
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسمه تعالي
 

  مدت امتحان :ساعت شروع :رياضي و فيزيك رشته : فيزيك سؤاالت امتحان نهايي درس:
٣تعداد صفحه: تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نوادگي :نام و نام خا

  طراح سوال : 

 نمره دارد)سوًاالت (پاسخ نامه رديف

١ 

 ) فرض شود*  ٢١٠ ( *در تمام مسايل 
 نادرست          درست                             نادرستي جمله هاي زير را مشخص كنيد.                                    درستي يا 

 نادرست          درست                              الف) در حركت با شتاب ثابت، شتاب  لحظه اي با شتاب متوسط برابر است.
 نادرست          درست                                          ي وارد شودباعث تغيير سرعت آن مي شود.ب) اگر بر جسمي نيروي

         نادرست          درست             وم نيوتون،حاصل ضرب جرم در بردار شتاب نيرو نيست.             پ)  در رابطه قانون د

٢ 

 نادرست          درست   وسان است.                                      ت)دامنه، فاصله بين دو انتهاي مسير ن
 نادرست          درستبا شتاب گرانش رابطه مستقيم دارد. ث)دوره تناوب آونگ ساده 

 نادرست          درست                                د باعث گسيل الكترون از فلز  شود.ج)  هر نوري به سطح فلز بتابد مي توان
   از جذب طول موج هاي مربوط به اينتاريك طيف خورشيد فقط ناشي چ) خطوط 

 نادرست          درست                                                                                جو خورشيد است.خط ها توسط گازهاي 
 نادرست          رستد    متفاوت دارند، ايزوتوپ مي نامند .ح) هسته هايي كه تعداد پروتون مساوي ولي تعداد نوترون 

 

٢ 

 كلمه درست را از داخل پرانتز انتخاب كنيد.
 زمان است.-شتاب متوسط)شيب خط مماس بر نمودار سرعت -الف) (شتاب لحظه اي

مي شوند.                              متمايلدوم) اگر راننده خودروي متحرك ترمز كند سرنشينان به طرف جلو  -طبق قانون (اول ب)
 فنر با  جذر جرم رابطه مستقيم دارد.-بسامد)سامانه جرم  -پ) (دوره تناوب

 گسسته)را گسيل مي كند.  -ت) اگر به جاي جسم جامد، گازكم فشار و رقيق تابش كند طيف (پيوسته 
 

١ 

٣ 

 جاهاي جالي را با كلمات مناسب پر نماييد.
 الف) تندي لحظه اي در  واقع اندازه سرعت ............. است

 نيروهاي وارد بر جسم متوازن باشند.ن ........... نيوتون  بايد ب) در قانو
 ..... از عقب خودرو است.  پ) اگر خودرو بوق بزند، تجمع موج در جلوي ماشين.............

..... ت) هنگامي كه دو موج در يك نقطه تداخل سازنده داشته باشند در اصطالح مي گوييم دو موج در اين نقاط .................
 هستند.

ز يك جسم كامال داغ گسيل مي شود شامل گستره پيوسته اي از طول موج ها است كه به آن طيف ايجاد ث) امواجي كه ا
 ..................... مي نامند. شده

 ج) انرژي بستگي هسته از رابطه ..................... به دست مي آيد.
 

٣ 

٤ 

مي   Bبه متحرك    A. بعد از چه مسافتي پس از شروع متحرك   داده شده استزمان سه متحرك نشان  -نمودار سرعت
 رسد؟

 

١ 



 

  مدت امتحان :ساعت شروع :رياضي و فيزيك رشته : فيزيك سؤاالت امتحان نهايي درس:
٣تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

طراح سوال : 

 هنمر سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

٥ 
-با شتاب ثابت در حركت است. معادله مكان   xزمان متحركي را نشان مي دهد كه در امتداد محور -شكل زير نمودار مكان

 .       زمان متحرك را  بدست آوريد
 

١ 

 
 

٦ 
نيم. با فرض به طور همزمان رها مي ك   hدو گوي هم اندازه كه جرم يكي دوبرابر  جرم ديگري است از باالي برجي به ارتفاع 

 اينكه نيروي مقاومت هوا براي هر دو  گلوله يكسان و ثابت باشد تندي برخورد كدام گوي با زمين بيشتر است؟ چرا ؟  
٧٥/٠  

٧ 
فاصله اي از سطح زمين  نيروي كيلومتري  سطح زمين قرار دارد. در چه  ٢٦٠٠كيلوگرم در فاصله   ٥٠٠ي به جرم ماهواره ا

 مقدار آن در  اين   فاصله مي رسد؟ گرانش  به  يك چهارم
)kg  2410×6= eM  وkm 6400= eR    7×10-11وG=( 

٧٥/٠  

٨ 

قائم بدون اصطكاكي تكيه داده شد ه است. ضريب اصطكاك بين زمين  كيلوگرم به ديوار ٣٠در شكل روبه رو  نردباني به جرم 
 ي از ديوار به نردبان وارد مي كند؟ است و در آستانه سر خوردن نردبان چه نيروي  ١/٠و پاي نردبان  

 

٧٥/٠  

٩ 
پيچ افقي مسطحي چرخ هاي خودرو چقدر باشد تا خودرو بتواند با سرعت    حداقل ضريب اصطكاك ايستايي بين سطح جاده و 

 متر است، دور بزند؟ ١٠را كه شعاع آن 
٧٥/٠  

١٠ 

 پاسخ دهيد:
 فلزي و نخ  نمايش مي دهيد؟ بيان كنيد الف) چگونه مي توان پديده تشديد را  با تعدادي گوي

يف از راست چه نام دارد؟ اگر در طول ط  Pب)  شكل زير طيف امواج الكترو مغناطيس را به طور تقريبي نشان مي دهد. طيف  
 به چپ حركت  كنيم سرعت، طول موج و فركانس چه تغييري  مي كند؟

 

٥/١  

٧٥/٠ دسي بل برسد، شدت صوت چه مقدار تغيير مي كند؟  ٩٠هب ٨٠اگر در يك دستگاه صوتي، ترازصوتي از  ١١  

١٢ 
گر چقدر باشد تا انرژي است. تندي نوسان   x=0/05cos 20πt  به صورت    SIمعادله هماهنگ ساده يك نوسانگر در

 جنبشي نوسانگر برابر با انرژي پتانسيل آن شود؟
٧٥/٠  

 



 

 

  مدت امتحان :ساعت شروع :و فيزيك رياضي رشته : فيزيك سؤاالت امتحان نهايي درس:
٣تعداد صفحه: تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

  طراح سوال :
 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

١٣ 
مي تواند پرتوي داخل شيشه  الف) در شكل زير پرتويي را نشان مي دهد كه  از هوا  وارد شيشه شده است. كدام گزينه هاي 

 سرعت و زاويه تابشي و شكست نور چه رابطه اي دارد؟را نشان دهد؟ ضريب شكست با 
١ 

 
 ناي هر نوار روشن يا تاريك چه تغييريب) در آزمايش يانگ اگر به جاي نور تك فام سبز با نور قرمز انجام دهيم په

 مي كند؟چرا؟  

١٤ 
 باشد.مطلوب است: ١٢٠  Hzاست. اگر بسامد اصلي اين تار   ١٠ gو جرم آن   ١٠٠ cmطول يكي از تارهاي پيانويي 

 الف) نيروي كشش تار
 ب) بسامد هماهنگ چهارم

١ 

١٥ 

       الكترون ولت مي تابد.  ٥٢/٤با تابع نانومتر به سطحي از جنس تنگستن  ٢٤٠نوري با طول موج  

 )/ .h ev s−=  154 14 10 ( 
 الف) با محاسبات نشان دهيد چرا پديده فوتوالكتريك مشاهده مي شود؟

 انرژي جنبشي بيشينه فوتوالكترون هاي گسيل شده چه مقدار است؟  ب)

١ 

 ١ ). =R ٠١/٠) nm( -1 (ه دست آوريدكوتاهترين و بلندترين طول موج مربوط به رشته بالمر را ب ١٦

١٧ 

Aهسته دختر به دست آمده از هر يك از واپاشي هاي زير را به صورت   

Z
X   د مشخص كني 

Pu242الف) 
 انجام دهد.  αواپاشي    94

Na242ب) 
 انجام دهد.  β+واپاشي    94

١ 

 ١ است. پس از گذشت يك ساعت چه كسري از آن  واپاشيده مي شود؟دقيقه  ١٥يمه عمر ماده اي  ن ١٨
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 
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