
 

 

 

 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:                                نام دبیر:    

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

ثاًِ٘ تا سرعت 10هتحرکٖ رٍٕ خط راست  1
m

s
هتر را تا سرعت ثاتت 200کٌذ ٍ سپس  حرکت هٖ 30 

m

s
 گردد؛ ترهٖ 20 

الف( سرعت هتَسط هتحرک چٌذ
m

s
 است؟ 

ب( تٌذٕ هتَسط هتحرک چٌذ
m

s
 است؟ 

2 

هتحرکٖ تا سرعت 2
m

s
تٌ٘ذ ٍ تا اًذازٓ شتاب در حال حرکت است. هاًعٖ را در سر راُ خَد هٖ  20 

2

m

s
گ٘رد. اگر زهاى  ترهس هٖ 4

 ثاًِ٘ تاشذ، 5/0 ٍاکٌش راًٌذُ،

 اٗستذ؟ جاٖٗ، هٖ الف( پس از چٌذ هتر جاتِ

 ب( ًوَدار سرعت ـ زهاى هتحرک را رسن کٌ٘ذ.
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 در ًوَدار سرعت ـ زهاى زٗر تِ سؤاالت جَاب دّ٘ذ: 3

 است؟الف( هتحرک در چِ لحظاتٖ تغ٘٘ر جْت دادُ 

 ّإ زهاًٖ، شتاب هتحرک هٌفٖ است؟ ب( در چِ تازُ

 ، عالهت سرعت ٍ شتاب را هشخص کٌ٘ذ. 3tتا 2tج( در تازٓ زهاًٖ

 اًذازُ تاشذ. شذٓ هتحرک، ّن جاٖٗ ٍ هسافت طٖ ت( ٗک تازٓ زهاًٖ ًام تثرٗذ کِ جاتِ

2 

4 
 هقاتل دارإ سرعت اٍل٘ٔ اگر هتحرک ًوَدار

m

s
 کٌذ؟ إ هتحرک تَقف هٖ تاشذ، در چِ لحظِ  (-20) 

 

5/1 

 آساًسَرٕ تا شتاب 5
2

m

s
ک٘لَگرم داخل آساًسَر را چٌذ ً٘ـَتي   50کٌذ. ترازٍ شخصٖ تِ جرم  شرٍع تِ حرکت رٍ تِ تاال هٖ  2

 ًشاى خَاّذ داد؟

1 

شَد. شتاب حرکت جسن را تِ دست آٍرٗذ. ًَ٘تي ٍارد هٖ     4 تِ جسن ساکي شکل هقاتل، ً٘رٍٕ 6

0 3 0 1s k( / , / )     

 

1 

10Fدر شکل هقاتل، شتاب حرکت جسن را تِ دست آٍرٗذ. ) 7 N،1M kg ٍ0 2k / ) 
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8 
گرم را تِ صَرت قائن تا سرعت 200تَپٖ تِ جرم 

m

s
زً٘ن ٍ قائن تا سرعت تِ کف سالٌٖ هٖ  30 

m

s
گردد. در صـَرتٖ   ترهٖ 20 

 شَد را تِ دست آٍرٗذ.  ثاًِ٘ تاشذ، هتَسط ً٘رٍٖٗ کِ از طرف کف تِ تَج ٍارد هٖ 2/0کِ زهاى تواس تَج تا کف 
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 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 ریاضیدوازدهن  هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شواره 

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 (3فیسیک)نام درس: 

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 120مدت امتحان : 



 

 نمره 20جمع بارم : 

تا استفادُ از رٍاتط، تَض٘ح دّ٘ذ کِ چرا در سقَط شخص تر رٍٕ سٌگ، ًسثت تِ سقَط تر رٍٕ تُشک، آس٘ة شخص ت٘شـتر   9

 تاشذ؟ هٖ

1 

 تا تَض٘ح کَتاُ، درستٖ ٍ ًادرستٖ جوالت زٗر را هشخص کٌ٘ذ.  10

 شَد.  العول ً٘رٍٕ ٍزى جسوٖ کِ رٍٕ سطح افقٖ قرار دارد، تِ سطح زه٘ي ٍارد هٖ الف( عکس

 کٌٌذ.  العول ّوذٗگر را خٌثٖ هٖ ب( ً٘رٍّإ عول ٍ عکس

 ساکي خَاّذ تَد.  ج( اگر تراٌٗذ ً٘رٍّإ ٍارد تر جسوٖ صفر تاشذ، آى جسن حتواً

 تَاًذ شتاتذار تاشذ.  ت( هتحرکٖ کِ تٌذٕ حرکت آى ثاتت تواًذ، حرکتش هٖ

2 

 خط ًَساى را طٖ کٌذ؛ تار پارُ 4ثاًِ٘،  20کٌذ. در صَرتٖ کِ در هذت  هتر ًَساى هٖ ساًتٖ 20خطٖ تِ طَل  ًَساًگرٕ رٍٕ پارُ 11

 الف( هعادلٔ ًَساى را تِ دست آٍرٗذ. 

ٔظًَساًگر را در لحب( هکاى 
5

2
t   .ثاًِ٘ تِ دست آٍرٗذ 

2 

 تِ سؤاالت زٗر جَاب دّ٘ذ. 12

 الف( اگر سرعت ًَساًگرٕ هثثت ٍ حرکتش کٌذشًَذُ تاشذ، عالهت شتاتش را تع٘٘ي کٌ٘ذ. 

 تاشذ؟ شذُ تَسط ًَساًگر در ت٘ي دٍتار تَقف، چٌذ تراتر داهٌٔ ًَساى هٖ ب( هسافت طٖ

ج( ت٘شترٗي سرعت هتَسط ًَساًگر در زهاى
2

T
ًَساى، چٌذ 

A

T
 تاشذ؟ هٖ 
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13 
إ رٍٕ سطح افقٖ تا سرعت زاٍٗٔ ثاتت تَسط ٗک فٌر حَل ًقطِ Kg 1 جسوٖ تِ جرم

rad

s
هتر در  ساًتٖ 40ٍ شعاع دٍراى  5

 است. )اصطکاک ًاچ٘س(حال چرخش 

 الف( ً٘رٍٕ فٌر را تِ دست آٍرٗذ. 

 ب( در صَرتٖ کِ ثاتت فٌر
N

m
 هتر است؟ تاشذ، طَل فٌر عادٕ چٌذ ساًتٖ 1000 
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 2از 2صفحه ی 




