ﻣﺪرس:ﻣﺴﻌﻮد رﻫﻨﻤﻮن
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الف) مفـاهیـم فیـسیکی زیر را تعریف کنید .
 )1حزوت شٌبسی:

( 87/12/5ریاضی)

 )2سزعت هتَسط :

(89/12/10-90/6/16- 87/12/5تجربی)( 84/10/14ریاضی)

 )3سزعت لحظِ ای:

ر

( 83/10/21تجربی)( 84/10/14ریاضی)

 )4شتبة هتَسط :

 )5شتبة لحظِ ای :

( 83/12/9تجربی)

( 87/10/26ریاضی 90/4/2-تجربی)

ب) جمـالت زیر را کامـل کنید.

ﻫﻨﻤ
 )1در حزوت ثز رٍی خط راست ،اگز تغییزات سزعت در ٍاحذ سهبى ثبثت ثوبًذحزوت را (یىٌَاخت  ،شتبثذار ،ثب شتبة ثبثت) هی ًبهٌذ .

 )2در حزوت(یىٌَاخت  ،ثب شتبة ثبثت)

ثز رٍی خط راست ،سزعت هتَسط ٍ سزعت لحظِ ای ثب ّن ثزاثزًذ.

 )3در حزوت یه ثعذی اگز شتبة ٍ سزعت ّن عالهت ثبشٌذ  ،حزوت (تٌذ شًَذُ  ،وٌذ شًَذُ ) است .

 )4در حزوت تٌذ شًَذُ رٍی خط راست  ،ثزدارّبی شتبة ٍ سزعت (ّن جْت-در خالف جْت) ّستٌذ .

 )5ثزدار شتبة هتَسط ثب ثزدار تغییز سزعت  .................است .

( 87/10/25تجربی)

( 90/6/16ریاضی)

( 87/12/5ریاضی)

(89/10/15- 90/4/2ریاضی)

( 87/12/5تجربی90/6/16-ریاضی)

 )6شیت خط هوبس ثز ًوَدار هىبى-سهبى  ،ثزاثز شتبة لحظِ ای است(.درستً-بدرست)

( 89/10/15ریاضی)

 )7شیت خط هوبس ثز ًوَدار سزعت-سهبى  ،هعزف (شتبة-سزعت ) است.

( 89/10/15تجربی)

 )8هسبحت سطح ایجبد شذُ ثیي ًوَدار سزعت -سهبى ٍ هحَر سهبى ثزاثز تغییز (هىبى-سزعت) است .

 )9در حزوت وٌذ شًَذُ  ،شتبة حزوت حتوبً هٌفی است ( .درست ً ،بدرست)

( 90/4/2تجربی)

( 87/10/26ریاضی)

 )11در حزوت تٌذ شًَذُ  ،شتبة حزوت حتوبً هثجت است ( .درست ً ،بدرست)

( 90/6/16ریاضی)

 )11اگز ثشرگی سزعت تغییز ًىٌذ ،حزوت ثز هسیز هٌحٌی ،حزوتی (یىٌَاخت  ،شتبثذار) است .

( 84/10/14ریاضی)

ﻮن

 )12در حزوت یه جسن ثز هسیز خویذُ  ،ثزدارّبی سزعت ٍ شتبة ّ( .................وزاستب ًیستٌذ  ،هی تَاًٌذ ّوزاستب ثبشٌذ)

(89/12/10- 90/6/16تجربی)


 )13در حزوت تٌذ شًَذُ در هسیز خویذُ  ،ساٍیِ ثزدارّبی شتبة ٍ سزعت  ..................است ( .ووتز اس  ، 2ثیشتز اس ) 2

( 84/10/14ریاضی)

 )14در حزوت سمَطی یه جسن در خأل  ،هذت سهبى سمَط ثِ (جزم جسن – سزعت اٍلیِ) ثستگی ندارد.

( 89/12/10ریاضی)

ٍ )15لتی جسوی در راستبی لبئن ثِ طزف ثبال پزتبة هی شَد  ،در ًمطِ ی اٍج شتبة جسن صفز است(.درستً-بدرست)

( 89/12/10ریاضی)

پ) پرسـش هـا

 )1در حزوت ّبی شتبثذار تٌذ شًَذُ ٍ وٌذ شًَذُ ثز رٍی خط راست  ،عالهت سزعت ٍ شتبة ًسجت ثِ ّن چگًَِ است ؟

 )2آیب هوىي است در حز وت رٍی خط راست  ،سزعت حزوت صفز شَد ٍلی شتبة حزوت صفز ًجبشذ.تَضیح دّیذ  .هثبلی ارائِ وٌیذ .

(89/12/10- 87/10/25تجربی)

( 87/12/5ریاضی89/12/10-تجربی)

 )3ثب چِ شزایطی سمَط آساد را هی تَاى حزوت ثب شتبة ثبثت ثز رٍی هسیز هستمین در ًظز گزفت ؟

( 87/12/5ریاضی)

 )4هٌظَر اس سمَط آساد اجسبم در ًشدیىی سطح سهیي چیست ؟

( 87/10/25تجربی)

 )5چگًَِ هی تَاًیذ ثِ ووه یه خط وش  ،سهبى ٍاوٌش خَد را اًذاسُ گیزی وٌیذ .

( 87/10/25تجربی89/10/15-ریاضی)

1
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ت) نمـودار هـا
 )1در شىل همبثل  ،هسیز حزوت جسوی وِ ثِ طَر یىٌَاخت در صفحِ ی  xoyحزوت هی وٌذ ًشبى دادُ شذُ است .
الف) ثزدار هىبى جسن در ًمطِ ی A

( 87/10/25تجربی)

ً 0/22وزُ

A



ً 0/22وزُ

ر

ب) ثزدار تغییز هىبى جسن ثیي دٍ ًمطِ ی B ٍ A

ج) ثزدارّبی سزعت لحظِ ای جسن در دٍ ًمطِ ی B ٍ A

ً 0/2وزُ

B

x



 )2شىل رٍثزٍ را هشبّذُ وٌیذ .

( 83/12/9تجربی)

ﻫﻨﻤ

الف) استٌجبط خَد را اس ایي هشبّذُ ثٌَیسیذ .

y

ً 0/2وزُ

x

B

ب ) ایي طزح ثزای تعزیف وذام وویت فیشیىی رسن شذُ است ؟ ً 0/22وزُ

B

پ) وویت فَق را تعزیف وٌیذ ً 0/2 .وزُ

A

t

2

t
1

t

 )3شتبة لحظِ ای را ثِ ووه ًوَدار تعزیف وٌیذ ٍ راثطِ ی ریبضی آى را ثٌَیسیذ.

( 90/6/16ریاضی)

V

ً )4وَدار سزعت سهبى حزوت جسوی ثز رٍی خط راست  ،هطبثك شىل است

( 87/10/25تجربی)

الف) استٌجبط خَد را در هَرد پبرُ خط  ABثیبى وٌیذ ً 0/2 .وزُ

ﻮن

ب) راثطِ فیشیىی هزثَط ثِ آى را ثٌَیسیذ ً0/22 .وزُ

 )5در هسئلِ لجلی اگز ًوَدار ( x  tهىبى سهبى) ثبشذ ثِ پزسشْبی الف – ة پبسخ دّیذ .

x

ً)6وَدار هىبى سهبى دٍ خَدرٍی  ، B , Aهطبثك شىل است ً .وَدار  Bلسوتی اس یه سْوی است .
الف) حزوت ایي دٍ خَدرٍ را تَصیف وٌیذ ً 1 .وزُ
ب) در لحظِ ی  t 1چِ اتفبلی افتبدُ است ً 0/22 .وزُ

ً )7وَدار سزعت سهبى جسوی وِ ثز خط راست حزوت هی وٌذ هطبثك شىل است  .ثب تَجِ ثِ ًوَدار جذٍل را وبهل وٌیذ .

( 87/10/26ریاضی)

 1نمره ( 87/12/5تجربی)

V

t
2

t3

t2

t1
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ً )8وَدار سزعت سهبى جسوی وِ ثز خط راست حزوت هی وٌذ هطبثك شىل است  .ثب تَجِ ثِ ًوَدار جذٍل را وبهل وٌیذ .

(89/10/15ریاضی)

Vx

الف) در وذام ثبسُ ی سهبًی حزوت جسن وٌذ شًَذُ است ً 0/22 .وزُ

V

ب) در چِ لحظِ ای جسن تغییز جْت هی دّذ؟
ج) سزعت هتَسط در ول سهبى حزوت هثجت است یب هٌفی ؟ تَضیح دّیذ.

t

t2

t3

V

ر

د) شتبة هتَسط در ول سهبى حزوت هثجت است یب هٌفی ؟ تَضیح دّیذ.

t1

ً )9وَدار سزعت سهبى جسوی وِ ثز خط راست(هحَر  ) xحزوت هی وٌذ هطبثك شىل است .
خبًِ ّبی خبلی را ثب یىی اس ولوِ ّبی ( تٌذشًَذُ  ،وٌذشًَذُ  ،یىٌَاخت ) x ، x ،پزوٌیذ.

(90/4/2ریاضی)

Vx

ﻫﻨﻤ
t3

t

)11

t2

ًوَدار سزعت سهبى جسوی وِ ثز خط راست حزوت هی وٌذ هطبثك شىل است  .ثب تَجِ ثِ ًوَدار جذٍل را وبهل وٌیذ .

t1

 1نمره ( 83/12/9تجربی)

Vx

t

 )11ثب تَجِ ثِ ًوَدار سزعت سهبى در شىل رٍثزٍ گشیٌِ ی درست را اًتخبة وٌیذ

t2

t3

t1

(90/6/16- 83/10/21تجربی)

الف) در ثبسُ ی سهبًی صفز تب  ، t1حزوت جسن (وٌذ شًَذُ – تٌذ شًَذُ) است ً 0/22 .وزُ

V

ﻮن

ب) در ثبسُ ی سهبًی صفز تب  ، t1شتبة حزوت (هثجت – هٌفی) است .

ج) در ثبسُ ی سهبًی  t1تب ، t2جسن در (جْت – جْت خالف جْت) هثجت هحَر هىبى جب ثِ جب هی شَد ً 0/22وزُ
د) در ثبسُ ی سهبًی  t1تب ، t2شتبة (ثبثت – هتغیز) است ً 0/22 .وزُ

t3

t

ه) در لحظِ ی  ، t1شتبة حزوت (ثیشیٌِ – صفز -ثبثت ) است ً0/22 .وزُ

t2

t1

و) در لحظِ ی  ، t2سزعت هتحزوت (صفز -ثبثت ) است ً0/22 .وزُ

م) در ثبسُ ی سهبًی  t2تب ، t 3حزوت جسن در (جْت – جْت خالف جْت) هحَر ّ xب است .
ی) سطح هحصَر ثیي ًوَدار سزعت -سهبى ٍ هحَر سهبى ثزاثز تغییز (هىبى-سزعت) است .

)12در شىل همبثل ،ثزای دٍ هتحزن  B , Aوِ ثز هسیزّبی هستمین حزوت هی وٌٌذ ً ،وَدارّبی سزعت سهبى را هشبّذُ هی وٌیذ.
در ثبسُ ی سهبًی (  t1تب : ) t2

( 89/12/10ریاضی)

Vx

الف) شتبة وذام هتحزن در حبل وبّش است؟تَضیح دّیذ.

A

ب) جبثجبیی وذام هتحزن ووتز است؟تَضیح دّیذ.

B 

ج) ثب استذالل شتبة هتَسط دٍ هتحزن را ثب ّن همبیسِ وٌیذ

t

د) ًَع حزوت ّز وذام چیست؟(وٌذ شًَذُ یب تٌذ شًَذُ)

3

t2

t1
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 )13ثب تَجِ ثِ ًوَدار هىبى -سهبى ثِ سَاالت سیز پبسخ دّیذ.

( 90/4/2تجربی)

x

الف) در وذام لحظِ جسن تغییز جْت هی دّذ؟
ب) یه لحظِ هشخص وٌیذ وِ جسن اس هجذأ هىبى هی گذرد.
ج) در وذام لحظِ جسن ثیشتزیي فبصلِ را اس هجذأ دارد؟

t3

ر

t

t1

t2

د) یه ثبسُ ی سهبًی را هشخص وٌیذ وِ جسن در جْت هحَر ّ xب حزوت هی وٌذ.
ه) در وذام ثبسُ ی سهبًی شتبة هٌفی است؟

و) در وذام ثبسُ ی حزوت وٌذ شًَذُ است؟

ﻫﻨﻤ
 )14ثب تَجِ ثِ ًوَدار هىبى -سهبى ثِ سَاالت سیز پبسخ دّیذ.

( 89/10/15تجربی)

x

الف) در وذام ثبسُ ی حزوت جسن یىٌَاخت است؟

ب) در وذام لحظِ جسن تغییز جْت هی دّذ؟

ج) در چِ لحظِ ای هتحزن اس هجذأ هىبى هی گذرد؟

t3

t

t2

ً )15وَدار هىبى -سهبى هتحزوی وِ ثز خط راست حزوت هی وٌذ هطبثك شىل است
جذٍل را ثب ولوِ ّبی هثجت  ،هٌفی یب صفز پز وٌیذ.

t1

(90/6/16ریاضی)

x

D

C

ﻮن
B

t

ث) مسـائـل

 )1هعبدلِ ی حزوت جسوی در  SIثِ صَرت  x  4t 2  40t  5است
الف) شتبة حزوت جسن چمذر است ؟ ً 0/2وزُ
ب) هىبى اٍلیِ جسن را هعیي وٌیذ .

ً 0/22وزُ

.

A

o

( 87/12/5تجربی)

پ) ایي جسن پس اس چِ هذت هتَلف هی شَد ؟ ً 0/52وزُ

)2

در شىل رٍ ثِ رٍ ً ،وَدار هىبى سهبى حزوتی رٍی خط راست را هشبّذُ هی وٌیذ وِ لسوتی اس یه سْوی است .

( 84/10/14ریاضی)

الف) هعبدلِ هىبى سهبى آى ثبهحبسجبت السم ثِ دست آٍریذ .
ب) ًوَدار سزعت سهبى آًزا رسن وٌیذ ً 1/52 .وزُ

5

4

10
2

ﻣﺪرس:ﻣﺴﻌﻮد رﻫﻨﻤﻮن

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏ

 )3در شىل رٍثزٍ ًوَدار هىبى سهبى جسوی را وِ لسوتی اس یه سْوی است هشبّذُ هی وٌیذ .

( 84/10/14ریاضی)

ر

الف) حزوت جسن در وذام ثبسُ ی سهبًی  ،تٌذ شًَذُ ٍ در وذام ثبسُ سهبًی وٌذ شًَذُ است ً 0/2 .وزُ

ب) ثب هحبسجبت السم  ،هعبدلِ هىبى سهبى جسن را ثِ دست آٍریذ ً 1/2 .وزُ

22

t2

4

t1

ﻫﻨﻤ

10

 )4خَدرٍی  Aوِ ثب سزعت ثبثت
 2 m2ثِ سزعت خَد هی افشایذ .

m
s

 2در حزوت است اس خَدرٍی  Bوِ ثب سزعت

m
s

 1حزوت هی وٌذ سجمت هی گیزد  .در ّویي لحظِ  ،خَدرٍی  Bثب شتبة ثبثت

( 87/12/5ریاضی)

s

الف) پس اس طی چِ هسبفتی ًسجت ثِ هحل سجمت  ،خَدرٍی  Bثِ خَدرٍی  Aهی رسذ .

ب) ًوَدار شتبة سهبى ّز دٍ خَدرٍ را یه دستگبُ هختصبت رسن وٌیذ .

ً 1/52وزُ

ً 0/2وزُ

 )5اتَهجیلی اس پشت یه چزاغ راٌّوب ثب شتبة ثبثت  4 m2شزٍع ثِ حزوت هی وٌذ در ّویي لحظِ هَتَر سَاری وِ ثب سزعت ثبثت
s

m
s

 2در حزوت است  .اس وٌبر اتَهجیل

هی گذرد .

(89/12/10- 87/10/25تجربی)

الف) پس اس چِ هذت اتَهجیل ثِ هَتَر سَار هی رسذ ؟ ً 1وزُ

ﻮن

ب) در ایي لحظِ سزعت اتَهجیل چِ لذر است ؟ ً 0/2وزُ

پ) ٍلتی ثِ ّن هی رسٌذ فبصلِ تب چزاغ راٌّوب چٌذ هتز است؟
 )6هَتَر سَاری ثب سزعت ثبثت

m
s

 2اس وٌبر یه وبهیَى هی گذردٍ .لتی ثِ فبصلِ ی  84هتزی اس آى هی رسذ ،وبهیَى ثب شتبة ثبثت  ٍ 4 m2اس حبل سىَى ثِ دًجبل

هَتَرسَار شزٍع ثِ حزوت هی وٌذ.

s

( 90/4/2تجربی)

الف) پس اس چِ ثبًیِ وبهیَى ثِ هَتَر سَار هی رسذ ؟ ً 1وزُ
ب) در ایي لحظِ جبثجبیی هَتَر سَار چِ لذر است ؟ ً 0/2وزُ

 )7ثزدار هىبى جسوی ثِ صَرت r  t 3 i  3 j

است .

(90/6/16ریاضی)

الف) ثزدار سزعت را ثٌَیسیذ
ب) ثزدار شتبة ایي جسن را ثٌَیسیذ ٍثشرگی آى را در لحظِ ی  t  2sثِ دست آٍریذ

 )8ثزدار هىبى جسوی ثِ صَرت r  ( 3t  5) i  (t 2  1) j
ثزدار سزعت هتَسط را در ثبسُ ی سهبًی ) تب  (2ثز حست ثزدارّبی یىِ ثٌَیسذ

است .

(89/12/10ریاضی)

5
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 )9هعبدلِ حزوت جسوی در دٍ ثعذ در  SIثِ صَرت ّبی  y  2t 3 ٍ x  4 t 2  5هی ثبشٌذ .
ثشرگی شتبة حزوت ایي جسن را در لحظِ ی  t  / 5sثِ دست آٍریذ ً 1/52 .وزُ

( 87/10/25تجربی)

ر
8 3
2
 )11هعبدلِ حزوت جسوی در دٍ ثعذ در  SIثِ صَرت ّبی t ٍ x  6 t
3

 y هی ثبشٌذ .

( 89/10/15تجربی)

ثشرگی شتبة هتَسط جسن را در  2ثبًیِ ی ثِ دست آٍریذ ً 1/22 .وزُ

ﻫﻨﻤ
 )11هعبدلِ ّبی سزعت جسوی ثب دٍ راثطِ ی  Vy  5t 2  10 ٍ Vx  15 tدر  SIدادُ شذُ است .

( 90/6/16تجربی)

معادله ی شتبة حزوت ایي جسن را ثز حست ثـزدارّبی یکه ثٌَیسیذ
ٍ بـزرگی آى رادر لحظِ ی  t  2sثِ دست آٍریذ ً 1/22 .وزُ

 )12خَدرٍیی در صفحِ ی افمی حزوت هی وٌذ ٍ هعبدلِ ّبی حزوت آى در  SIثِ صَرت همبثل است .

( 83/10/21تجربی89/10/15-90/4/2-ریاضی)

الف) ثزدار سزعت خَدرٍ را ثز حست ثزدارّبی یىِ در لحظِ ی  t  1sثِ دست آٍریذ ٍ ثشرگی آى را هحبسجِ وٌیذ .

ب) شتبة ایي حزوت چِ لذر ٍ در چِ جْتی است ؟

y  4t 2

ً 0/52وزُ

x  6t

( 83/12/9تجربی)

ﻮن

 )13هعبدلِ ّبی حزوت جسوی ثب دٍ راثطِ ی رٍثِ رٍ در  SIدادُ شذُ است .

y  2t 2  1

الف) هعبدلِ هىبى سهبى را ثز حست ثزدارّبی یىِ ثٌَیسیذ ً 0/2 .وزُ

ب) ثزدار سزعت هتَسط را در ثبسُ ی سهبًی  t2  2s ٍ t1  1sثز حست ثزدارّبی یىِ ثٌَیسیذ .
ج) ثشرگی سزعت هتَسط را در ایي ثبسُ ثِ دست آٍریذ .

x  6t  5

ً 0/52وزُ

ً 0/22وزُ

 )14گلَلِ ای را اس سطح سهیي در شزایط خالء ٍ در راستبی لبئن ثِ طزف ثبال پزتبة هی وٌین ً .وَدار سزعت سهبى حزوت گلَلِ را اس لحظِ ی پزتبة تب رسیذى ثِ سهیي رسن وٌیذ .

 0/5نمره ( 87/10/25تجربی)

 )15اس ارتفبع  5هتزی سطح سهیي جسوی را در شزایط خالء رّب هی وٌین سزعت جسن ٌّگبم ثزخَرد ثِ سهیي چمذر است ؟

 )16تَپی را در راستبی لبئن ٍ در شزایط خالء ثِ طزف ثبال پزتبة هی وٌین .اگز تب ارتفبع  5هتز ثبال رٍد.
الف) سزعت اٍلیِ ی آى را حسبة وٌیذ 0/52 .
ب) چِ هذت طَل هی وشذ تب تَح ثِ ًمطِ ی پزتبة ثزگزدد؟/52
6

( 87/10/20تجربی)

(90/6/16تجربی)

ﻣﺪرس:ﻣﺴﻌﻮد رﻫﻨﻤﻮن

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏ

m
s2

 )17گلَلِ ای را اس سطح سهیي  ،در راستبی لبئن ٍ در شزایط خالء ثِ طزف ثبال پزتبة هی وٌین  .گلَلِ پس اس  8ثبًیِ ثِ سهیي ثز هی گزدد .

g 1

( 87/12/5تجربی)

الف) چِ هذت طَل هی وشذ تب گلَلِ ثِ ثبالتزیي ارتفبع هی رسذ ؟ ً 0/22وزُ
ب) سزعت اٍلیِ ی گلَلِ را حسبة وٌیذ .

ً 0/2وزُ

ر
پ) گلَلِ حذاوثز تب چِ ارتفبعی ثبال هی رٍد ؟

ً 0/2وزُ

ﻫﻨﻤ

 )18اس ثبالی یه سبختوبى  ،جسن وَچىی ثب سزعت اٍلیِ ی

m
s

 1در راستبی لبئن ٍ در شزایط خالء ثِ طزف ثبال پزتبة هی وٌین  .اگزپس اس  8ثبًیِ ثِ سهیي ثزسذ .

الف) سزعت ثزخَرد آى ثب سهیي چمذر است ؟ ً 0/2وزُ
ب) ارتفبع سبختوبى را حسبة وٌیذ .

( 90/4/2تجربی)
m
s2

ً 0/2وزُ

پ) ًوَدار سزعت –سهبى آى را اس لحظِ ی پزتبة تب رسیذى ثِ سهیي رسن وٌیذ ؟

 )19اس ثبالی یه سبختوبًی ثِ ارتفبع  55هتز  ،جسن وَچىی ثب سزعت اٍلیِ ی

ً 0/2وزُ

m
s

 1در راستبی لبئن ٍ در شزایط خالء ثِ طزف ثبال پزتبة هی وٌین .

( 89/10/15تجربی)
m
s2

الف) سزعت ثزخَرد آى ثب سهیي چمذر است ؟ ً 0/52وزُ
ب) در چِ لحظِ ای سزعت آى ثِ  15 msهی رسذ .

g 1

ً 0/52وزُ

ﻮن

ً )21وَدار سزعت سهبى جسوی وِ در راستبی لبئن ٍ در شزایط خأل ثِ طزف ثبال پزتبة هی وٌین ثِ صَرت همبثل است.
الف) سهبى ّبی  t  ٍ tرا حسبة وٌیذ .

g 1

m
s2

(89/12/10تجربی)

g 1

V  ms 

ب) جبثجبیی ٍ سزعت هتَسط را درول هسیز ثِ دست آٍریذ.

20

t s 

t

t

30

 )21ثبلٌی ثب سزعت

m
s

 1در راستبی لبئن در حبل صعَد است ٍ .لتی ثبلي ثِ ارتفبع 55

هتزی سطح سهیي هی رسذ گلَلِ ی وَچىی اس آى رّب هی شَد .

سزعت گلَلِ را در ٌّگبم ثزخَرد ثِ سطح سهیي ثز حست ثزدارّبی یىِ ثٌَیسیذ .
(هحَر  yرا در راستبی لبئن ٍ رٍثِ ثبال در ًظز ثگیزیذ ).

 )22جسوی در شزایط خأل ثب سزعت اٍلیِ ی 1 i

 Vاس ارتفبع  55هتزی سهیي ثِ طزف ثبال پزتبة هی شَد .

الف ) در چِ فبصلِ ای اس ًمطِ ی پزتبة سزعت جسن  5 msهی شَد ؟
ب) ایي جسن پس اس چِ هذت ثِ سهیي هی رسذ ؟
7

m
s2

g 1

( 87/10/26ریاضی)
m
s2

g 1

( 90/4/2ریاضی)

ﻣﺪرس:ﻣﺴﻌﻮد رﻫﻨﻤﻮن

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏ

 )23در شزایط خأل جسوی راثب سزعت اٍلیِ ی  V  5 i  1 jاس ارتفبع  hپزتبة هی شَد  .ایي جسن پس اس  8ثبًیِ ثِ سهیي هی رسذ .

( 90/6/16ریاضی)
m
s2

آ )  hچٌذ هتز است ؟

g 1

ب) فبصلِ افمی هحل ثزخَرد جسن ثِ سطح سهیي تب ًمطِ ی پزتبة چِ لذر است؟

ر
 )24گلَلِ تَپی اس سطح سهیي ثب سزعت اٍلیِ ی

m
s

 5تحت ساٍیِ ی

ً 3سجت ثِ سطح افمی  ،شلیه هی شَد .

( 87/12/5ریاضی)
m
s2

ﻫﻨﻤ

الف ) ثزد گلَلِ چمذر است ؟ ً 0/52وزُ (ویژه ریاضی)

g 1

ب) ایي گلَلِ چِ هذت در راُ است ؟ ً 0/52وزُ

 )25اس رٍی پلی ثِ ارتفبع  22هتز اس سطح رٍدخبًِ  ،جسوی را در راستبی افمی ثب سزعت
جبثِ جبیی افمی جسن تب سهبى رسیذى ثِ سطح آة چِ لذر است ؟

 )26گلَلِ ای ثب سزعت

m
s

 1تحت ساٍیِ ی

m
s

 3پزتبة هی وٌین .

(ویژه ریاضی)

ً 3سجت ثِ افك  ،اس یه ثلٌذی ثِ ارتفبع  522 mاس سطح سهیي پزتبة هی شَد .

الف) پس اس چِ هذتی گلَلِ ثِ سطح سهیي هی رسذ  0/75 .نمره (ویژه ریاضی)

( 90/4/2ریاضی)
m
s2

g 1

( 87/10/26ریاضی)
m
s2

g 1

ب) سزعت گلَلِ در ثبالتزیي ارتفبعی وِ ثِ آى هی رسذ چمذر است ؟  0/5نمره

ﻮن

 )27گلَلِ ای ثب سزعت  25 msتحت ساٍیِ ی ً 53سجت ثِ افك  ،اس یه ثلٌذی ثِ ارتفبع  25 mاس سطح سهیي پزتبة هی شَد .
الف) پس اس چِ هذتی گلَلِ ثِ سطح سهیي هی رسذ  0/75 .نمره (ویژه ریاضی)

ب) ثزد گلَلِ را حسبة وٌیذ ؟

 0/5نمره

ب) ارتفبع اٍج گلَلِ را حسبة وٌیذ ؟

 0/5نمره

 )28در یه پزتبة ثب ساٍیِ ی پزتبة اٍلیِ  در خالء ثزدار سزعت اٍلیِ در  SIثِ صَرت  V  4 i  3 jاست .

( 89/12/10ریاضی)
m
s2

g 1

( 89/10/15-84/10/14ریاضی)

الف) ارتفبع اٍج ٍ ثزد افمی پزتبثِ را هحبسجِ وٌیذ( .ویژه ریاضی)

ب) ثزدار هىبى جسن را پس اس  6ثبًیِ ثز حست ثزدار یىِ ثٌَیسیذ.
 )92یه پزتبة در خالء ثب سزعت افمی  Vاس یه ثلٌذی پزتبة هی شَد  .اگز در لحظِ ی ثزخَرد ثب سهیي ثزدار هىبى آى در  ، SIثِ صَرت  r  1 i  2 jثبشذ ( .هجذأ
هىبى را هٌطجك ثز ًمطِ ی پزتبة ثگیزیذ) ( .ویژه ریاضی)

( 87/10/14ریاضی)

الف) ثشرگی  Vرا هحبسجِ وٌیذ .
ب) هذت سهبى رسیذى پزتبة ثِ سطح سهیي چمذر است ؟

 1/25نمره
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