جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

هقطع و رشته :دوازدهن تجربی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

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

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

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

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399 -1400

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :فیسیک

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

تاریخ امتحان1399/10/13 :
ساعت امتحان 08 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  100 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

سؤاالت

1

هتحزکی در یک هسیز هستقین اتتذا  200هتز را در هذت  10ثاًیِ ٍ سپس درّواى جْت تِ هذت  30ثاًیِ تاا ساز ت
m
هتَسط
s

2

بارم

ردیف

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

 10حزکت هیًوایذ .سز ت هتَسط کل را تذست آٍریذ.

1/5

هتحزکی اس حال سکَى تا شتاب ثاتت تِ حزکت در هیآیذ ٍ پس اس  10ثاًیِ سز تش تِ20هتز تز ثاًیِ هیرسذ .سپس
تِ هذت  20ثاًیِ سز تش تِطَر یکٌَاخت کاّش پیذا هیکٌذ تا تِ صفز تزسذ .کل هسافتی کِ هتحزک در ایي 30

2

ثاًیِ طی کزدُ چٌذ هتز است؟
3

km
اتَهثیلی تا سز ت
h

 108در حال حزکت است .در فاصلِ  30هتزی خَد هاًعی را هیتیٌذ ٍ تا شتاب کٌاذ شاًَذُ 15

هتز تز هجذٍر ثاًیِ تزهش هیگیزد .اگز سهاى ٍاکٌش راًٌذُ 0/3ثاًیِ تاشذ آیا تِ هاًع تزخَرد هیکٌذ یا ًِ؟

4

در ًوَدار هکاى ـ زهاى رٍبِرٍ کِ بِ شکل سهوی است هتحرک در لحظِ  t = 5sدر چٌد هتری هبدأ هیباشد؟

5

در ًوَدار سیز هتحزک اس هثذأ شزٍع تِ حزکت کزدُ است .پس اس چٌذ ثاًیِ دٍتارُ تِ هثذأ تاس هیگزدد؟

6

در شکل سیز حذاقل ًیزٍی  Fچقذر تاشذ تا کتاب ( )200gتز رٍی دیَار ثاتت ًگِ داشتِ شَد؟(ضزیة اصطکاک ایستایی

1/5

1/5

1/5

 0/4هی تاشذ)
1/5

صفحه ی  1از2
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7

m
جسوی تِ جزم  5kgرا تا سز ت
s

 10رٍی یک سطح افقی تا ضزیة اصطکاک جٌثشی  0/5پزتاب هیکٌین .پاس اس
1/5

چٌذ هتز جسن هیایستذ؟

8

m
جسوی تَسط یک ًیزٍسٌج اس سقف یک آساًسَر آٍیشاى استٌّ .گاهیکِ آساًساَر تاا ساز ت ثاتات
s

 5در

حزکت استً ،یزٍسٌج  600Nرا ًشاى هیدّذ ٍ ٌّگاهیکِ تزهش هیگیزد ذد  720Nرا ًشاى هیدّذ .جْت حزکات

1/5

آساًسَر ٍ اًذاسُ ا شتاب تزهش را تذست آٍریذ؟

9
تَپی بِ جرم  100گرم را بِ طَر افقی با سرعت  20هتر بر ثاًیِ بِ یک دیَار هیزًین .تَپ با سرعت  10هتر بر ثاًیِ ٍ
1/5

افقی از دیَار برهیگردد .تغییر اًدازُ حرکت تَپ چٌد کیلَگرم هتر بر ثاًیِ است؟

10

هشخص کٌیذ کذام جولِ درست یا ًادرست است ٍ خیلی کَتاُ تَضیح دّیذ.
الفّ-ویشِ هتحزک در جْت ًیزٍی ٍارد تز آى حزکت هی کٌذ.
2

بً-یزٍی گزاًش سهیي تِ هاُ تشرگتز اس ًیزٍی گزاًش هاُ تِ سهیي است.
ج-هسافت طی شذُ در یک دٍرُ تٌاٍب حزکت ًَساًی دٍ تزاتز داهٌِ هی تاشذ.
د-عکس العول ًیرٍی ٍزى شوا بِ سطح زهیي ٍارد هی شَد.
11

m
m
اگز تیشتزیي سز ت ٍ تیشتزیي شتاب یک ًَساًگز سادُ ٍ / 3
2
s
s

 / 6تاشذ ،داهٌِ ًَساى آى چٌذ هتز

1/5

خَاّذ تَد؟
12

ًَساًگزی شزٍع تِ حزکت هیکٌذ ٍ در هذت  20ثاًیِ 4 ،تار پارُخط ًَساى را طی هیکٌذ .اگز طَل پارُخط ًَسااى
 10cmتاشذ:
5
6

الف) هعادلِ حزکت ًَساًی را تذست آٍریذ.؟ب) هکاى ًَساًگزدر  t  sچٌذ ساًتیوتز است؟

2/5

صفحه ی  2از2

جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کلید

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 1399-1400

نام درس :فیزیک  12ریاضي و تجربي
تاریخ امتحان1399/10/13 :
ساعت امتحان 08:00 :صبح /عصر
مدت امتحان 100 :دقیقه
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