
 با نام او

 1آزىّن فیضیک

اىیسوارم ىّضّع ػاكّل را فصاىّش ٌکصده ةاػیس. زىیً را کصوی فصض ٌيّده و دظحگاه چعتیسه ةَ  -1

گیصیو کَ ىدّر ظّم آن ُيان  ای در ٌظص ىی ةگٌَّػٍاظیو،  ىی  کَ از ایً پط ةا ٌام زىیً را 

ای گشرٌسه  گیصیو کَ صفدَ ای ىی ىدّر دوران زىیً ٌعتث ةَ ایٍصظی ةاػس. ىدّر اول را ٌیض ةگٌَّ

و ارجفاعِ  𝜑ػاكّل در عصض جغصافیاییِ جایِ ػاكّل ةگشرد)ىطاةق ػکم(.  ىدّر ظّم از جایِاز آن و 

اٌسازة  ةٍاىیس.  و ىصکض کصة زىیً را    . ػعاع زىیً را ق ػکم()ىطاةةٍاىیس  از ظطح زىیً را   

𝜔ظصعث دوران زىیً ٌعتث ةَ ایٍصظی را 
 

 ةٍاىیس. 
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  𝜔ای در ٌظص گصفث کَ ةحّان چٍیً ٌّػث:  جّان دظحگاهِ ایٍصظی آیا ىی -انف
  𝜔  

  (
 
 
𝜔 

)  .

 ُا را ةٍّیعیس. جعاویُيیً آن دظحگاه را در ٌظص گصفحَ و ىعٍیِ 

    -ب
  ،(     )

  ) و  
    )

 گشاری کٍیس! ٌام   را      جّاٌیس اگص رّاظحیس ىی را ةٍّیعیس.  

(     )  -ج
  )و      

    )
 ةٍّیعیس.ةَ دظث آورده و را    

 از دیس ایٍصظی،   َ عتارجی را ةصای ػحاب آزادِ وزٌة چةص اظاس ىؼاُسات ٌجّىی آكای ٌیّجً  -د

( )  پیؼٍِاد ٌيّد. 
       



را ةَ دظث آوریو.  ( )کٍیو ٌیصویِ کؼغ ٌذ ةصای یافحً راظحایِ ایعحادنِ ٌذِ ػاكّل ظعی ىیخال  -ن

ٌّػحَ و از آٌجا ةصای وزٌة ػاكّل ای را کَ ىؼِّر ةَ كاٌّن دوم ٌیّجً اظث  ةصای ایً ىٍظّر جعاوی

 .( ةَ دظث آوریس  ٌیصوی کؼغ ٌذ را در دظحگاه زىیً)

، دكیلاً در ةسون ىداظتة کاىم و فلط ةا یک اظحسالل ظاده ظعی کٍیس ةگّییس ةاالرصه ٌذِ ػاكّل -و

ةَ ظيث رود(؟ یا ةَ ظيث چپ؟  یا  گیصد)یعٍی ةَ ظيث ىصکض زىیً ٌؼاٌَ ىی كصار ىی    راظحایِ 

 ػّد؟ ٌیض ةگّییس چَ ىی    ُای صفص و  𝜑ضيٍاً ةصای  گصدد. راظث؟ آن ىحيایم ىی

اظث. خال ةَ   کٍیو ُيان اٌسازة کؼغ ٌذِ  گیصی ىی جّجَ داریس کَ وزٌی کَ ىا روی زىیً اٌسازه -ه

 یا در اظحّا؟ اظثوزن ىا در كطب ةیؼحص  ةضرگحص اظث یا کّچکحص؟    وزن از ٌظص ػيا 

ىصةّطَ ةَ وزن  ظطحِةَ ٌظص ػيا ػّد  ایس؟! وكحی ظطدی ةا آن جصاز ىی جصاز ةٍّاییِ ختاةی را دیسه -و

 واصم ةَ ىصکض زىیً؟ عيّد اظث یا ةَ رطِ

 


