نام درس. :فیزیک 3

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

جمهوری اسالمی ایران

مقطع و رشته :دوازدهم ریاضی و تجربی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

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

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

شماره داوطلب............................... :

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0311 -0011

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره به عدد:

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر............ :

تاریخ امتحان3311/31 / 33 :
ساعت امتحان 11:11 :صبح /عصر
مدت امتحان  11 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

سؤاالت

)1

در هر یک از جملههای زیر گزینه صحیح داخل پرانتز را انتخاب کنید.

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

الف) شیب خط مماس در نمودار مکان -زمان معرف سرعت (لحظهای -متوسط) است.
ب) در صورتیکه متحرک اندازه سرعت متوسط با تندی متوسط آن برابر است جابهجایی و مسافت طی شده با هم (مساوی-
نامساوی) باشد.
پ) بردار سرعت متوسط (همجهت -در خالف جهت) با بردار جابهجایی است.

 2/5نمره

ت) مساحت سطح زیر نمودار سرعت -زمان با محور زمان در هر بازه زمانی برابر (تغییرات سرعت -جابهجایی) است.
ث) نیروی کنش و واکنش همواره در سوی مخالف یکدیگرند و همدیگر را خنثی (میکنند -نمیکنند).
ح) وقتی جسمی روی سطحی میلغزد از طرف سطح بر جسم نیروی اصطکاک جنبشی وارد میشود که موازی با سطح (هم-
جهت -خالف جهت) لغزش جسم است.
)2

اتومبیلی از حالت سکون ،از محل شروع به حرکت کرده و پس از طی مسافتی ایستاده است .توضیح دهید کدام یک از
نمودارهای مکان -زمان نشان داده شده؟
 2نمره

)3

با توجه به نمودار مکان -زمان زیر که مربوط به حرکت یک جسم روی یک خط راست است ،به سواالت پاسخ کوتاه دهید.
الف) یک بازهی زمانی را معین کنید که جسم از مبدا مکان میگذرد.
 2/5نمره

ب) یک لحظه را مشخص کنید که جسم از مبدا مکان میگذرد.
ج) در کدام لحظه جسم بیشترین فاصله را از مبدا دارد؟
د) یک بازهی زمانی را معین کنید که جسم در جهت محور  Xها حرکت میکند.
1
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ه) در کدام بازه زمانی شتاب منفی است؟
و) در کدام بازهی زمانی حرکت کندشونده است؟

)4

شکل زیر نمودار مکان -زمان حرکت شخصی را که بر روی محور Xها حرکت میکند ،نشان میدهد.
الف) جابهجایی شخص را از لحظهی  t1= 1sتا  t2= 5sبدست آورید.
 2نمره

)5

اگر سرعت اولیه متحرکی که بر مسیر مستقیم حرکت میکند  11 m/sو نمودار شتاب -زمان آن به صورت مقابل باشد:
الف) سرعت متحرک در پایان ثانیه ششم چقدر است؟

 2نمره

ب) نمودار سرعت -زمان آن را رسم کنید.

)6

نمودار سرعت -زمان متحرکی که در راستای خط مستقیمی حرکت میکند به صورت زیر است .این متحرک از لحظه صفر تا
 tمسافت  141متر را طی میکند .سرعت متوسط و شتاب متوسط این متحرک از لحظه شروع حرکت تا لحظه  tچقدر
است؟

 2نمره

توضیح دهید:
الف) چرا سرنشینان یک اتوبوس درهنگام عبور از پیچ جاده به طرف خارج منحرف میشوند؟
ب) یک بشکه آب درون سورتمهای قرار دارد و شخص در حال کشیدن سورتمه است .بشکه سوراخ شده و آب قطره قطره از
)7

آن خارج میشود .چرا هر چه مرد جلوتر میرود برای کشیدن سورتمه دشواری کمتری احساس میکند؟
پ) ممکن است تا به حال آزمایش خون داده باشید .بعد از اتمام عمل خونگیری پرستار روی محل چسبی را میچسباند.
هنگامیکه میخواهیم این چسب را جدا کنیم اینکار را سریع انجام میدهیم یا آهسته و با احتیاط؟ چرا؟
ت) چرا هنگامی که سیب سقوط میکند زمین باال نمیآید؟
2
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 2نمره

)8

در هر یک از موارد زیر عبارتهای صحیح را با (ص) و نادرست را با (غ) تعیین کنید.
الف) تکانه جسم خالف جهت با نیرو خالص است.
ب) اگر برایند نیروهای وارد بر جسمی صفر باشد ،آهنگ تغییر تکانهی آن صفر است.
پ) وقتی جسمی در یک شاره قرار دارد و نسبت به آن حرکت میکند ،از طرف شاره نیروی خالف جهت حرکت جسم به آن

 1نمره

وارد میشود که به آن نیروی اصطکاک جنبشی میگویند.
ت) معموال ضریب اصطکاک جنبشی میان دو سطح کمتر از ضریب اصطکاک ایستایی میان آن دو سطح است.
نمودار نیروی کشسانی دو فنر  Aو  Bبر حسب تغییر طول آنها مطابق شکل زیر است .ثابت کدام فنر بیشتر است؟ توضیح
دهید.
)9

)11

 1نمره

شخصی داخل آسانسور ساکنی روی یک باسکول ایستاده است و باسکول وزن او را  511نیوتن نشان میدهد:
الف) اگر آسانسور با شتاب ثابت تند شونده رو به باال حرکت کند ،باسکول  051نیوتن را نشان میدهد .اندازه شتاب  aرا به-
دست آورید.

 1نمره

ب) اگر آسانسور با سرعت ثابت  2 m/sحرکت کند ،باسکول چه عددی را نشان مدهد؟ )(g= 11 m/s2
)11

جسمی به جرم  4کیلوگرم روی سطح افقی که ضریب اصطکاک ایستای آن  1/4است قرار دارد.
الف) اگر نیروی افقی  F= 11 Nبه آن وارد شود ،آیا جسم ساکن میماند؟

 1نمره

ب) اگر در اثر نیروی افقی  24نیوتنی جسم شتاب  3 m/s2را بهدست آورد  µkچقدر است؟
)12

1

در چه فاصلهای از سطح زمین بر حسب کیلومتر ،وزن یک شخص  4وزن شخص در سطح زمین میشود؟

 1نمره

)(Re= 0411 Km

جمع بارم  01 :نمره

3
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0311-0011

نام درس :فيزیک3
نام دبير................. :
تاریخ امتحان0311/01/03 :
ساعت امتحان 11:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 021 :دقیقه

ردیف

راهنمای تصحیح

محل مهر یا امضاء مدیر

1

2

3

4

5

4
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11

11

12

جمع بارم 01:نمره

امضاء:

نام و نام خانوادگی مصحح :

6
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