فیزیک
چهارم

011

ریاضی

310149-110

دانش آموز عزیز شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را دو ساعت پس از پایان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.

www.bagheralolum.sch.ir
ٍ.1اشُ ّای زیر را تعریف کٌیذً3( .ورُ)
الف .سرعت هتَسط

ب.تکاًِ

د .عذد هَج

ج.تطذیذ

.2عثارت ّای هٌاسة را اًتخاب کٌیذً2(.ورُ)
الف .در حرکت تٌذ ضًَذُ ،تردار ّای سرعت ٍ ضتاب (ّن عالهت-هخالف العالهت) هی تاضٌذ.
ب .در حرکت دایرُ ای یکٌَاخت تردار ضتاب هرکسگرا ٍ تردار سرعت خطی تر ّن (عوَدًذ-هٌطثق
ّسٌٌذ).
ج .اگر جرم آًٍگ ًَساًی تغییر کٌذ ،دٍرُ ًَساى آى (تغییر هی کٌذ-تغییر ًوی کٌذ).
د  .در اهَاج عرضی ،راستای اًتطار ٍ راستای ارتعاش تر ّن(عوَدًذ-هٌطثق ّسٌٌذ).

 .3از ارتفاع  25هتری سطح زهیي گلَلِ ای در راستای قائن رٍ تِ تاال پرتاب هی ضَد ٍ پس از  4ثاًیِ
تِ ارتفاع هحل پرتاب تازهی گردد.ایي گلَلًِ1( ( g  10) :ورُ)
الف .تا چِ سرعتی پرتاب ضذُ؟
ب .تا چِ سرعتی تِ زهیي خَاّذ خَرد؟

.4هعادلِ حرکت جسوی تِ صَرت

x  4t 2  3
y  t 3  2t

هی تاضذ .اًذازُ ضتاب آى را در  t=1هحاسثِ

کٌیذً1( .ورُ)

.5در ضکل زیر جسن ساکي است .جاتِ جایی آى را در اثر ًیرٍی ٍاردُ پس از  2ثاًیِ هحاسثِ
کٌیذً2(.ورُ)

F=100N

m=10kg

  37  S  0.3  K  0.25

ً .6یرٍی کطص ریسواى را در ًقاط هطخص ضذُ هحاسثِ کٌیذً2(.ورُ)
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 .7جسوی تا سرعت اٍلیِ تِ صَرت زاٍیِ دار ًسثت تِ افق از سطح زهیي پرتاب هی ضَد ٍ در
تازگطت تِ سطح زهیي ترخَرد هی کٌذ .اگر حذاکثر ٍ حذاقل سرعت آى تِ ترتیة  51 ٍ 111هتر تر
ثاًیِ تاضذ ،ترد ٍ ارتفاع اٍج پرتاتِ را هطخص کٌیذً2(.ورُ)
 .8سرعت خطی حرکت هاَّارُ ای کِ رٍی هذاری تِ فاصلِ  6.4  105 Kmاز هرکس زهیي هی چرخذ را
هحاسثِ کٌیذ) .

s2

g  10 m

ً1( ( Re  6.4  103 Kmورُ)

ً .9یرٍی تحول تا حذ پارگی ترای ریسواى آًٍگ ،دٍ تراتر ٍزى گلَلِ آًٍگ است .حذاکثر هیساى
اًحراف آًٍگ را هحاسثِ کٌیذ تا جایی کِ ریسواى پارُ ًطَدً 2(.ورُ)

 .11ررُ ای پارُ خطی تِ طَل  21ساًتی هتر در ّر دقیقِ  61تار طی هی کٌذ .اگر در ضرٍع حرکت در
 +5ساًتی هتری هثذا ٍ ًَع حرکت آى تٌذضًَذُ تاضذ .کعادلِ ًَساى آى را تٌَیسیذً2(.ورُ)
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 .11هعادلِ هَجی تِ صَرت )x
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200

( U y  4  10 3 sinهی تاضذ .هطلَب استً2( .ورُ)

الف .دٍرُ ًَساى
ب .سرعت اًتطار
ج.راستا ٍ جْت اًتطار
د .کوتریي فاصلِ تیي دٍ ًقطِ کِ در فاز هتقاتل قرار دارًذ.

