سؤاالت امتحانی پایانترم نیمسال دوم ۰۹-۰۹
فیزیک پیش

ردیف

1

تارم

کذاهیک از کویتّای زیر جسء کویتّای اصلی است؟
الف) شذت جریاى الکتریکی

2

ب) تار الکتریکی

د) شذت هیذاى هغٌاطیسی

ج) شذت هیذاى الکتریکی

اًذازُ جوغ دٍ تردار ،یکی تِ طَل ٍ 3احذ ٍ دیگری ٍ 4احذ ،کذاهیک از گسیٌِّای زیر ًویتَاًذ تاشذ؟
الف) ٍ 5احذ

3

0.5

ج) ٍ 1احذ

ب) ٍ 8احذ

0.5
د) ٍ 3/5احذ

در حرکت تا شتاب ثاتت کذاهیک از شرطّای زیر ترقرار است؟
الف) شتاب هتَسط تراتر تا سرػت لحظِای است

0.5
ب) سرػت هتَسط تراتر تا سرػت لحظِای است

4

از ًظر فیسیک ،تفاٍتّای تیي سرػت ٍ تٌذی را شرح دّیذ.

1.0

5

کویتّای ریل را در ٍاحذّای خَاستِ شذُ تازًَیسی ًواییذ.

3.0

الف)  13400هتر ← ( kmکیلَهتر)

ب)( µs ← 0/00000067 sهیکرٍثاًیِ)

ج) ( m2 ← 40 cm2هترهرتغ)

د) m/s ← 100 km/h

ُ) ً ← 0/00000310 kgواد ػلوی

ٍ) ً ← 1700000 Jواد ػلوی

6

در یک آزهایش فیسیک ترای هحاسثِ ضریة ثاتت فٌرً ،یرٍ ٍارد تر آى ً 12یَتي ٍ تغییر طَل فٌر  3.24ساًتیهتر اًذازُگیری 1.0
 k ،ضریة ثاتت فٌر را تا رػایت اصَل هحاسثِ در فیسیک ،تذست آٍریذ.
شذُاًذ ،از راتطِ

7

جسوی حرکتی را تِ صَرت جذٍل هقاتل اًجام هیدّذ .الف)
سرػت هتَسط در  6ثاًیِ اٍل ،ب) سرػت هتَسط کل ٍ ج)
جاتجایی کل را هحاسثِ ٍ د) ًوَدار هکاى-زهاى را رسن ًواییذ.

2.0

8

شخصی تا سرػت ثاتت  5/0 m/sدر حال دٍیذى هیتاشذ ،ایي شخص حرکت خَد را از  4/0 mهثذاء آغاز کردُ است .الف) 1.0
هکاى ایي شخص تؼذ از  20ثاًیِ ٍ ب) هقذار هسافت طی شذُ تیي تازُ زهاًی  15 s ٍ 5 sرا هحاسثِ ًواییذ.

9

سرػت اتَهثیلی در هذت زهاى  10ثاًیِ تِ طَر ثاتت از صفر تا  36 km/hافسایش هییاتذ ،الف) شتاب حرکت ٍ ب) هسافت طی 1.5
شذُ در ایي هذت را هحاسثِ ًواییذ.

10

یک گلَلِ فلسی کَچک ،از تاالی ساختواًی ،از حال سکَى رّا هیشَد ٍ ،تؼذ از  7ثاًیِ تِ زهیي ترخَرد هیکٌذ ،الف) ارتفاع 1.0
تقریثی ایي ساختواى چقذر است؟ ب) سرػت گلَلِ درست قثل از ترخَرد تِ زهیي را هحاسثِ ًواییذ.

 11سِ ًیرٍی ̂ 4

̂2

5 ̂ ،⃗⃗⃗1
̂

7 ̂ ٍ ⃗⃗⃗2

زهاى ()s

0/0

3/0

6/0

9/0

هکاى ()m

2/0

7/0

12/0

10/0

( ⃗⃗⃗3ترحسة ًیَتي) تِ جسوی ٍارد هیشًَذ ،الف) ًیرٍی ترایٌذ ٍارد 1.5

تر ایي جسن ٍ ب) اًذازُ ًیرٍی ترایٌذ چٌذ ًیَتي است؟ ج) ًیرٍی چْار را طَری هحاسثِ ًواییذ تا ّیچ ًیرٍی تر آى ٍارد ًشَد.
 12پرًذُای کِ تا سرػت ثاتت  7/0 m/sدر حال پرٍاز در ارتفاع  12هتری است ،سٌگی را رّا هیکٌذ ،ایي سٌگ در چِ فاصلِای 1.5
(افقی) از هکاى رّا شذى تِ زهیي ترخَرد هیکٌذ.
هَفق تاشیذ – ػثاسزادُ 15

