
 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 

30هتر رٍٕ خط راست تا سرػت  300هتحروٖ اتتذا  1
m

s
ثاًِ٘، تاا سارػت ثاتات     10وٌذ ٍ سپس در هذت  حروت هٖ 

20
m

s
 گردد: تاز هٖ 

m( سرػت هتَسط هتحرن چٌذ 1

s
 است؟ 

m( تٌذٕ هتَسط هتحرن چٌذ 2

s
 است؟ 

 

5/1 

 

تا شتاب هتحروٖ  2
2

5
m

s
ثاًِ٘ حروتش تا اًذازٓ شتاب  4وٌذ تؼذ از  شرٍع تِ حروت هٖ 

2
10

m

s
  ٖ ٍ  شاَد  وٌذشًَذُ ها

 :گردد هتَلف هٖ

 ( ًوَدار سرػت زهاى آى را رسن وٌ٘ذ.1

 دست آٍرٗذ. ( ول هسافت طٖ شذُ هتحرن را ت2ِ

 

2 

 تِ سؤاالت زٗر جَاب دّ٘ذ: زٗرزهاى  –در ًوَدار سرػت  3

 
 إ تغ٘٘ر جْت دادُ است؟ ظِح( هتحرن در چِ ل1

 ّإ زهاًٖ حروت هتحرن تٌذشًَذُ است؟ ( در وذام تاز2ُ

 ترٗي فاصلٔ هتحرن از هثذأ حروت در وذام لحظِ اتفاق افتادُ است؟ ( ت٘ش3

 ( ػالهت شتاب در چِ لحظاتٖ ػَض شذُ است؟4

5/1 

 دست آٍرٗذ. صَرت زٗر است. شتاب هتَسط هتحرن در دُ ثاً٘ٔ اٍل حروت را تِ هتحروٖ تًِوَدار شتاب زهاى  4

  

1 

 2 از 1ة صفح

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

 دوازدهن ریاضی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 فیسیکنام درس: 

 ............ نام دبیر:

 امتحان:  تاریخ

 ساعت امتحان:

 ����� مدت امتحان : 



 

 نمره 20جمع بارم : 

 تا تَض٘ح هختصر درستٖ ٗا غلط تَدى جوالت زٗر ت٘اى وٌ٘ذ. 5

 ( ّرگاُ ػالهت شتاب هٌفٖ تاشذ حروت وٌذشًَذُ است.1

 جرم جسن تستگٖ ًذارد.( ّرگاُ جسوٖ را رٍٕ سطح افمٖ پرتاب وٌ٘ن، شتاب آى تِ 2

5/1 

0دست آٍرٗذ. ّإ زٗر تِ ً٘رٍٕ اصطىان را در حالت 6 5 0 4s k( / , / )     

  

2( اگر ً٘رٍٕ 1 10F N .تاشذ 

2( اگر ً٘رٍٕ 2 30F N .تاشذ 

5/1 

 

آساًسَرٕ تا شتاب  7
2

4
m

s
وٌذ. پس از هذتٖ تا شتاب  شرٍع تِ حروت هٖ 

2
10

m

s
اٗساتذ. ٍزى اااّرٕ    ترهس گرفتِ هٖ 

 درٍى اٗي آساًسَر در اٗي دٍ حالت چٌذ ًَ٘تي اختالف دارد؟ 50kgجسوٖ تِ جرم 

 

5/1 

12Fرا تا ً٘رٍٕ  1kgجسوٖ تِ جرم  8 N ٖثاًِ٘ ً٘رٍٕ  5وش٘ن. تؼذ از  هF ٖلطغ ه    ٖ شاذُ   شَد. وال هساافت طا

 شَد چٌذ هتر است؟ إ وِ هتَلف هٖ تَسط اٗي جسن تا لحظِ

  

   

2 

 شَد. هطاتك شىل ً٘رٍ ٍارد هٖ 2kgتِ جسوٖ تِ جرم  9

  
8t( اگر جسن ساوي اتتذا ساوي تَدُ تاشذ سرػت آى را در لحظٔ 1  ِدست آٍرٗذ. ثاًِ٘ ت 

 اٗي جسن در اٗي جسن در اٗي ّشت ثاًِ٘ چٌذ ًَ٘تَى است؟ ( ً٘رٍٕ خالص )هتَسط( ٍارد تر2

5/1 

 

72اتَهث٘لٖ تِ جرم ٗه تي تا سرػت  10
km

h
 خَاّذ از پ٘چٖ تِ شؼاع ّشتاد هتر ػثَر وٌذ. هٖ 

 ( حذالل ضرٗة اصطىان الست٘ه تا جادُ چمذر تاشذ تا ًلغسد؟1

 وٌذ چٌذ ًَ٘تي است؟ هٖ ( ً٘رٍٖٗ وِ جادُ وِ تِ اتَهث٘ل ٍارد2

5/1 

 هتر را طٖ وٌذ. ساًتٖ 60خطٖ تِ طَل  تار پارُ 20ثاًِ٘  40ًَساًگرٕ در هذت  11

 دست آٍرٗذ. ( هؼادلٔ حروت ًَساًگر را ت1ِ

( هىاى ًَساًگر در لحظٔ 2
2

3
t  ِدست آٍرٗذ. را ت 

5/1 

ثاً٘اِ تاشاذ تاِ     8وِ دٍرٓ تٌااٍب آى   وٌذ. در صَرتٖ شرٍع تِ ًَساى هٖ Nاز ًمطٔ  MNخط  ًَساًگرٕ رٍٕ پارُ 12

 ّإ زٗر در ٗه دٍرٓ تٌاٍب جَاب دّ٘ذ. سؤال

  

 سرػت ًَساًگر ت٘شٌِ٘ است؟ (در چِ لحظات1ٖ

 ّإ زهاًٖ حروتش تٌذشًَذُ است؟ ( در چِ تاز2ُ

 ( در چِ تازٓ زهاًٖ ػالهت سرػت هٌفٖ ٍ شتاب هثثت است؟3

 شَد اًرشٕ پتاًس٘ل ت٘شٌِ٘ است ٗا ووٌِ٘؟ إ وِ ػالهت شتاب ػَض هٖ ( در لحظ4ِ

2 

0زهاى  –ًَساًگرٕ دارإ هؼادلٔ هىاى  13 1 2x / cos( t)  .است 

ثاً٘ٔ اٍل حروت چٌذ  5تٌذٕ هتَسط هتحرن در 
m

s
 است؟ 

1 

 2 از 2ة صفح

0 2k / 
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