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 : نام پرورش و آموزش وزارت 3 کیزیف: درس

ی :خانوادگ نام اصفهان استان پرورش و آموزش کل اداره : طراح

1397 ماهید      : امتحان خیتار  دوازدهم:  هیپا مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهرضا

قهیدق 100: امتحان مدت  یتجرب:  رشته اول سال مین انیپا امتحان

 :   امتحان ساعت 97 - 98ی  لیتحص سال :  رهنم

 (عی )عل امام.           اوست تخصص ویی دانا مقدار به کس هر ارزش 

 ر سواالت صفحه اول بارم
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 در هریک از جمله های زیر گزینه صحیح داخل پرانتز را انتخاب کنید.
 متوسط( است. -زمان معرف سرعت )لحظه ای -الف( شیب خط مماس در نمودار مکان

ب( در صورتی که متحرک اندازه سرعت متوسط با تندی متوسط آن رابر است که جابه جایی و مسافت طی شده باا هام   
 نامساوی( باشد.  -)مساوی

 در خالف جهت( با بردار جابه جایی است.  -پ( بردار سرعت متوسط )هم جهت
 جابه جایی( است. -ر بازه زمانی برابر )تغییرات سرعتزمان با محور زمان در ه -ت( مساحت سطح زیر نمودار سرعت

 نمی کنند( -ث( نیروی کنش و واکنش همواره در سوی مخالف یکدیگرند و همدیگر را خنثی )می کنند
ح( وقتی جسمی روی سطحی می لغزد از طرف سطح بر جسم نیروی اصطکاک جنبشی وارد می شود که موازی با ساطح   

 جسم است.خالف جهت( لغزش  -)هم جهت
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توضیح دهیاد کادام یاک از    اتومبیلی از حال سکون، از محل شروع به حرکت کرده و پس از طی مسافتی ایستاده است. 
 نشان داده شده. زمان -مکاننمودار 
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 .وتاه دهیدپاسخ کزمان زیر که مربوط به حرکت یک جسم روی خط راست است، به سواالت  -با توجه به نمودار مکان
 الف( در کدام لحظه جسم تغییر جهت می دهد؟

 ب( یک لحظه را مشخص کنید که جسم از مبدأ مکان می گذرد؟
 ج( در کدام لحظه جسم بیشترین فاصله را از مبدأ دارد؟

 ها حرکت می کند. xد( یک بازه ی زمانی را معین کنید که جسم در جهت محور 
 ی است؟ها( در کدام بازه زمانی شتاب منف

 و( در کدام بازه ی زمانی حرکت کند شونده است؟
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 دهد:کند، نشان میها حرکت میxزمان حرکت شخصی را که بر روی محور  -شکل زیر نمودار مکان
 الف( معادله حرکت شخص را بنویسید.

 بدست آورید. s5  =2tتا  s1  =1tشخص را از لحظه ی  جابه جاییب( 
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بارم  ر صفحه دوم سواالت
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 و نمودار شتاب زمان آن به صورت مقابل باشد m/s10اولیه متحرکی که بر مسیر مستقیم حرکت می کند اگر سرعت 
 الف( سرعت متحرک در پایان ثانیه ششم چقدر است؟

 آن را رسم کنید.  زمان سرعت –ب( نمودار 
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قیمی حرکت می کند به صورت زیر است این متحرک از لحظه صفر زمان متحرکی که در راستای خط مست -نمودار سرعت

چقادر    این متحرک از لحظه شروع حرکت تا لحظه t سرعت متوسط و شتاب متوسطرا طی می کند.  متر 140مسافت  tتا 
 است؟ 
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 توضیح دهید:
 شوند؟الف( چرا سرنشیان یک اتوبوس در هنگام عبور از پیچ جاده به طرف خارج منحرف می 

ب( یک بشکه آب درون سورتمه ای قرار دارد و شخص در حالکشیدن سورتمه است. بشاکه ساوراش شاده و آب قطاره   
 قطره از ان خارج می شود چرا هرچه مرد جلوتر می رود برای کشیدن سورتمه دشواری کمتری احساس می کند؟

ون گیری پرستار روی محل چسبی را می چسباند پ( ممکن است تا به حال آزمایش خون داده باشید بعد از اتمام عمل خ
 هنگامی که می خواهیم این چسب را جدا کنیم اینکار را سریع انجام دهیم یا آهسته و با احتیاط؟ چرا؟

 سیب سقوط می کند زمین باال نمی آید؟هنگامی که ت( چرا 
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 ( تعیین کنید. در هر یک از موارد زیر عبارت های صحیح را با )ص( و نادرست را با )غ
 الف( تکانه جسم خالف جهت با نیرو خالص است.

 ب( اگر برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر باشد آهنگ تغییر تکانه ی آن صفر است.
پ( وقتی جسمی در یک شاره قرار دارد و نسبت به ان حرکت می کند از طرف شاره نیروی خالف جهت حرکت جسم به 

 روی اصطکاک جنبشی می گویند.   آن وارد می شود که به آن نی
 ت( معموالً ضریب اصطکاک جنبشی میان دو سطح کمتر از ضریب اصطکاک ایستایی میان آن دو سطح است.
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 .ن ها مطابق شکل استبر حسب تغییر طول آ و B انی دو فنر Aسنمودار نیروی کش
 ثابت کدام فنر بیشتر است؟ توضیح دهید. 
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 نیوتن نشان می دهد: 500نسور ساکنی روی باسکول ایستاده است و باسکول وزن او را شخصی داخل آسا
را  نیوتن را نشان می دهد. اندازه شاتاب   a 650الف( اگر آسانسور با شتاب ثابت تند شونده روبه باال حرکت کند باسکول 

 بدست آورید.
 (m/s10  =gا نشان خواهد داد؟ )2حرکت کند باسکول چه عددی ر m/s 2ب( اگر آسانسور با سرعت ثابت 
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  سواالت صفحه سوم بارم
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 است قرار دارد.4/0کیلوگرم روی سطح افقی که ضریب اصطکاک ایستایی آن  4جسمی به جرم 
 به آن وارد شود آیا جسم ساکن می ماند؟ N18  =Fالف( اگر نیروی افقی 

 چقدر است؟  kرا بدست آورد  m/s3شتاب 2 جسمنیوتنی  24ب( اگر در اثر نیروی افقی 
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در چه فاصله ای از سطح زمین بر حسب کیلومتر وزن یک شخص 
4
 وزن شخص در سطح زمین می شود؟  1

(Km6400 =Re) 

 
 

12 

5/1 

 هر یک از مفاهیم فیزیکی زیر را تعریف کنید. 
 الف( دوره تناوب:

 ب( نوسان واداشته:
 پ( موج عرضی:
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 
 طول نخ آونگ ساده ای را نصف می کنیم دوره آن چند برابر می شود؟ -1

الف( 
2
ب(           2

2
 ری نمی کندد( تغیی             2ج(               1

 برابر شود. انرژی مکانیکی آن چند برابر می شود؟ 2اگر دامنه و بسامد یک نوسانگر هماهنگ ساده  -2

 برابر    2برابر              د(  16برابر             ج(  8برابر       ب(  4الف( 

 

14 

5/1 

 ت.فنر به صورت روبرو اس -زمان یک نوسانگر در سامانه جرم -نمودار مکان
 بنویسید.  زمان این نوسانگر را در SI -الف( معادله مکان

 را بدست آورید؟ 'tب( مقدار 
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