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 بارم توجه: استفاده از ماشيه حساب ساده بدون اشكال است. رديف

 ٍ تِ پاسخٌاهِ هٌتقل کٌیذ.کشدُ ػثاست هٌاسة سا اص داخل پشاًتض اًتخاب  1

 دیٌاهیک( است. -)سیٌواتیکپشداصدهیتَجِ تِ دلیل آىحشکت اجسام تذٍىتشسسی کِ تِاصػلن فیضیکایضاخِالف( 

 کٌذ.صهاى سا تِ ّن ٍصل هی -هکاىکِ دٍ ًقغِ اصًوَداساستخغیضیة ای (لحظِ –تٌذی)هتَسظ ب( 

  است. ضتاب(تذٍى  -اگش تضسگی سشػت ثاتت تواًذ حشکت تش هسیش هٌحٌی حشکتی )ضتاتذاسج( 

  داسد.هستقین هشتغ تساهذ (ساتغِ -ّش ًَساًگش تا )تساهذ(اًشطی هکاًیکید

 ػشضی ( است.  –ٍ( ًَس ًَػی هَج )عَلی 
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 ٍ تِ پاسخٌاهِ هٌتقل کٌیذ. کشدُ هطخص  «ى » ٍ     «د » تا حشفْای   ػثاست دسست ٍ ًادسست سا 2

 ًیشٍی ػوَدی تکیِ گاُ است. ُاًذاص تیطیٌِ ًیشٍی اصغکاک ایستایی هتٌاسة تاالف( 

 خالف جْت تا تشداس ضتاب است. ،ًیشٍی خالص ٍاسد تش جسنب( 

 ِ تٌذی جسن دس حال سقَط دس دسٍى ضاسُ تیطتش تاضذ، ًیشٍی هقاٍهت ضاسُ افضایص هی یاتذ. چّش ج( 

 صهاى تشاتش است تا تغییش تکاًِ . –هساحت صیش ًوَداس ًیشٍ ( د

 ًسثت هستقین داسد. ، دٍ رسُ تا هشتغ فاصلِ تیي آًْا ًیشٍی گشاًص تیيٍ( 

  دٍسُ تٌاٍب آى تیطتش است. ،ُ(ّش چِ عَل ًخ آًٍگ تیطتش تاضذ
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3  
 تشای ّش یک اص سَاالت صیش تَضیح هٌاسثی، حذاکثش دس یک سغش تٌَیسیذ.

 
 صفش ًثاضذ؟یا هوکي است دس حشکت سٍی خظ ساست ، سشػت حشکت صفش ضَد اها ضتاب حشکت آالف(

 ًطیٌاى خَدسٍ سا ضشح دّیذ.ب(ػلت تستي کوشتٌذ ایوٌی تشای سش

کٌذ تا ًیشٍیی کِ جؼثِ تِ ضخص ٍاسد دّذ . ًیشٍیی کِ ضخص تِ جؼثِ ٍاسد هیای سا ّل هیضخصل جؼثِج(

 کٌذاها ضخص ّوچٌاى ساکي هی هاًذ.، پس چشا جؼثِ حشکت هیهی کٌذتشاتش است
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 75/0  تحقیق کٌیذ کِ ًیشٍی اصغکاک جٌثطی تِ هساحت سغح تواس تستگی ًذاسد. کوک آصهایطی سادُتِ 4

 5/0 ( یک تفاٍت ٍ یک ضثاّت اص اهَاج هکاًیکی ٍ الکتشٍ هغٌاعیسی تٌَیسیذ.الف 5

 3اص   1صفحِ: 

 صبح 8:30سبعت اهتحبن:                                                                                                                                                                                           

      دقيقو 120اهتحبن:  ًقت                       هبه: دينٌبت اهتحبني                                شبىد هعلن نبم ًاحد آهٌزشی:                       ش صندلی )ش داًطلب(:          

 13/10/1397اهتحبن:  تبريخ                                 ريبضیرشتو:                دىندًازپبيو:                 نبم پدر :                                  خبنٌادگی:                   نبم ً نبم

 صفحو 3سؤال:  صفحوتعداد               1397ـ1398سبل تحصيلی:                                               چبم نبم نبم دبير:                         3 فيسيكسٌال اهتحبن درش: 

 هْش یا اهضاء هذیشهحل 

 سئٌال

 



 

 3اص    2صفحِ: 

 بارم سوال رديف

این تَضیح دّیذ اگش (هغاتق ضکل چٌذ آًٍگ سا اص سیوی آٍیختِب 

  کٌٌذ؟ی دیگش چگًَِ ًَساى هیسا تِ ًَساى دس آٍسین، آًٍگْا xآًٍگ 

 

 

سا تِ پاسخٌاهِ هٌتقل  Aدّذ، هَج هَجی سا ًطاى هی ضکل صیش(ج

اش ًصف ٍ سسن ًواییذ کِ داهٌِ B تِ ًام کشدُ ٍ سٍی اى هَج دیگشی

 عَل هَج آى دٍ تشاتش تاضذ.
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ی تِ صَست سْوی ٍ دس تاصُ  2tتا  0صهاًی ی صهاى هتحشکی تِ صَست صیش است . دس تاصُ  –ًوَداس هکاى    6

 تِ صَست خظ ساست است.  3tتا  2tصهاًی 

 الف( دس کذام تاصُ ی صهاًی حشکت یکٌَاخت است؟

 گزسد؟ای هتحشک اص هثذا هکاى هیب(دس چِ لحظِ

 ج( دس چِ لحظِ ای هتحشک تغییش جْت دادُ است؟ 

 

0/75 

 تِ صَست سٍتشٍ است.  A  ٍBًوَداس هکاى صهاى دٍ هتحشک  7

 الف( هؼادلِ ّای حشکت آًْا سا تٌَیسیذ.

 ب(دس چِ صهاًی دٍ هتحشک تِ ّن هی سسٌذ؟ 
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  صهاى هتحشکی تِ صَست صیش است. -ًوَداس سشػت 8

 الف(سشػت هتَسظ دس کل صهاى حشکت سا تِ دست آٍسیذ.

 ب(دس کذام تاصُ ی صهاًی ضتاب تیطتش است ؟ چشا؟ 

 حشکت سسن کٌیذ،  10sتا0صهاى سا تشای  -ج(ًوَداس هکاى

mx هکاىضشٍع حشکت سا اص 200  .دس ًظش تگیشیذ 

 

2 

، اگش اص هقاٍهت َّا صشفٌظش کٌین.ضَدهتشی سّا هی 02استفاع صخشُ ای تِ جسوی اص  9
2

10
s

m
g  

 الف(صهاى سقَط سا هحاسثِ کٌیذ.

 ب(سشػت سسیذى جسن تِ صهیي سا تذست آٍسیذ. 

1 
 

 13/10/1397  تبريخ اهتحبن:                                                       ريبضیرشتو:                                             3 فيسيكدنببلو سؤال اهتحبن درش: 
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 3اص    3صفحِ: 

 بارم سوال رديف

cmLفٌشی تِ عَل  10 100   ًِکٌین . پس اص گشهی ٍصل هی 200سا آٍیضاى هی کٌین ٍ تِ سش دیگش آى ٍص

cmLسسیذى تِ تؼادل عَل فٌش تِ  12 سسذ. هی 

الف(ثاتت فٌش چٌذ
m

N است؟
2

8.9
s

m
g  

 ضَد؟هیهتشساًتیتؼادل عَل فٌش چٌذتِپس اصسسیذى، کٌینگشهی تِ فٌشآٍیضاى 300ب(اگشٍصًِ 
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11 
 چشخذ. دٍس هی 200دس ّش دقیقِ m1تالگشدی تِ ضؼاع  

 الف(دٍسُ تٌاٍب پشُ ّا چٌذثاًیِ است؟

ب(ضتاب هشکض گشا دس ًَک پشُ ّا چٌذ 
2s

m  است؟ 
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تا تٌذی kg1000خَدسٍیی تِ جشم    12
h

km
تِ دیَاس تش خَسد کشدُ ٍ تا تٌذی   72

h

km
گشدد. اگش تاص هی 18

 تاضذ، هغلَتست:s5.0صهاى تشخَسد 

الف(تغییش تکاًِ چٌذ
s

mkg.است؟ 

 ی ًیشٍی هتَسظ خَدسٍ چٌذ ًیَتَى است؟ب(اًذاصُ
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تِ صَست صیش است: SIهؼادلِ ًَساًگشی دس 
  

)10cos(02.0 tx 
 

 است؟ ٌذهتش، چًَساًگش الف(داهٌِ

ام ثاًیِ چقذس است؟ب( هکاى ًَساًگش دس لحظِ یک سی
 

 ضَد؟تٌذی ًَساًگش تیطیٌِ هی ج(پس اص چِ هذت تشای اٍلیي تاس اص ضشٍع حشکت ،

 

2 
 

 کطین.هی N8.1سا تا ًیشٍی kg36.0ٍ جشمm2.0تِ عَل  جسوی 14

جسن چٌذالف(تٌذی اًتطاس ایي هَج دس 
s

m ؟است 

 تاضذ. m5.0سا تا چِ تساهذی حشکت دّین تا عَل هَج ایجاد ضذُ دس فٌش جسن ب(سش آصاد 
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 20 جمع بارم  موفق باشيد  

 13/10/1397تبريخ اهتحبن:                                                      ريبضیرشتو:                                                  3فيسيك دنببلو سؤال اهتحبن درش: 

 


