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درسزمان

نام و نام خانوادگی

ها حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. اگر سرعت متوسط متحرک در 6 ثانیۀ اول حرکت برابر با1 نمودار شتاب- زمان متحرکی که بر روی محور 

 باشد، سرعت اولیۀ متحرک چند متر بر ثانیه است؟
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mمطابق شکل زیر جسمی به جرم  روی سطح افقی در حال سکون قرار دارد. کدام یک از گزینه های زیر در مورد این جسم صحیح نیست؟2

بزرگی نیروی سطح وارد بر جسم برابر با وزن جسم است. (1

، نیروی سطح وارد بر جسم کاهش می یابد. با کاهش نیروی  (2

، جسم همچنان ساکن است. با کاهش نیروی  (3

سطح افقی دارای اصطکاک است. (4
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فیزیک دوازدهم35
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نمودار شتاب- زمان حرکت متحرکی که از حال سکون شروع به حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. نمودار سرعت- زمان آن مطابق کدام گزینه3

خواهد بود؟
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ماهواره ای به جرم  در ارتفاع h از سطح زمین در حال حرکت دایره ای یکنواخت به دور زمین است. درصورتی که اندازۀ شتاب مرکزگرای4

ماهواره در این نقطه برابر با  باشد، وزن ماهواره در این نقطه چند نیوتن است؟
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نمودار تکانۀ جسمی که روی مسیری مستقیم در حال حرکت است، برحسب زمان، مطابق شکل زیر است. اندازۀ نیروی وارد بر جسم در لحظۀ5

t چند نیوتون است؟ = ۴ s
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کدام یک از عبارت های زیر، همواره درست است؟6

اگر برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد، تکانۀ آن صفر است. (1

در حرکت دایره ای یکنواخت، برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر است. (2

اگر برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر نباشد، اندازۀ سرعت تغ�ر می کند. (3

در حرکت شتاب دار تند شونده بر روی خط راست، بردارهای سرعت و نیرو هم جهت اند. (4
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نمودار سرعت- زمان حرکت متحرکی که روی خط راست حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. بزرگی سرعت متوسط متحرک از لحظۀ  تا 7

برحسب متر بر ثانیه مطابق با کدام گزینه می تواند باشد؟

t = ۰tA
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در کف یک آسانسور باسکولی نصب شده است. در یک حرکت، باسکول وزن شخص را بیش از حالت سکون نشان داده است. آن حرکت چگونه8

است؟

الزامًا تندشونده به طرف پا�ن (2 الزامًا تندشونده به طرف باال (1

کندشونده به طرف باال یا تندشونده به طرف پا�ن (4 تندشونده به طرف باال یا کندشونده به طرف پا�ن (3

اگر معادلۀ مکان- زمان متحرکی در  به صورت  باشد، سرعت متوسط این متحرک در سه ثانیۀ دوم حرکتش چند متر بر ثانیه9

است؟

SIx = t −۳ ۵t +۲ ۶
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در شرایط خأل، جسمی از ارتفاع  از سطح زمین رها می شود. نسبت تندی آن در ارتفاع  از سطح زمین به تندی آن در ارتفاع  از سطح10

زمین کدام است؟
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دو ماهوارۀ A و B در مدارهایی دایره ای به صورت یکنواخت به دور زمین می چرخند. اگر اندازۀ سرعت خطی ماهوارۀ A، سه برابر اندازۀ سرعت خطی11

ماهوارۀ B باشد، اندازۀ شتاب مرکزگرا و دورۀ تناوب حرکت ماهوارۀ A، به ترتیب از راست به چپ، چندبرابر اندازۀ شتاب مرکزگرا و دورۀ تناوب حرکت

ماهوارۀ B است؟
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معادلۀ سرعت- زمان متحرکی که روی محور  حرکت می کند در SI به صورت  است. اندازۀ جابه جایی متحرک در ۲ ثانیۀ سوم حرکت12

چند متر است؟

xv = −۳t + ۴

15 (2 22 (1

18 (4 12 (3

ابتدا کودکی به جرم  سوار آسانسور ساکنی می شود و آسانسور با شتاب ثابت  به سمت باال شروع به حرکت می کند. در حالت دوم13

شخصی به جرم  سوار این آسانسور ساکن شده و آسانسور با شتاب  به سمت پا�ن شروع به حرکت می کند. اگر اندازۀ وزن ظاهری

کودک و شخص یکسان باشد،  چند کیلوگرم است؟ 

۴۰kg۲m/s۲

m۲m/s۲

m(g = ۱۰N/kg)

26/5 (2 20 (1

60 (4 40 (3
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، حرکت14 ، با تندی ثابت  مسافت  را طی می کند و با همان نیروی  در شکل زیر، متحرکی به جرم  توسط نیروی افقی و ثابت 

خود را به سمت دیوار ادامه می دهد. اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین سطح و جسم از نقطۀ B تا دیوار، ۲ برابر ضریب اصطکاک جنبشی بین سطح

و جسم در مسیر A تا B باشد، متحرک در چند متری دیوار می ایستد؟ 

۲ kgF۶m/sABF

(g = ۱۰ N/kg)
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متحرکی که با سرعت  در مسیری مستقیم در حال حرکت است، ناگهان ترمز کرده و با شتاب ثابت سرعتش کاهش می یابد تا بایستد. اگر15

جابه جایی این متحرک در 2 ثانیۀ اول بعد از ترمز کردن برابر با  و جابه جایی آن در ثانیۀ آخر قبل از توقف  باشد،  چند متر بر ثانیه

است؟

v  ۰

۲۴m۲mv  ۰
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معادلۀ حرکت متحرکی که روی خط راست حرکت می کند، در  به صورت  است. نوع حرکت متحرک در بازۀ زمانی 0 تا 16

چگونه است؟

SIx = ۵t −۲ ۱۰t + ۱۸۲s

کندشونده (2 تندشونده (1

ابتدا کندشونده و سپس تندشونده (4 ابتدا تندشونده و سپس کندشونده (3

دو گلولۀ هم جنس با حجم ظاهری یکسان A و B از ارتفاع مشخص از سطح زمین رها می شوند. گلولۀ A توپر و گلولۀ B توخالی است و بزرگی نیروی17

مقاومت هوای وارد بر دو گلوله یکسان و ثابت است. اگر t مدت زمان حرکت دو گلوله از لحظۀ رها شدن تا لحظۀ رسیدن به سطح زمین و v تندی

برخورد دو گلوله با سطح زمین باشد، کدام گزینه صحیح است؟

2) و  1) و 

4) و  3) و 

t  >A tBv  >A v  Bt  >B tAv  >A v  B

t  >A tBv  >B v  At  >B tAv  >B v  A

در ارتفاع ۳۶۰۰ کیلومتری از سطح زمین ماهواره ای با حرکت دایره ای یکنواخت به دور زمین در حال گردش است. بزرگی سرعت خطی این ماهواره18

: شتاب گرانش در سطح زمین) Rچند متر بر ثانیه است؟ ( شعاع زمین،   =e ۶۴۰۰ kmg = ۱۰ m/s۲

3200 (2 6400 (1

4800 (4 1600 (3

نمودار سرعت - زمان متحرکی در مسیر مستقیم مطابق شکل مقابل است. سرعت متوسط آن در مدت 20 ثانیه، چند متر بر ثانیه است؟19
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معادلۀ حرکت جسمی به جرم  که بر روی محور  در حرکت است، در SI به صورت  است. اندازۀ نیروی خالص وارد بر20

جسم چند نیوتن است؟

۵ kgxx = ۲t −۲ ۴t + b

15 (2 20 (1

25 (4 10 (3
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نمودار مکان- زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می کند به صورت زیر است. اندازۀ سرعت متوسط متحرک در بازۀ زمانی  تا  چندبرابر تندی21

متوسط آن در همین بازۀ زمانی است؟
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متحرکی که روی خطی راست حرکت می کند، بار اول نیمی از مسیرش را با تندی  و نیمی دیگر را با تندی  طی می کند و بار دوم22

نیمی از زمان حرکتش را با تندی  و نیمی دیگر را با تندی  طی می کند. تندی متوسط این متحرک در حالت اول چندبرابر حالت

دوم است؟

۲۰ m/s۳۰ m/s
۲۰ m/s۳۰ m/s

1 (2 0/96 (1

1/125 (4 1/04 (3

متحرکی از حالت سکون و با شتاب ثابت  در مسیری مستقیم شروع به حرکت می کند و مسافت d را طی می کند. اگر  از آخر مسیر را23

در مدت ۲ ثانیه طی کند، d چند متر است؟

۴ m/s۲
 d

۹
۸

18 (2 36 (1
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جسمی به جرم  با سرعت  در حرکت است. اگر با تغ�ر تندی جسم انرژی جنبشی آن ۱۹ درصد کاهش یابد، بزرگی تکانۀ آن چگونه24

تغ�ر می کند؟

۲ kg۷۲ km/h

، زیاد می شود. (2 ، زیاد می شود. (1

، کم می شود. (4 ، کم می شود. (3

۲ kg.m/s۴ kg.m/s

۲ kg.m/s۴ kg.m/s

۲kgشکل زیر، نمودار تکانه- زمان جسمی به جرم  را نشان می دهد. کار برآیند نیروهای وارد بر جسم در 6 ثانیۀ اول حرکت چند ژول است؟25
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