با بسامد معینی گسیل می شوند نمی دهد.

الگوي اتمی بور براي تمام اتم ها قابل استفاده است.

 الگوي اتمی بور نمی تواند نشان دهد که طول موج هاي خط هاي طیف جذبی و گسیلی اتم هیدروژن با هم برابرند.

81- با گرم کردن تدریجی گاز هیدروژن از دماهاي پایین تا دماهاي باال، ابتدا خطوط رشته ي  .................. و در نهایت رشته ي 
.................. ظاهر می شود.

پفوند - لیمان بالمر - پفوند لیمان - پفوند پفوند - بالمر

82-در طیف نور خورشیدکه به کره ي زمین می رسد، خطوط تاریک دیده می شود. این خطوط نشانگر چیست؟

عدم وجود بعضی از مواد و عناصر در خورشید عناصر موجود در درون خورشید

جذب قسمتی از نور خورشید توسط دستگاه طیف سنج عناصر موجود در اتمسفر زمین و اتمسفر خورشید

83-در یک هسته ي پایدار، جرم نوکلئون هاي تشکیل دهنده ي هسته:

مساوي جرم تبدیل شده به انرژي بستگی هسته است. مساوي جرم هسته است.

کوچک تر از جرم تبدیل شده به انرژي بستگی هسته است. بزرگ تر از جرم هسته است.

84-همۀ گزینه هاي زیر به جز  ..................  در مورد نیروي هسته اي درست است:

کوتاه ُبرد است. 

مستقل از بار الکتریکی است. 

در مقابله با نیروي الکتروستاتیکی رانشی هسته، سهم بیشتري نسبت به نیروي گرانشی دارد. 

بین هر نوکلئون، با همۀ نوکلئون هاي داخل هسته وجود دارد. 

 

پروتون

نوترون

85-شکل مقابل قسمتی از نوکلئون هاي داخل هستۀ یک اتم را نشان می دهد. پیکان هاي روي شکل نیروي  .................. بین
نوکلئون هاست که  .................. است.

هسته اي - کوتاه ُبرد  گرانشی - کوتاه ُبرد 

هسته اي - بلند ُبرد  گرانشی - بلند ُبرد 
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86-کدام مورد از ویژگی هاي ذره هاي آلفا نمی باشد؟

در صورت جذب شدن از راه تنفس یا دستگاه گوارش، باعث آسیب به بافت ها می شوند. 

ُبرد کوتاهی دارند. 

سنگین تر از پرتوهاي بتا است. 

12پس از طی مسافتی در حدود  تا  متر در هوا متوقف می شوند.
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گزینه 3 - 1
می دانیم کار برایند نیروهاي وارد بر هر جسم در یک جابه جایی برابر است با مجموع کار تک تک نیروهاي وارد بر همان جسم در همان جابه جایی.

همۀ موارد نادرست هستند:  گزینه 1 - 2

الف) بر طبق رابطۀ   ، هر چه  افزایش یابد،  کاهش می یابد. 

ب) اساساً جمله اي نامفهوم بیان شده است. 
پ) الزاماً این عبارت صحیح نیست. 
ت) الزاماً این عبارت صحیح نیست. 

کار برآیند نیروها همان مجموع کار نیروهاي وارد بر جسم است. گزینه 4 - 3

چون نیروي مقاومت هوا نداریم، انرژي مکانیکی ثابت است و با کاهش ارتفاع یعنی افزایش اندازة جابجایی نسبت به نقطۀ شروع انرژي گزینه 2 - 4

، نمودار انرژي پتانسیل گرانشی برحسب ارتفاع از سطح زمین خطی جنبشی افزایش و انرژي پتانسیل گرانشی کاهش می یابد. طبق رابطۀ 
است و چون انرژي مکانیکی ثابت است، انرژي جنبشی خطی افزایش می یابد.

با افزایش فشار نقطۀ ذوب یخ کاهش می یابد، همچنین نقطۀ انجماد هم کاهش می یابد. گزینه 3 - 5

» نادرست است.  با افزایش فشار هوا آهنگ تبخیر سطحی کاهش می یابد، بنابراین گزینۀ « گزینه 3 - 6

با توجه به اثر مویینگی در این مایع می توان نتیجه گرفت مایع تمایل به چسبیدن به دیواره هاي شیشه اي دارد، زیرا نیروي دگر چسبی بین گزینه 4 - 7
مولکول هاي مایع و مولکول هاي شیشه بیشتر از نیروي هم چسبی بین مولکول هاي مایع است.

»: وجود شیشه در موارد ذکر شده براي جامدهاي بلورین است. چون می دانیم شیشه جامدي بی شکل (آمورف) دلیل اشتباه بودن گزینۀ « گزینه 2 - 8
است. 

مولکول هاي مایع نظم و تقارن جامدهاي بلورین را ندارند و به صورت نامنظم و نزدیک به یکدیگر قرار گرفته اند. گزینه 1 - 9
مولکول هاي مایع بر روي هم می  لغزند و مایع به راحتی جاري می شود و به شکل ظرف خودش در می آید.

*نکته: مولکول هاي مایع حرکت هاي نامنظم و کاتوره اي به هر سمتی دارند، اما این حرکت با آزادي کامل نیست.

به محل تماس لوله ها و سطح مایع درون ظرف هم توجه داشته باشیم!  گزینه 2 - 10

مورد (ج) نادرست است. باقی موارد درست هستند.  گزینه 2 - 11

دما که باال رود مایع رقیق می شود و نیروي هم چسبی کاهش یافته و نیروي دگرچسبی نیز کاهش می یابد. گزینه 3 - 12

گزینه 4 - 13

   

  

 
 فشار هواي داخل نی قائم کاهش می یابد. 
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،  و  مربوط به اصل برنولی است و گزینۀ  مربوط به اصل ارشمیدس است. گزینه هاي  گزینه 4 - 15

مورد الف: طبق قانون پایستگی انرژي با کاهش انرژي پتانسیل گرانشی، انرژي جنبشی آب و در نتیجه تندي آن افزایش می یابد.  گزینه 3 - 16
مورد ب: با کاهش ارتفاع و افزایش تندي آب، طبق معادلۀ پیوستگی سطح مقطع کاهش می یابد. 

موارد پ، ت و ث از اصل برنولی پیروي می کنند. 

با فوت کردن از باال بین دو کاغذ و افزایش تندي هوا بین دو کاغذ طبق اصل برنولی فشار هواي بین دو کاغذ کاهش می یابد و چون گزینه 3 - 17
کاغذها مشابه هم هستند به طور یکسان به سمت هم کشیده می شوند. 

چون چگالی هلیم و هوا در ارتفاع هاي مختلف متفاوت است، در نقطه اي چگالی ها یکسان می شود که حالت غوطه وري رخ می دهد. گزینه 1 - 18

گزینه 3 - 19

) هم جهت حرکت هوا، حرکت مطابق شکل هوا نسبت به توپ به سمت چپ حرکت می کند. توپ، هوا را در موقعیت (

( ) از موقعیت ( ) در خالف جهت حرکت هوا، حرکت می دهد. پس تندي هوا در موقعیت ( می دهد و در موقعیت (

) می شود. بنابراین توپ در جهت نشان ) کمتر از موقعیت ( بیشتر است و طبق اصل برنولی فشار هوا در موقعیت (

داده شده در گزینۀ   منحرف می شود.

1

2

))

))

 

گزینه 2  - 20

گزینه 3 - 21

هر دو کره هم جنس اند بنابراین  ها برابر است. 
کره ي تو خالی داراي جرم کمتري است بنابراین تغییرات دما براي آن بیشتر است.

 
با توجه به فرمول باال تغییر حجم وابسته به تغییر دماست، بنابراین تغییر حجم کره ي توخالی بیشتر است و در نتیجه افزایش شعاع براي کره ي توخالی

بیشتر می باشد.

چون ظرفیت گرمایی ویژه آب بیش تر از سرب است، طبق رابطه ي  گرماي داده شده به آب بیش تر از گرماي داده شده به گزینه 2 - 22
سرب است.

تنها را ه انتقال گرما در خأل تابش است، براي انتقال گرما به روش همرفت نیاز به محیط مادي سیال (مایع و گاز) داریم.  گزینه 3 - 23

مورد پ نادرست است. شرایط متعارفی به صورت دماي  و فشار  تعریف می شود. گزینه 3 - 24

 : درستی گزینۀ  گزینه 4 - 25

   

 درستی گزینۀ  الکل براي تبخیر از پوست گرما می گیرد. 

درستی گزینۀ  افزایش فشار، نقطۀ ذوب یخ را پایین می برد. 

درستی گزینۀ  علت استفاده از زودپز یا پمپ در نیروگاه اتمی افزایش فشار و افزایش نقطۀ جوش آب است.

گزینۀ  صحیح است زیرا لباس براق جذب گرماي کمتري دارد.  گزینه 1 - 26

گزینۀ  هواي سرد چگالی بیشتري دارد و در قسمت  پایین یخچال قرار می گیرد پس نادرست است. 

گزینۀ  رنگ تیره جذب کنندة بهتري است و در هواي گرم مناسب نیست پس نادرست است. 

گزینۀ  رسانش گرمایی فلز بیشتر از چوب است و گرما را سریعتر از دست ما می گیرد و منتقل می کند  و سردتر به نظر می رسد، پس نادرست است. 

گزینه 3 - 27

با توجه به قانون انبساط غیر عادي، آب از  تا  کاهش حجم خواهد داشت و از  به بعد افزایش حجم داریم.

فقط مورد الف غلط می باشد. گزینه 2 - 28
علت غلط بودن مورد الف – جامدهاي بی شکل مانند شیشه و قیر نقطۀ ذوب کامًال مشخصی ندارند. این مواد در گستره اي از دما به تدریج ذوب می شوند.

به آشکارسازي هاي تابش هاي فروسرخ دمانگار می گویند. گزینه 3 - 29

موارد الف، ب، ت و ج نمونه هایی از همرفت طبیعی و موارد پ و ث نمونه هایی از همرفت واداشته است. گزینه 3 - 30
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گزینه 4 - 31

 چون مساحت حلقۀ بزرگ تر  برابر حلقۀ کوچک تر است، پس افزایش مساحتش نیز  برابر است و توپر یا تو خالی بودن حلقه تاثیري در این مورد ندارد. 

) نادرست است چون گرما انرژي در حال گذار است.  گزینۀ ( گزینه 3 - 32

) نادرست است چون گرما ازجسم با دماي باالتر به جسم با دماي پایین تر منتقل می شود.  گزینۀ (

) نادرست است چون یکاي  گرما، ژول است.  گزینۀ (

): تف سنج برخالف سایر دماسنج ها بدون تماس با جسمی که می خواهیم دماي آن را اندازه بگیریم، دماي جسم را اندازه می گیرد.  گزینۀ ( گزینه 4 - 33

): تف سنج نوري به عنوان دماسنج معیار انتخاب شده است.  گزینۀ (

): اندازه گیري دما مبتنی بر تابش گرمایی را تف سنجی می نامند.  گزینۀ (

دلیل نادرستی گزینۀ الف: نوع تابش فروسرخ است و به اشتباه فرابنفش نوشته شده است.  گزینه 2 - 34
دلیل نادرستی گزینۀ ب: تف سنج نوري به عنوان دماسنج معیار براي اندازه گیري انتخاب شده است. 

: کامًال درست است، طبق رابطۀ  وقتی  باشد  می شود.  گزینۀ  گزینه 4 - 35

: خطوط هم پتانسیل همان خطوط عمود بر خطوط میدان هستند، پس "عمود بر خطوط هم  پتانسیل" یعنی  گزینۀ 
همان خطوط میدان. که می دانیم در راستاي خطوط میدان انرژي پتانسیل تغییر می کند. پس این گزینه درست

است.
خطوط میدان

خطوط هم پتانسیل

: وقتی بار با سرعت ثابت حرکت می کند، جابه جایی بار در بازه هاي زمانی یکسان باهم برابر هستند. (مثال اگر سرعت  باشد بار در هر  گزینۀ 

، تغییر انرژي پتانسیل  هم ثابت است.  ثانیه  متر جلو می رود) حاال طبق رابطۀ  با ثابت بودن 

: جواب مورد نظر است زیرا شتاب ناشی از میدان، از نیروئی به وجود می آید که میدان بر بار وارد می کند و چون نیروي میدان ناشی از شدت گزینه 

میدان است (طبق رابطه  ) و شدت میدان بستگی به تراکم خطوط میدان دارد. در میدان غیر یکنواخت که تراکم خطوط در نقاط مختلف متفاوت
است، شدت میدان نیز متفاوت است و در نتیجه نیروي وارد بر بار نیز متفاوت است و در نهایت شتاب ناشی از میدان در نقاط مختلف حتماً متفاوت

خواهد بود.

درستی گزینۀ  مثال: یک رسانا را به یک باتري  ولتی و در دیگري باتري را به زمین وصل می کنیم.  پتانسیل تمام نقاط رسانا برابر  گزینه 3 - 36
است و داخل آن میدانی نداریم. 
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 درستی گزینۀ  مثال: شکل روبه رو را ببینید: دقیقاً وسط  صفحه پتانسیل برابر صفر است. 
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درستی گزینۀ  مثال: میدان یکنواخت روبه رو را در نظر بگیرید: بین دو نقطۀ  و  اختالف پتانسیلی برابر  داریم و در آن ها باري موجود
نیست. 
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اگر دو بار  و  هم نام باشند براي افزایش انرژي پتانسیل باید یک حرکت اجباري انجام داد، یعنی آنها را بهم نزدیک کرد (فاصله گزینه 4 - 37
کاهش یابد). 

اگر دو بار ناهم نام باشند تمایل به جاذبه دارند، پس با افزایش فاصله حرکت اجباري انجام می شود. 

پتانسیل همۀ نقاط رسانا باهم برابر است.   گزینه 2 - 38

اگر یک رسانا درون میدان خارجی قرار گیرد، خطوط میدان بر سطح رسانا عمود خواهد بود. (درستی «الف»)  گزینه 2 - 39
میدان الکتریکی درون رساناهاي منزوي صفر است. (درستی «ب») 

سطح رساناها یک سطح هم پتانسیل است که پتانسیل آن مقدار ثابتی دارد. (نادرستی «پ») 

زمانی که دو کرة رساناي باردار را با هم تماس می دهیم، اگر هم نام باشند، بار نهایی نیز هم نام خواهد بود و اگر در ابتدا ناهم نام باشند، گزینه 3 - 40
بستگی به اندازة بارها یا مجموع بارها دارد که صفر می شود که در این صورت خط میدانی بین دو کره بعد از جدا کردن آن ها برقرار نمی شود و اگر
مجموع بار آن ها غیر صفر شود که در آن صورت بار نهایی دو کره هم نام خواهد بود، بنابراین در کل یا دو کره خنثی می شوند و یا داراي بار هم نام خواهند

» مطابقت ندارد.  شد، بنابراین خطوط میدان در اطراف دو کره با گزینۀ «

: می دانیم هر چه قدر تراکم و فشردگی خطوط میدان افزایش یابد، بزرگی میدان الکتریکی بیشتر است و در در مورد میدان الکتریکی  گزینه 4 - 41

این شکل مشخص است که بزرگی میدان الکتریکی در نقطۀ  بزرگ تر از نقطۀ  است:  

: می دانیم هر چه قدر در جهت خطوط میدان حرکت کنیم، پتانسیل کمتر می شود، بنابراین با حرکت از نقطۀ  تا  در مورد پتانسیل الکتریکی 

پتانسیل الکتریکی کاهش می یابد: 

گزینه 1 بار میله می تواند مثبت یا خنثی باشد:  - 42
اگر بار میله مثبت باشد و به کالهک الکتروسکوپ نزدیک کنیم، مقداري از بارهاي منفی روي ورقه هاي الکتروسکوپ به سمت

کالهک می روند و بنابراین تراکم بار روي ورقه ها کاهش یافته و بهم نزدیک می شوند.

 

 اگر میله ي رسانا خنثی باشد، هنگامی که به کالهک الکتروسکوپ نزدیک کنیم بارهاي میله تفکیک شده و بارهاي مثبت نزدیک
کالهک قرار می گیرند و باز هم مقداري بارهاي منفی از ورقه ها به سمت کالهک رفته و ورقه هاي الکتروسکوپ به هم نزدیک

می شوند.

 

جریان الکتریکی ناشی از شارش بارهاي متحرك است، ولی همۀ بارهاي متحرك، جریان ایجاد نمی کنند. براي داشتن جریان الکتریکی باید گزینه 2 - 43
یک شارش خالص بار از یک سطح مقطع معین داشته باشیم. 

خط میدان رسم شده نشان می دهد که میلۀ  آهنرباست و جهت خط میدان نشان می دهد که سر میلۀ  که مجاور میلۀ  است، قطب  گزینه 1 - 44

است. از طرفی میلۀ  یا آهنربا نیست (چون تأثیري بر خطوط میدان  نداشته است) و یا میلۀ  آهنربا است و قطب  آن روبروي آهنرباي  واقع

است بنابراین گزینۀ  قطعی نیست اما گزینۀ  درست است.

خم شدن خط هاي میدان به طرف  و فشرده تر بودن خط ها در مجاورت  نشان می دهد که میلۀ  قوي تر است. شروع خط ها از یک گزینه 1 - 45

میله و وارد شدن آن به دیگري نشان می دهد که  و  قطب هاي ناهمنام اند. چون جهت خط ها تعیین نشده است، نوع قطب ها مشخص نمی شود.
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به متن کتاب درسی مراجعه شود.  گزینه 3 - 46

گزینه 4 - 47

واحد شار مغناطیسی  ثانیه  ثانیه  ولت 

الف) نادرست است: تغییر ولتاژ در  ساده تر است.  گزینه 3 - 48
ب) نادرست است: باید ولتاژ را افزایش و جریان را کاهش داد. 

پ) نادرست است: در حدود  کیلوولت است. 

توان تلف شده از رابطۀ  به دست می آید. مقاومت سیم هاي انتقال ثابت است، بنابراین براي کاهش توان تلف شده، یک مبدل گزینه 4 - 49
افزاینده بعد از نیروگاه قرار می دهند که ولتاژ باال ببرد. 

در انتهاي مسیر و قبل از مصرف کننده یک مبدل کاهنده قرار می دهند که باعث کاهش ولتاژ و افزایش جریان می شود.

جریان حاصل از نیروي محرکه القایی در یک مدار یا پیچه در جهتی است که آثار مغناطیسی ناشی از آن، با عامل به وجود آورنده جریان گزینه 4 - 50
القایی مخالفت می کند.

الف) این مورد فقط مربوط به حرکت با شتاب ثابت است. (غلط)  گزینه 2 - 51
ب) این شرط مربوط به حرکت روي خط راست است. (غلط) 

ج) شرط تعادل سکون یا حرکت با سرعت ثابت روي خط راست است. (درست)  
د) بردار شتاب متوسط هم جهت با بردار تغییر سرعت است. (غلط) 

ها حرکت می کند، حرکت روي خط راست است. (درست)  هـ) چون جسم روي محور 

اندازة بردار جابه جایی برابر فاصلۀ مستقیم میان مکان آغاز و پایان حرکت است و کوتاه ترین مسافتی است که متحرك می تواند بپیماید. گزینه 4 - 52
بنابراین مسافت پیموده شده توسط یک متحرك همواره بزرگ تر یا مساوي اندازة جابه جایی آن است. 

بررسی گزینه ها:  گزینه 3 - 53

» نادرست است.  »: هنگامی که شتاب ثابت است آهنگ تغییرات سرعت (افزایش - کاهش) نیز ثابت است. بنابراین گزینۀ « گزینۀ «

» نیز نادرست است.  »: در شکل زیر بردار مکان تغییر جهت داده ولی سوي حرکت تغییر نکرده است. بنابراین گزینۀ « گزینۀ «

r1 r2
0 x

 

»: کافی است به شکل مقابل به عنوان یک مثال توجه فرمائید:  گزینۀ «

a>0 a >0
v

v >0 v >0

t
t1 t2

0
 

  از لحظۀ  تا  ، همواره  است ولی  تغییر عالمت داده است. بنابراین این گزینه صحیح است. 

»: در حرکت بر خط راست بردارهاي سرعت و شتاب همواره هم راستا هستند. گرچه  ممکن است هم جهت (در حرکت تندشونده) یا در خالف گزینۀ «
جهت هم (در حرکت ُکند شونده) باشند.بنابراین این گزینه نیز نادرست است.  

a a
xv v

 به خاطر داشته باشیم اگر  و  هم راستا نباشند مسیر حرکت خمیده خواهد بود. 

در گزینۀ «الف» تعریف بردار مکان چنین است، دقت کنید مبدأ زمان مطرح نیست.  گزینه 3 - 54
در گزینۀ «ب» ممکن است مسیر حرکت مستقیم نباشد در این صورت تندي متوسط بزرگ تر است. 

در گزینۀ «پ» طبق تعریف سرعت متوسط شیب پاره خط واصل در نمودار  سرعت متوسط است. 

در گزینۀ «ت» تندشونده بودن حرکت نشان می دهد که مقدار سرعت در حال افزایش است، لذا ممکن است سرعت از  به  برسد و

|ε| =
ΔΦ

Δt

− →−−−−−−−−−−−
کولن = آمپر × ثانیھ ژول

آمپر × ثانیھ
× ثانیھ =

ژول

آمپر
= ×

ژول

کولن
×=

ac

400

P = RI 2

x
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3

t = 0t = t2v > 0a

4

a⃗ v ⃗ 

x − t
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حرکت تندشونده باشد. 

،  و  درست هستند. تندي لحظه اي همان اندازه سرعت لحظه اي است و کمیتی نرده اي (عددي) و همواره مثبت است. گزینه هاي  گزینه 2 - 55
درحالی که شیب خط مماس بر نمودار مکان زمان می تواند مثبت یا منفی باشد و عالمت آن جهت سرعت را نشان می دهد. بنابراین تندي لحظه اي برابر

قدرمطلق شیب خط مماس بر نمودار مکان - زمان است. 

گزینه هاي  و  و  درست هستند. بردار شتاب در هر نقطه از مسیر، لزوماً بر مسیر حرکت مماس نیست و با توجه به نوع حرکت هر گزینه 2 - 56
زاویه اي می تواند با مسیر حرکت داشته باشد و بردار سرعت در هر نقطه از مسیر، بر مسیر حرکت مماس است. 

این حرکت را می توان به دو قسمت تقسیم کرد.  گزینه 2 - 57

) از لحظه برخورد تا توقف سرعت رو به پایین و حرکت کند شونده است پس شتاب رو به باالست پس نیروي برآیند رو به باال است. 

) از لحظه توقف تا جدا شدن از تشک سرعت رو به باال و حرکت تند شونده است پس شتاب باز هم رو به باالست پس نیروي برآیند روبه باالست. 

گزینه 4 - 58

، قائم و ثابت است، اما حرکت مسیري منحنی است.   در حرکت پرتابی شتاب بردار 

در حرکت پرتابی برآیند نیروها برابر  و قائم و ثابت است اما حرکت منحنی الخط است. 

g

mg

v
g

v

v
v v

mg
mg

شتاب متحرك به مقدار سرعت و جهت آن بستگی دارد.
در حرکت دایره اي می تواند مقدار سرعت متحرك ثابت باشد ولی جهت آن مدام تغییر کند و به همین دلیل شتاب متحرك صفر نیست. 

بردار تغییرات سرعت و برآیند نیروها، شتاب، ضربه، تغییرات تکانه  بردارهایی از یک خانواده هستند در تمام حرکت ها بردار تغییرات سرعت با برآیند
نیروها هم جهت است.

»)؛ از طرف دیگر زمین نیروي فرد ماشین را هل می دهد، بنابراین ماشین هم همان نیرو را در خالف جهت آن ها وارد می کند (رد گزینۀ « گزینه 3 - 59
اصطکاك را به چرخ هاي ماشین وارد می کند، بنابراین چرخ هاي ماشین هم همان نیرو را در خالف جهت به زمین وارد می آورند.

بررسی گزینه هاي نادرست:  گزینه 3 - 60

»: نیروي اصطکاك ایستایی بیشینه برابر  است.   گزینۀ «

»:  به مساحت سطح بستگی ندارد.   گزینۀ «

»:  نیست بلکه  است.   گزینۀ «

تک پله: عبارت «ب» نادرست است. تنها نیروي اصطکاك ایستایی آستانۀ حرکت و جنبشی متناسب با نیروي عمودي سطح  هستند. گزینه 3 - 61

نیروي اصطکاك ایستایی هیچ رابطه اي با  ندارد. 
عبارت «ت» نادرست است. جهت حرکت یک  جسم می تواند در حال حرکت هم در جهت برآیند نیروهاي وارد بر آن باشد. 

تغییر بردار سرعت یعنی شتابدار بودن جسم، در اثر اعمال نیرو است. در مسیر خمیده حتماً بردار سرعت و نیرو هم جهت نیستند و به گزینه 1 - 62
جسم ساکن اگر نیرو وارد شود الزاماً سرعت و نیرو هم جهت خواهد بود. 

اما عبارت  غلط است زیرا شتاب همواره هم جهت با نیروي وارد بر جسم است. 

نکات مورد توجه:   گزینه 3 - 63

)، مخالف یکدیگر است. چون  پس    ) و شتاب ( ) عالمت مکان (

) انرژي جنبشی درحال افزایش است بنابراین نوسانگر به طرف مرکز نوسان درحال حرکت   
است.

A_ +A 0x
a

v

0
0

0
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گزینه 2 - 64
در انتهاي سمت راست سرعت متحرك از مثبت به منفی تغییر عالمت می دهد با توجه به رابطۀ 

 در  
سوي مثبت پاره خط نوسان نیروي وارد شده به نوسانگر همواره منفی و در نتیجه شتاب حرکت همواره

منفی است.  
راه دوم: 

0

0
0

0cos

sin
v

a >
>
>
>

0

0
0

0cos

sin
v

a >
>

>
>

لحظھ تغییر جھت

0v >0v >

0v >0v >

0
A- A+

  

در دو انتهاي مسیر چون جا به جایی از وضع تعادل بیشینه است، پس نیرو  ، شتاب  و انرژي پتانسیل گزینه 1 - 65

 هر سه بیشینه هستند. 

دوره به دامنه بستگی ندارد و به مشخصات فیزیکی نوسانگر بستگی دارد. ولی طبق رابطه ي  با افزایش دامنه بیشینه گزینه 4 - 66
نیرو نیز افزایش می یابد. 

شرط تشدید نه به ثابت بودن نیروي محرك نه بزرگ بودن آن ارتباطی ندارد. مهم یکسان بودن بسامد نیروي محرك و بسامد طبیعی ذره گزینه 3 - 67
می باشد.

تاب خوردن یک کودك توسط پدرش که به طور دوره اي ُهل داده می شود مثالی از نوسان واداشته است. عبارت هاي (الف)، (ج) و (د) گزینه 3 - 68
صحیح هستند. 

می دانیم:  گزینه 2 - 69

) چون بازتاب پرتو تک رنگ مرئی بنفش پخشنده بوده است بنابراین این سطح ناهمواري هایش بزرگتر از طول موج نور بنفش است.  

) طول موج پرتو  کمتر از طول موج نور بنفش است. بنابراین این ناهمواري ها در مقابل طول موج پرتو  بسیار بیشتر به چشم خواهد آمد.  

باتوجه به  مورد بیان شده مشخص می شود که ناهمواري هاي این سطح حتماً در مقایسه با طول موج پرتو  بسیار بزرگ بوده و باید بازتاب پخشنده ُرخ
دهد.  

گزینه 4 بسامد زاویه اي از ویژگی هاي چشمه است و براي تمام ذرات یکسان است.  - 70
طبق توضیحات در فناوري متن کتاب درسی.  گزینه 4 - 71

به متن کتاب درسی مراجعه شود. این تست اهمیت مطالعه فعالیت ها و اشکال متن کتاب درسی را نشان می دهد. گزینه 1 - 72
گزینه 4 - 73

 

گزینه 2 - 74

،  و  صحیح است.  هر سه عبارت گفته شده در گزینه هاي  گزینه 4 - 75

در امواج الکترومغناطیسی میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی همگام (هم فاز) هستند؛ یعنی با هم صفر و با هم بیشینه می شوند.  گزینه 3 - 76

پس گزینه  پاسخ تست است. 
براي محاسبۀ فاصله همواره از مکان یابی پژواکی و جهت اندازه گیري سرعت حرکت از اثر دوپلر استفاده می شود. گزینه 3 - 77

در مدل اتمی رادرفورد، پیش بینی فیزیک کالسیک این بود که الکترون در حین گردش به دور هسته چون حرکتش شتاب دار است باید گزینه 3 - 78
تابش کند و بسامد فتون هاي گسیل شده برابر با بسامد دوران الکترون به دور هسته است و با کاهش شعاع دوران چون بسامد بیشتر می شود بسامد
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فتون هاي گسیل هم افزایش می یابد.

پدیدة فوتوالکتریک ماهیت کوانتمی(ذره اي) بودن انرژي امواج الکترومغناطیسی(از جمله طیف مرئی یا همان نور) را نشان داده و تایید گزینه 3 - 79
می کند.

توسط الگوي اتمی بور می توان طیف گسیلی اتم هیدروژن را توضیح داد. الگوي اتمی بور براي تمام اتم ها به شرط تک الکترونی بورن گزینه 2 - 80
(یونیده شدن) قابل استفاده است. توسط الگوي اتمی بور می توان نشان داد که طول موج هاي خط هاي طیف جذبی و گسیلی اتم هیدروژن با هم برابر اند.

گزینه 4 - 81
با گرم کردن تدریجی گاز هیدروژن، رشته هاي طیف اتم هیدروژن از انرژي کمتر به سمت انرژي بیشتر می روند.

گزینه 3  - 82

می دانیم در یک هسته ي پایدار، مجموع جرم نوکلئون هاي تشکیل دهنده ي هسته، اندکی بیش تر از جرم هسته است. این اختالف جرم در  گزینه 3 - 83
هنگام تشکیل هسته، به انرژي تبدیل می شود. 

نیروي هسته اي بین یک نوکلئون و تنها نوکلئون هاي مجاورش وارد می شود.  گزینه 4 - 84
درستی سایر گزینه ها با توجه به متن کتاب درسی واضح است. 

چون این پیکان ها فقط نیروي بین یک نوکلئون با نوکلئون کنارش را نشان می دهد، پس نیروي هسته اي است که کوتاه بُرد است و تنها در گزینه 2 - 85
فاصله هاي کوچک (در حد ابعاد هسته) اثر می کند.

پرتوهاي آلفا پس از طی مسافت کوتاهی در حدود  تا  سانتی متر جذب می شوند. سایر گزینه ها از ویژگی هاي ذره هاي آلفا است.  گزینه 4 - 8612
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