
  فیشیکاهتحاى ًَتت اٍل 

 رشتِ ی فٌی 

 دّن هکاًیک

 هدیزیت آهَسش ٍ پزٍرش شْزستاى داالَّ

 ٌّزستاى اهیز کثیز کزًد غزب

 دتیز:جعفزی

 ًام ٍ ًام ذاًَادگی :

 تارید اهتحاى:

دقیقِ 09هدت اهتحاى :   

 تِ ًام ذدا

 

 اصطالحات سیزرا تعزیف کٌید .  2

:اًداسُ گیزی ( الف  

:قدرت تفکیک ( ب  

:قاًَى دٍم ًیَتي ( ج   

: ًیزٍی ٍسى( د   
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 است؟کیلَگزم جزم آى چٌد .استًاًَ گزم  011 جزم جسوی آ( 1

 

 هتز چٌد هیلی هتز است؟ 29ب(
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.تٌَیسید ًواد گذاری علوی اعداد سیزرا تِ صَرت  1  
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شَید ایي اتفاق تصَر کٌید درٍى یک اتَتَس در حال تَقف ایستادُ اید،  ًاگْاى اتَتَس شزٍع تِ حزکت هیکٌد ٍ شوا تِ طزف عقة پزتاج هی 1

 هزتَط تِ کدام قاًَى ًیَتي هی تاشد ؟چزا؟
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 5 کٌید؟شت هیشکار ذَد قزار دارید تا ّل دادى هیشکار تِ سوت عقة حزکت هیچزا ٍقتی رٍی صٌدلی چزخ دار در پ 1
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 کىیذ .با استفادٌ از کلمات دادٌ شذٌ جمالت زیر را کامل  14

تعادل دیٌاهیکی ـ  –ـ جاتجایی ـ  قاًَى اٍل ًیَتَى ـ یکٌَاذت ـ کویت تیشتزصفز  ـ کوتز ـ   –تعادل استاتیکی

 سزعت -کیفیت

 

 الف( لختی َمان................. است

سرعت ثابت حرکت می کىذ در ب(جسمی را کٍ ساکه است در حال  ..................... می گًیىذ يجسمی را کٍ با  

 حال ............... می گًیىذ.

 ت(اگر جسمی در حال تعادل باشذ ویريی خالص يارد بر آن ............... است.

 وًرد در کرٌ ماٌ از يزن اي در زمیه .......................است.ج( يزن یک فضا

 چ(در فیسیک َر چٍ را قابل اوذازٌ گیری باشذ.................. می وامىذ.
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 است.(( شدن اوسان معیار ،ایه برگسید را یکی عمل ي بًدن تماشاگر میان باید کٍ رسد می فرا زماوی ))َمًارٌ

 سربلىد باشید 

 

 


