دبيرستان ابراهيمي درياني

سالتحصيلي94-93 :

سواالت امتحاني درس :فيزيک

پايه :دوم

رشته :تجربي و رياضي

نام و نام خانوادگي:

دبير مربوطه :رشيدی

ساعت شروع 9:30 :صبح

مدت امتحان100:دقيقه

تاريخ امتحان93/10/00 :

تعداد سواالت15 :

پيام تربيتي:

در زندگی از صبر و نماز کمک بگیرید.
سواالت

رديف

1

تعداد صفحات امتحان4:
بارم

1

جمالت زیر را با عبارات مناسب کامل کنید.
الف) کمترین مقداری که هر وسیله می تواند اندازه بگیرد را  ..........................می گوییم.
ب) دانش و ابزاری که ما را قادر به بررسی ،مشاهده و به کارگیری چیزها در مقیاس نانو میکند......................،نامیده میشود.
پ) سرعتسنج خودرو در هر لحظه ،اندازهی سرعت  ......................خودرو را نشان میدهد.
ت) نیروی  ،......................نیروی گرانشی است که زمین به جسم وارد می کند.

2

1/25

در عبارتهای زیر گزینهی درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
الف) جابجایی یک جسم کمیت (نردهای-برداری) و مسافت طی شده توسط جسم کمیت (نردهای-برداری) است.
ب) اگر سرعت متحرکی در تمام لحظهها یکسان باشد حرکت (یکنواخت-با شتاب ثابت) نامیده میشود.
پ) نیروی کنش و واکنش (هم جهت-هم راستا) هستند.

ت) نیروی اصطکاک جنبشی به مساحت سطح تماس بستگی (دارد-ندارد).
3

1/5

مفاهیم زیر را تعریف کنید.
الف) یکای کمیات اصلی
ب) شتاب متوسط
پ) قانون لختی

4

5

2

تبدیل یکاهای زیر را انجام دهید و حاصل را به صورت نمادگذاری علمی بنویسید.
الف) 053 kg  ? g

ب) 4 1018 cm 3  ? m 3

پ )483 mm = ? nm

kg
g
ت) = ? 3
3
m
cm

743
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گزینهی صحیح را انتخاب کنید.
الف) یک ترازوی دیجیتال جرم سنگی را  69/0گرم را نشان میدهد .کدام یک از عددهای زیر نمیتواند نتیجهی اندازهگیری
با این ترازو باشد؟
9/5 )1

69/03 )2

55/7 )3

ب) کدام یک از نمودارهای زیر مربوط به حرکت شتاب دار با شتاب ثابت است ؟
)1

)3 )2

)4

ادامهی سواالت در صفحهی دوم

623/6 )4

رديف

0

بارم

ادامه سواالت

به سواالت زیر پاسخ دهید.

0/5

 )6-9چگونه میتوان با یک ترازوی آشپزخانه جرم یک سنجاق تهگرد را تعیین نمود؟
 )2-9در هر مورد اگر دستگاه در حال تعادل باشد نیروهای وارد بر جسم را رسم کرده و واکنش این نیروها را مشخص کنید.

1

 ) 0-9آزمایشی طراحی کنید که با استفاده از آن بتوان ،ثابت فنر را اندازهگیری کرد( .وسایل آزمایش :فنر ،وزنههایی با جرمهای

1

متفاوت ،خطکش)

7

در هر یک از شکلهای زیر بزرگی بردار برآیند را بهدست آورده و جهت آن را رسم کنید
b

الف)
C = 3و a = b = d = 4

a
d

0/75

c

(بردار  Cو dعمود بر هم هستند)

ب)

8

0/5

متحرکی از فاصلهی  63متری قبل از مبدأ با سرعت ثابت  0متر بر ثانیه در خالف جهت محور  xها به حرکت درآمده است.
الف) سرعت متوسط متحرک چقدر است؟
ب) معادلهی مکان-زمان آن را بنویسید.
پ) نمودار مکان-زمان و سرعت-زمان آن را رسم کنید.

ت) جابجایی متحرک را پس از  8ثانیه از شروع حرکت بدست آورید.
ادامهی سواالت در صفحهی سوم

2/25

رديف

9

ادامه سواالت

شکل زیر نمودار مکان-زمان دو خودرو را نشان میدهد که روی خط راست حرکت میکنند.

بارم

2

الف) معادلهی حرکت هر یک از آنها را بنویسید.
ب) اگر حرکت خودروها با همین سرعت ادامه پیدا کند ،در چه لحظهای دو خودرو به هم میرسند؟
پ) در لحظهای که دو خودرو به هم میرسند ،در چه مکانی هستند؟

10

رانندهی کامیونی که با سرعت  72km/hدر حرکت است ،مانعی را مقابل خود میبیند و سرعت خود را کم میکند به طوری

1

که پس از  8ثانیه میایستد.
الف) شتاب متوسط حرکت از لحظهی شروع کند شدن حرکت تا توقف خودرو چقدر است؟
ب) اگر در مدت کند شدن حرکت کامیون ،شتاب آن ثابت فرض شود ،خودرو چه مسافتی را تا لحظهی توقف پیموده است؟

11

دو جسم به جرمهای  53kgو  93kgدر فاصلهی  633سانتیمتر از یکدیگر واقع شدهاند .نیروی گرانش میان آنها را محاسبه

0/5

کنید) G  6.67 1011 N .m2 kg 2 (.

12

مطابق شکل ،طنابی را به دور یک جسم به جرم  15kgبستهایم و آن را با نیرویی به بزرگی  F=15Nبه سوی باال میکشیم.
اگر جسم همچنان بر سطح میز ساکن بماند ،با رسم نیروها ،نیروی عمودی سطح وارد بر آن را بدست آورید) g  10 N kg ( .

ادامهی سواالت در صفحهی سوم

0/75

رديف

13

بارم

ادامه سواالت

جسمی به جرم  5کیلوگرم روی سطح افقی بدون اصطکاکی به حال سکون قرار دارد .به جسم نیروی افقی  63نیوتن وارد

0/75

میکنیم .سرعت جسم را بعد از جابجایی  25متر حساب کنید.

14

جسمی به جرم  4کیلوگرم روی سطح افقی با نیروی افقی  10/8نیوتن کشیده میشود .سرعت جسم در مدت  5ثانیه با

0/75

شتاب ثابت از  4 m sبه  10 m sمیرسد .ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح را حساب کنید) g  10 N kg ( .

15

وزنهای به جرم  2 kgرا به انتهای فنری به طول  62سانتیمتر که ثابت آن  23 N cmاست میبندیم و فنر را از سقف یک
آسانسور آویزان میکنیم طول فنر را در حاالت زیر محاسبه کنید.

2

الف) آسانسور ساکن است.

ب) آسانسور با سرعت ثابت  2 m sرو به پایین در حرکت است.

پ) آسانسور با شتاب ثابت و رو به پایین

ت) آسانسور با شتاب ثابت و رو به باالی

s2

s2

 2 mرو به پایین حرکت میکند.

 2 mرو به باال حرکت میکند.

موفق باشيد.

جمع نمره:
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