به نام خدا

امتحان درس فيزيك  5و آزمايشگاه
نام دبير :

شماره :

آموزش و پرورش منطقه  9تهران

تاريخ 93/10/03 :

نام و نام خانوادگي:

دبيرستان عالمه حلّي(ره)

زمان 09 :دقيقه

كالس :

سال تحصيلي 09-09

رديف

تعدادصفحات سؤال2 :
بارم

حضرت امير مؤمنان علي (ع) « :زيبايي سخن به كوتاهي آن است».

 1از داخل پرانتز عبارت مناسب را انتخاب كنيد.

5

الف – سرعت متوسط يك جسم متحرك همواره با ( بردار جابجايي – بردار مكان ) آن هم جهت است.

0/52

ب – در حركت يكنواخت روي خط راست ( شتاب متحرك – سرعت متحرك ) ثابت است.

0/52

پ – در فيزيك به نسبت تغيير سرعت به زمان تغيير آن ( سرعت متوسط – شتاب متوسط ) گفته مي شود.

0/52

ت – نيرو هاي كنش و واكنش نيروهايي مساوي و در خالف جهت هم هستند و برآيند آنها صفر ( است – نيست ).

0/52

واژه هاي فيزيكي زير را تعريف كنيد.
الف – كميت اصلي

3

1
ب – جابجايي
1

با استفاده از قوانين نيوتن به سؤاالت زير پاسخ دهيد.
الف – چرا وقتي در ماشين ساكني نشسته ايد و ماشين ناگهان شروع به حركت مي كند  ،به صندلي فشرده مي شويد؟
ب -چرا وقتي با پا به ديوار ضربه مي زنيم  ،پاي ما درد مي گيرد؟

4

داده هاي زير را با استفاده از نمادگذاري علمي و بر حسب يكاهاي خواسته شده بنويسيد.
الف – 385mm=………..µm

ب 0/00012ps=………….ns -

1 /2

پ53Mj=……………..Kj -

 2شخصي براي رسيدن به مقصد خود ابتدا 7كيلومتر به طرف شمال حركت ميكند و سپس  2كيلومتر به طرف غرب و مجدداً به دنبال آن

1 /2

 2كيلومتر به طرف شمال مي رود .بارسم مسير حركت و بردار جابجايي مقدار مسافت طي شده و بزرگي جابجايي او را تعيين كنيد.
 6بزرگي بردار  aبرابر  5و در جهت غرب به شرق است .اگر بردار  b  2aباشد .بردار  c  a  bرا رسم و بزرگي بردار  cرا تعيين كنيد.

1

 7نمودار مكان – زمان متحركي كه در مسير مستقيم حركت مي كند به صورت زير است .با توجه به نمودار به سؤاالت زير پاسخ دهيد.
الف – سرعت حركت را تعيين كنيد.

0 /2

ب -معادله مكان – زمان متحرك را بنويسيد.

1

پ -متحرك در لحظه  20ثانيه در چه فاصله اي از مبدأ مكان قرار دارد؟

0/ 2

1

ادامه سؤاالت در صفحه 5

بارم

رديف

 7ت -نمودار سرعت – زمان آن را رسم كنيد.

0 /2

 8متحركي روي محور  xو با شتاب ثابت در حركت است .سرعت متحرك در مكان  44m/s ،x=10mو در مكان  418km/h ، x=19mاست.
الف – شتاب حركت آن چقدر است؟

1

ب – رسيدن از سرعت  4m/sبه سرعت  18km/hچه مدتي طول مي كشد؟

1

 9اتومبيلي با سرعت ثابت  V0روي مسير مستقيم در حال حركت است .اين اتومبيل ناگهان ترمز مي كند وسرعتش با شتاب ثابت 3 m/s5
كاهش يافته و پس از  5ثانيه سرعت اتومبيل  4m/sمي شود .سرعت اوليه  V0چقدر بوده است؟

0/72

 10نيروي  Fبه جسمي به جرم  3كيلوگرم شتاب  aمي دهد .اگر اين نيرو به جسمي به جرم  2كيلوگرم شتاب  a-5بدهد .شتاب  aچقدر است؟ 0/72
 11جسمي را با سرعت  10m/sروي سطح افقي پرتاب مي كنيم .ضريب اصطكاك جنبشي ميان جسم وسطح برابر  0/5است .جسم پس از
1

پيمودن چه مسافتي مي ايستد؟
 15در شكل زير نيروي  F1برابر  10نيوتن است ولي جعبه حركت نمي كند .نيروي  fرا به تدريج از صفر افزايش مي دهيم .كميت هاي زير افزايش
ميابند يا كاهش و يا بدون تغيير مي مانند؟
الف -نيروي اصطكاك ايستايي وارد بر جعبه؟

5

f
F1

ب – نيروي عمودي سطح وارد بر جعبه؟
پ -نيروي اصطكاك ايستايي بيشينه وارد برجعبه؟
ت -آيا جعبه سرانجام خواهد لغزيد؟
 13خودرويي به جرم  900كيلوگرم در جاده اي افقي و مستقيم شروع به حركت ميكند و پس از  8ثانيه به سرعت  15m/sمي رسد.
الف – برآيند نيروهاي وارد بر خودرو در طي اين مدت چقدر است؟

1

ب – نيروي رو به جلوي خودرو در صورتي كه نيروي مقاوم در برابر حركت خودرو 420نيوتن باشد را تعيين كنيد.

1

1
 14در چه ارتفاعي از سطح زمين برحسب شعاع زمين ،شتاب گرانش
4

شتاب گرانش در سطح زمين است؟(شعاع زمين= ) Re

1

 12وزنه اي به جرم  5كيلوگرم را به انتهاي فنري به طول  15سانتيمتر كه ثابت آن  50 N/cmاست مي بنديم و آن را از سقف يك آسانسور
آويزان مي كنيم .اگر آسانسور با شتاب ثابت تند شونده  5m/s5به طرف باال حركت كند طول فنر چند سانتيمتر مي شود؟

1
جمع

با آرزوي موفقيّت براي شما -گروه فيزيك

50

