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 دقیقه 90    14/10/1399تاریخ: یکشنبه،        دبیرستان نواب  1399-1400سال اول سال تحصیلی آزمون فیزیک پایان نیم

 نمره) 3مفاهیم زیر را تعریف کنید: (-1

سط-1-1 سبهو نحوه شتاب متو سیي محا سوم نیوتن در حرکت و -2-1                ي آن به دو روش جبري و هند قانون 

 ي آني محاسبهاي در نوسان ساده و نحوهبسامد زاویه-3-1                  هاي آنویژگی

 
𝑡𝑡1هاي  اي روي خط راســـت با ســـرعت ثابت در حرکت اســـت و در لحظهذره-2 = 6 𝑠𝑠  و𝑡𝑡2 = 16 𝑠𝑠  ثانیه به ترتیب در

𝑥𝑥1 = +80 𝑚𝑚  و𝑥𝑥2 = −160 𝑚𝑚 چنین زمان و هم-ي حرکت ذره را به دست آورید و نمودارهاي مکانقرار دارد. معادله

 نمره) 1,5زمان آن را رسم کنید. (-سرعت

 
درجه تغییر مسیر داده و  180شود و پس از آن جا میمتر بر ثانیه جابه 30ثانیه با سرعت  20اي روي خط راست به مدت ذره-3

جایی این حرکت تندي متوســط چقدر با بزرگی جابهکل دهد. در ي مســیر میمتر بر ثانیه ادامه 20ثانیه با ســرعت  80به مدت 

 نمره) 1,5(متوسط متفاوت است؟ 

 
 زمان دو ذره که روي خط راست -نمودارهاي سرعت -4

 مقابلکنند به صورت از یک نقطه شروع به حرکت می   

 اي از چند ثانیه پس از حرکت و در چه فاصلهاست.    

 نمره) 2رسند؟ (ي شروع حرکت به هم مینقطه   

 
 

افتد و پس از مدتی متر بر مجذور ثانیه روي خط راست راه می 2اي از حال سکون با شتاب ثابت ذرهتجربی:  دوازدهم-5

ي جایی دو مرحلهمتر باشد، اختالف جابه 500جایی کل جابهشود. اگر متر بر مجذور ثانیه ترمز کرده و متوقف می 4با شتاب 

 نمره) 1,5است؟ (حرکت چقدر بوده

ي آخر حرکتش تا شود و در سه ثانیهاز سطح زمین و در شرایط خال رها می hجسم کوچکی از ارتفاع ریاضی: دوازدهم 

𝑔𝑔)  چه اندازه است؟  hشود. جا میمتر جابه 120برخورد به زمین،  = 10 𝑁𝑁
𝐾𝐾𝐾𝐾

 نمره) 1,5((

 
 شود. سرعت متوسط در شکل مقابل جسم از حال سکون رها می-6

 نمره) 1,5ي اول حرکت چقدر است؟ (ثانیه 20آن در 
     µ𝑠𝑠 = 0.5    µ𝑘𝑘 = 0.4    𝑚𝑚 = 5 𝐾𝐾𝑔𝑔   𝑔𝑔 = 10 𝑁𝑁/ 𝐾𝐾𝑔𝑔     

 



 حداقل مقدار  Fدر حال سکون است و  mدر شکل مقابل جسم -7

 درصد بیشتر کنیم، 40شده را از مقدار گفته Fممکن است. اگر      

 بزرگی واکنش عمودي سطح و اصطکاك هر کدام چقدر تغییر      

 (دیوار قائم است.) نمره) 1,5کنند؟ (می     

      µ𝑠𝑠 = 0.4  µ𝑘𝑘 = 0.3    𝑚𝑚 = 8 𝐾𝐾𝑔𝑔   𝑔𝑔 = 10 𝑁𝑁/ 𝐾𝐾𝑔𝑔     
 
 نمره) 1دهد؟ (چه شتابی می m7به جسم  F4دهد. نیروي متر بر مجذور ثانیه می 3,5شتاب  m5به جسم  F2نیروي -8

 
 کیلوگرمی در آسانسوري روي ترازویی ایستاده است. عددي که ترازو در حرکت آسانسور با شتاب تندشونده 80شخصی -9

شان می 2 شتابدهد چقدر با عددي که ترازو در حرمتر بر مجذور ثانیه به باال ن سور با  سان شوندهکت آ متر بر مجذور  3ي تند

 نمره) 1,25دهد متفاوت است؟ (ثانیه به پایین نشان می

 
سم  8و  20، 10نیروهاي دوازدهم تجربی:-10 سم کیلوگرمی وارد می 5نیوتن به ج شتابی که ج شوند. حداقل و حداکثر 

 نمره)1,25کند، چقدر است؟ (در اثر این سه نیرو پیدا می

کند. سرعت گردش ماهواره کیلومتري از سطح زمین دوران می 33,500ي تنی در فاصله 2,5اي ماهواره دوازدهم ریاضی:

6   کیلومتر و ثابت جهانی جاذبه را 6500ي آن و انرژي جنبشی ماهواره را به دست آورید. شعاع زمین را و دوره ∗ 10−11 

6و جرم زمین را  SIیکاي  ∗  نمره) 1,25بگیرید. (در نظر کیلوگرم  1024

 
ــانتی 4ي ثانیه و دامنه 0,1ي نوســانگري با دوره-11 ي نوســان را کند. معادلهمتر از انتهاي مثبت مســیر شــروع به نوســان میس

متري مرکز نوسان در قسمت منفی به صورت سانتی 22√اي براي بار سوم از گر در چه لحظهبنویسید و مشخص کنید نوسان

 نمره) 1,5؟ (گذرده میتندشوند

 
 سوال زیر پاسخ دهید: سهاز  دو سوالتنها به -12

گرمی به انتهاي آن بســته شــده و رها  100ي اســت و وزنهنیوتن بر متر از ســقفی آویزان شــده 40ثابت جرم ناچیز و فنري با -

  .نمره) 1,25گر را به دست آورید. (ي نوسان را بنویسید و انرژي مکانیکی نوسانمعادلهگرددمی

1ي زمانی هرتز است. بزرگی حداکثر سرعت متوسط در یک بازه 20متر و فرکانس آن سانتی 2ي نوسانگري دامنه-
60

اي ثانیه 

 نمره). 1,25چه مقدار با حداقل تندي متوسط در این بازه متفاوت است؟ (

اي که سرعت شد. در لحظهباهرتز می 200گر متر و فرکانس نوسانسانتی 2ي نوسان گرم و دامنه 50اي جرم نوسانگر ساده-

 نمره) 1,25متر بر ثانیه است، انرژي پتانسیل آن چقدر است؟ ( 2πگر نوسان


