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ﻣﺪرس:ﻣﺴﻌﻮد رﻫﻨﻤﻮن

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﻣﻮاج ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

الف) مفـاهیـم فیـسیکی زیر را تعریف کنید .
 )1هَج سیٌَسی :

(98/23/6ریاضی)

 )2هَج هکاًیکی :

(98/23/6-9:/23/21تجربی)

 )3هَج ػشضی:

(:1/7/27تجربی)

ر

 )4هحیظ کطساى :

 )5جبِْ ی هَج :

(9:/21/26تجربی)

(95/21/25--:1/7/27-98/21/36- 94/21/32ریاضی)

 )6ػذد هَج :

( 98/21/37-95/21/25ریاضی98/21/36-9:/21/26-94/21/32-:1/5/3-تجربی)

 )7عَل هَج :

(94/23/:تجربی)

ﻮن
ﻫﻨﻤ
ب) جمـالت زیر را کامـل کنید.

 )1بشای هَجی کِ دس جْت هثبت هحَس  xپیطشٍی هی کٌذ ،فاص هَج اص سابغِ ی  ..............................هؼشفی هی ضَد.

(94/21/32تجربی)

 )2بشای هَجی کِ دس جْت هٌفی هحَس  xپیطشٍی هی کٌذ ،فاص هَج با سابغِ ی  t  kxهؼشفی هی ضَد(.دسستً-ادسست)

(98/23/6تجربی)

ٌّ )3گاهی کِ ًیشٍی کطص یک عٌاب سا کاّص هی دّین سشػت اًتطاس هَج ػشضی دس آى کاّص-افضایص) هی یابذ.

(9:/21/26ریاضی)

 )4هَج ّای هکاًیکی دس هحیظ ّای (هادی-غیش هادی) کطساى تَلیذ ٍ هٌتطش هی ضًَذ.

(:1/7/27تجربی)

 )5سشػت اًتطاس هَج هکاًیکی بِ ضشایظ فیضیکی (هحیظ اًتطاس-چطوِ ی هَج)بستگی داسد.

(98/21/37-:1/5/3ریاضی9:/21/26-تجربی)

 )6سشػت اًتطاس هَج هکاًیکی دس یک ه حیظ بِ ضشایظ  .........................بستگی داسد اها بِ ضشایظ فیضیکی ....................بستگی ًذاسد.

(94/23/:تجربی)

 )7دیاپازون یکی اص ٍسیلِ ّایی است کِ بِ ػٌَاى  ............دس آصهایص ّا بکاس بشدُ هی ضَد.

(98/23/6تجربی)

 )8هَج هکاًیکی (عَلی-ػشضی) فقظ دسجاهذ ّا ٍ سغح هایغ ّا هی تَاًذ هٌتطش ضَد.

( 98/23/6-:1/5/3تجربی)

 )9ایي هَج هکاًیکی هی تَاًذ ّن دسجاهذات ّ ،ن دس هایغ ّا ٍ ّن دس گاصّا اًتطاس یابذ(.عَلی-ػشضی)

( 9:/23/21ریاضی)

 )11یک هَج عَلی بِ کوک تشاکن ّا ٍ اًبساط ّا ی پی دس پی قابل تطخیص است( .دسستً-ادسست)

( 9:/23/21ریاضی98/23/6-تجربی)

 )11دس هَج ّای عَلی  ،ساستای ًَساى رسُ ّای هحیظ  ،ػوَد بش ساستای اًتطاس هَج است(.دسستً-ادسست)

(:1/7/27ریاضی)

 )12چطوِ ی یک هَج سیٌَسیًَ ،ساًگشی است کِ داسای داهٌِ ٍ بساهذ ثابتی است(.دسستً-ادسست).

( :1/5/3ریاضی)

 )13دس یک هَج ،فاصلِ ی ًقغِ ّای ّن فاص اص یکذیگش ،بشابش هضشب (صٍجی-فشدی) اص ًصف عَل هَج است.

 )14دس ًقص هَج ،فاصلِ ی دٍ ًقغِ ی دس فاز مخالف اص یکذیگش ،بشابش هضشب فشدی اص(عَل هَجً -صف عَل هَج) است.
ً )15قغِ ّای اص هحیظ اًتطاس هَج کِ فاصلِ ی آى ّا یکذیگش هضشب صحیحی اص عَل هَج است (ّن فاص-دس فاص هخالف)ّستٌذ.

(98/21/36تجربی)

(9:/23/21تجربی)
( 98/23/6ریاضی)

 )16هحیظ کطساى هحیغی است کِ ٍقتی دس آى تغییش ضکلی ایجاد ضَدً،یشٍّای کطساى ایجاد ضذُ بیي اجضاء هحیظ  ،توایل داسًذ هحیظ سا بِ حالت اٍل بشگشداًٌذ.
(دسستً-ادسست)
ّ )17ش چِ سشػت اًتطاس هَج دس یک هحیظ بیص تش باضذ،عَل هَج اى (کوتش-بیطتش) هی ضَد.
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پ) پرسـش هـا
 )1با رسم ضکل ّای جذاگانه ًطاى دّیذ چگًَِ هی تَاى تَسظ یک دیاپازون ٍ یک فنر  ،هَج ّای صیش سا دس فٌش ایجاد کشد؟

(9:/23/21تجربی)

الف) هَج ػشضی
ب) هَج عَلی

ر
 )2تَضیح دّیذ اگش طول یک عٌاب سا کاّص دادُ ٍ ًیشٍی کطص اى سا ثابت ًگِ داسین،سرعت اًتطاس هَج دس آى چِ تغییشی هی کٌذ؟

(9:/23/21تجربی)

 )3یک هَسد اص تفاٍت ٍ تطابِ هَج ّای هکاًیکی ٍ الکتشٍهغٌاعیسی سا بٌَیسیذ ٍ بشای ّش یک ،هثالی بضًیذ.؟

(:1/7/27ریاضی)

ﻮن
ﻫﻨﻤ
 )4عَل هَج سا تؼشیف کٌیذ.چگًَِ هی تَاًیذ سٍی ًقص هَج ّای عَلی ٍ ػشضی  ،عَل هَج سا تؼییي کشد؟

(9:/23/21ریاضی)

 )5هؼوَالً هطاّذُ ی اًتقال یک تپ ػشضی دس یک عٌاب بِ دلیل آى کِ سشػت اًتطاس آى صیاد است ،هطکل است.
دٍ ساُ پیطٌْاد کٌیذ کِ بتَاى با کاّص سشػت اًتطاس،اًتقال تپ سا هطاّذُ کشد.

(:1/5/3-9:/23/21ریاضی)

 -6الف) چشا فاز موج ٌّگام اًتطاس دس یک هحیظ با گزضت صهاى ثابت می مانذ؟

( 98/23/6-:1/5/3تجربی)

ب) دس چِ صَست دٍ ًقغِ اص یک هحیظ اًتطاس هَج با یکذیگش ّن فاص ّستٌذ؟

( :1/5/3تجربی)

ج) سشػت اًتطاس هَج دس یک هحیظ بِ چِ عامل هایی بستگی دارد ٍ بِ چِ عامل هایی بستگی نذارد؟(ّش کذام دٍ هَسد)

*دٍ ٍیژگی هَج سا ًام ببشیذ کِ سشػت اًتطاس هَج بِ آى ّا بستگی نذاشته باشذ.

(:1/7/27تجربی)

( :1/5/3تجربی)

-7الف) هحیظ کشسان ،چِ هحیغی است؟ یک هحیظ کطساى ًام ببشیذ.

(98/21/36تجربی)

ب) تَضیح دّیذ اگش طول یک عٌاب سا بِ  31هقذاس اٍلیِ ی آى کاّص دادُ ٍ ًیشٍی کطص اى سا ثابت ًگِ داسین  ،سرعت هَج دس آى چِ تغییشی هی کٌذ؟

 )8یک هَج دس چِ صَست طولی ٍ دس چِ صَست عرضی ًاهیذُ هی ضَد؟بشای ّش هَسد هثالی بٌَیسیذ.

ً )9طاى دّیذ کِ اختالف فاص دٍ ًقغِ ی هم فاز هحیظ  ،هضشب زوجی اص  است؟

 )11اگش جشم ٍ عَل یک تاس کطیذُ سا  2بشابش کٌین ،سرعت اًتطاس هَج دس آى چِ تغییشی هی کٌذ؟
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 )11دس ّش هَسد  ،نـوع موج هٌتطش سا با رکش دلیل بٌَیسیذ.

(98/21/36تجربی)

الف) هَج هٌتطش ضذُ دس سـطح آب.
ب) هَج هٌتطش ضذُ دس فنـری کِ چٌذ حلقِ ی آى سا فطشدُ کشدُ ٍ سپس سّا هی کٌین.

ر

ت) نمـودار هـا

 )1دس عشح سٍبِ سٍ  ،یک سش ًـخ ٍ فـٌش دس ًقغِ ی A
بِ ضاخِ ی دیاپاصٍى ٍصل ضذُ است .با استؼاش دیاپاصٍى

(41/41/41رياضي)

الف) نوع موج هایی سا کِ دس ًـخ ٍ فـٌش اًتطاس هی یابٌذ هطخص کٌیذ.

ب) یک کویت ًام ببشیذ کِ مساوی بودن آى ّا بشای ّش دٍ هَج قغؼی است.

A

ﻮن
ﻫﻨﻤ

پ) یک کویت ًام ببشیذ کِ هوکي است بشای ّش دٍ هَج یكسان نباشذ.

 )2در شكل ً ،قش يك هـَج را هشاّذُ هي كٌيذ.رٍي شكل:

(48/41/41رياضي)

y

الف) يك ًقطِ ي ّن فاز تا ًقطِ ي  ٍ Bيك ًقطِ ي در فاز هخالف تا آى ًشاى دّيذ.

ب) يك ًقطِ ًشاى دّيذ كِ تا سرعت تيشيٌِ در جْت  yدر حال ًَساى است.


ج) دٍ ًقطِ هشخص كٌيذ كِ فاصلِ ي آًْا
4

V



B

x m 



 3تاشذ.

 )3هطاتق شكل  ،هـَج عرضي در هحيطي هتشر هي شَد:

(81/1/41رياضي)

آ) تيي دٍ ًقطِ ي  D , Aچٌذ ًقطِ ي ّن فاز تا ًقطِ ي ٍ Aجَد دارد؟0/52

D

ب) اختالف فاز تيي ّر دٍ ًقطِ ي غير ّن فاز از چِ راتطِ اي تذست هي آيذ؟0/52

C

B

A

پ) فاصلِ ي اٍليي قلِّ از سوت چپ تا ًقطِ ي  Dرا تر حسة طَل هَج تٌَيسيذ0/52.

ت)اگر داهٌِ ي ًَساى هَج را دٍ تراتر كٌين  ،سرعت اًتشار هَج چِ تغييري هي كٌذ؟چرا؟0/2

 )4ضکل هقابل ً ،طاى دٌّذُ ی چِ ًَع هَجی است؟ چشا؟

(48/41/41تجربي)

 )5هاًٌذ ضکل سٍ بِ سٍ  ،ضشبِ ای بِ ٍسظ عٌاب کطیذُ ضذُ ای ٍاسد هی کٌین
تا یک تپ ضکل بگیشد.سفتاس بؼذی عٌاب سا پیص بیٌی کٌیذ

 )6جذٍل سا کاهل کٌیذ.

(41/41/41رياضي)

ضر به

(48/41/11رياضي)

( 48/41/1رياضي)
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ث) مسـائـل
m
 )1هَجی دس یک هحیظ کطساى با سشػت
s



 7 / 5دس حال اًتطاس است .هؼادلِ ی ًَساًی ًقغِ ی  Aاص ایي هحیظ

(98/21/37ریاضی)

 U A  / 2Sin (6  t است .هغلَب است:

ر

دس  SIبِ صَست )
6
الف) بساهذ چطوِ ی هَج؟ ً0/5وشُ

ب) عَل هَج ؟ ً 0/25وشُ

ج) فاصلِ ی بیي دٍ ًقغِ ی  ٍ Aدٍهیي ًقغِ ای
کِ دس فاص هخالف با ًقغِ ی  Aاست ؟ً/55وشُ

ﻮن
ﻫﻨﻤ
 )2تابغ هَجی دس  SIبِ صَست )  t  2 x

U x  / 2 Sin (4است:

(:1/5/3ریاضی9:/21/26-تجربی)

الف) نوع هَج ٍ جهت اًتطاس آى سا تطخیص دّیذ .؟ ً 0/5وشُ

ب) سرعت هَج ٍ طول هَج سا هحاسبِ کٌیذ؟ ً 0/5وشُ

ج) بشای ًقغِ ای ٍاقغ دس فاصلِ ی  25cmاص چطوِ ی هَج
(دس جْت اًتطاس)،معادله ی ًَساى سا بٌَیسیذ ؟ً/5وشُ

y
 )3تابغ هَجی دس  SIبِ صَست )
2

U x  / 5 Sin 2 (1 t است:

(:1/5/3تجربی)

الف) نوع هَج  ،راستا ٍ جهت اًتطاس آى سا تطخیص دّیذ .؟ ً 0/55وشُ

ب) سرعت هَج ٍ طول هَج سا هحاسبِ کٌیذ؟ ً 1وشُ

ج) بشای ًقغِ ای ٍاقغ دس فاصلِ ی  / 8 mاص چطوِ ی هَج
(دس جْت اًتطاس)،معادله ی ًَساى سا بٌَیسیذ ؟ً 0/25وشُ

 )4تابغ هَجی دس  SIبِ صَست ) Sin (4  t   x

2

U y  2 1است:

(9:/23/21ریاضی)

الف) نوع هَج ٍ جهت اًتطاس آى سا تطخیص دّیذ .؟ ً 0/5وشُ

ب) سرعت اًتطاس هَج سا هحاسبِ کٌیذ؟ ً 0/5وشُ

ج) بشای ًقغِ ای ٍاقغ دس فاصلِ ی   /5mاص چطوِ ی هَج
معادله ی ًَساى سا بٌَیسیذ ؟ً/25وشُ

د) اختالف فاص دٍ ًقغِ اص هحیظ بِ فاصلِ ی  ٍ 2 cmدس یک
جْت اًتطاس چِ قذس است؟ً0/5وشُ

 )5هَجـی دس یک هحیـظ دس حال اًتطاس است .هؼـادلِ ی ًـَساًی ًقغِ ّای  B , Aاص ایي هحیظ دس  SIبِ صَست

)  U B  / 3Sin (5  t  / 9 ) , U A  / 3Sin (5  t  / 6است .اگش هـَج
اص ًقغِ ی  Aبِ  Bبشٍد ،کن تشیي فاصلِ ی ایي دٍ ًقغِ سا اص یکذیگش بذست آٍسیذ.
m
سشػت اًتطاس هَج دس هحیظ
s

 2است.
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 )6یک چطوِ ی هَج دس یک هحیظ کطساى ٍ دس ساستای هحَس  yبا داهٌِ ی  5 cmدس ًَساى است ٍ دس

ّش دقیقِ ًَ 36ساى کاهل اًجام هی دّذ.اگش هَج حاصل دس جْت هحَس x

m
با سشػت
s

(98/23/6ریاضی)

 1هٌتطش ضَد:

الف) بساهذ ٍ ػذد هَج سا هحاسبِ کٌیذ؟ ً 1/5وشُ

ر

ب) تابغ ایي هَج سا بٌَیسیذ؟ ً 0/55وشُ

 )7یک چطوِ ی هَجًَ ،ساى ّایی با بساهذ ٍ 2 Hzداهٌِ ی  5 cmدس یک هحیظ کطساى ٍ دس ساستای هحَس  yاًجام هی دّذ.
m
ایي ًَساى ّا دس خالف جهت محور  ٍ xبا سشػت
s

(:1/7/27-95/21/25ریاضی)

 1دس هحیظ هٌتطش ضَد:

ﻮن
ﻫﻨﻤ

الف) با اسائِ ی استذالل ًَ ،ع هَج سا هطخص کٌیذً 0/5 .وشُ

ب) عَل هَج ٍ ػذد هَج سا هحاسبِ کٌیذ؟ ً0/5وشُ
ج) تابغ ایي هَج سا بٌَیسیذ؟ ً 0/5وشُ

د) فاصلِ ی سَهیي ًقغِ ی ّن فاص با چطوِ ی هَج چِ اًذاصُ است؟ً 0/5وشُ
 )8یک چطوِ ی هَج با بساهذ Hz
m
کِ با سشػت
s

ًَ ، 1ساى ّایی با داهٌِ ی  5 cmایجاد هی کٌذ

(94/23/:تجربی9:/21/26-ریاضی)

 1دس جْت هحَس  xهٌتطش هی ضَد:

الف) عَل هَج ٍ ػذد هَج سا هحاسبِ کٌیذ؟ ً 1وشُ

ب) تابغ ایي هَج سا بٌَیسیذ؟ ً 0/55وشُ

 )9یک چطوِ ی هَج ًَساى ّایی با داهٌِ ی  / 5 mدس جْت هحَس  xهٌتطش هی کٌذ:

 ٍ 2  radػذد هَج
اگش بساهذ صاٍیِ ای ایي ًَساى ّا
 rad
s
m

(98/21/36تجربی)

 1باضذ

الف) عَل هَج ٍ سشػت اًتطاس ایي هَج سا دس هحیظ هحاسبِ کٌیذ؟ ً 1وشُ

ب) تابغ ایي هَج سا بٌَیسیذ؟ ً 0/55وشُ

 )11ضکل ّای هقابل ً ،قص یک مـوج سا دس دٍ لحظِ ی

(48/41/41-48/41/11تجربي)

u m 

ً t2 , t1طاى هی دٌّـذ کِ دسیک هحیظ ٍ دس جْت
هحـَس  xدس حـال اًتطاس است  .ػالهت پیکاى  ،یک
قلّـِ ی هَج سا دس ایي لحظِ ًطاى هی دّذ .
اگش  t2  t1  / 5sباضذ ،تـابع مـوج سا بٌَیسیذ.

ًقص هَج دس لحظِ ی t1

3

x m 

/1

u m 

ًقص هَج دس لحظِ ی t2

x m 

/7

ً )11يرٍي كشش طٌاتي ً 21يَتي ٍ جرم ٍاحذ طَل اى  03گرم تر هتر است.
يك سر ايي طٌاب تِ شاخِ ي دياپازًٍي كِ تساهذ آى Hz

در راستاي عوَد تر طٌاب ًَساى هي كٌذ ٍ ،صل شذُ است.

(48/41/8تجربي)

 1است ٍ

الف) سرعت اًتشار هَج ّاي عرضي را در طٌاب هحاسثِ كٌيذ.
ب) طَل هَج ايجاد شذُ در طٌاب چٌذ هتر است
6
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