
 

 

 

 باسمه تعالي
 

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

طراح سوال : 

 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

١ 

 درستي يا نادرستي جمالت زير را تعيين كنيد 
 الف) ضريب شكست هر محيطي به جز خال به طول موج نور بستگي دارد 

 ي جنبشي فوتوالكترونها هم به بسامد و هم به شدت نور فرودي بستگي دارد  ب) انرژ
 است . وابسته ٬پ) نيروي مقاومت هوا فقط به تندي جسمي كه درون هوا حركت مي كند

 يروهاي وارد بر جسم به سمت مركز دايره است . همواره  برآيند ن٬ت) در حركت دايره اي يكنواخت
١ 

٢ 

 لمات مناسب پر كنيد جاهاي خالي را با ك
 الف)  جسمي بدون سرعت اوليه درون هوا رها مي شود نيروي مقاومت هواي وارد برآن  به تدريج ................ مي يابد

 نيروي اصطكاك ايستايي ............... استگاه جسم در آستانه ي حركت قرار گيرد ب)  هر
 متناسب با ................ و ...............است پ)  انرژي مكانيكي هر نوسانگر هماهنگ ساده اي

 . گفته مي شود ................. ٬در يك نمونه از اورانيوم  ٢٣٥ت) به فرآيند افزايش درصد يا غلظت ايزوتوپ 

٢٥/١

٣ 

          در راستاي عمود بر ديوار به جسم وارد مي شود و جسم ساكن است             Fالف) در شكل مقابل نيروي 
 Fرا دو برابر كنيم نيروي اصطكا ايستايي بين جسم و ديوار چند برابر مي شود                               Fاگر نيروي 

 a  (برابر ٢          b        تغيير نمي كند (c  برابر               ٢) كمتر ازd  برابر  ٢) بيشتر از 
 

 كترومغناطيسي را نشان مي دهد كه با عبور ب) شكل مقابل يك پرتوي موج ال
 باز مي گردد كدام گزينه aبه محيط   cو bاز طريق محيط هاي  aاز محيط اوليه ي 

 ن سه محيط درست است در مورد تندي موج در اي 
a  (c>vb>vav                    b  (b>vc>vav           
c ( a>vc>vbv                         d  (a>vbv>cv 
 

٥/٠

٤ 

  ؟اسباب شكل مقابل براي آزمايش اندازه گيري چه كميتي به كار مي رود   
 چگونگي انجام كار را توضيح دهيد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١

 



 

  مدت امتحان :ساعت شروع :رياضي و فيزيك رشته : فيزيك الت امتحان نهايي درس:سؤا
٣تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  زش متوسطهآمو دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

طراح سوال : 

 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)فردي

٥ 

        x(m)          افقي است) زمان متحركي را نشان مي دهد ( خط مماس برنمودار در لحظه ي صفر  -شكل مقابل نمودار مكان
 الف) در كدام لحظات سرعت متحرك صفر بوده است 

 ني حركت كند شونده بوده است ب) در كدام بازه ي زماني حركت تند شونده و در كدام بازه زما
 
 

                                      t(s)   3t   2t   1t 

 با يكي از موارد سمت چپ مرتبط كن هر كدام از موارد سمت راست را 
 ) طول موج a           الف ) بسامد نوسان واداشته با بسامد طبيعي نوسان برابر است           

 ) موج مكانيكي b                 منتشر مي شود                                                     ب) در خال هم 
 ) انتقال به آبي        c           ان كننده عمود بر جهت حركت موج است     پ ) جابجاي هر جزء نوس

 ) موج الكترومغناطيسي d                                         ت ) فاصله دو قله ي مجاور از يك موج                
 ) تشديد e              ث) چشمه نور در حال نزديك شدن به ناظراست                             

                                                                                                                 f موج عرضي ( 
                                                                                                                 g  جبهه موج ( 

                                                                                                                h  ( انتقال به سرخ 

٥/٠

٧٥/٠
 

٢٥/١

٦ 

  ؟شكلهاي زير كدام پديده ي فيزيكي در مورد امواج را نشان مي دهد 
 ن تصاوير بنويسيد دريافت خود را ازاي

 
 
 
 
 
 

٢٥/٠

٠ ٥/

٧ 

 است  dتا  aهر كدام از موارد الف تا ت نتيجه ي كدام يك از موارد 
 ب) تعداد فوتو الكترونها ي گسيل شده  در واحد زمان افزايش مي يابد                      الف) گسيل فوتوالكترونها متوقف شود    
 ت) تاثيري در گسيل فوتوالكترونها ندارد            لكترونها مي شود پ) باعث افزايش انرژي جنبشي فوتو ا

a  افزايش شدت نور فرودي در بسامدهاي باالتر از بسامد آستانه ( 
b شدت  نور فرودي در بسامدهاي كمتر از بسامد آستانه  ) افزايش 
c متر از بسامد آستانه ) كاهش بسامد نور فرودي تا مقادير ك 
d سامد نور فرودي در مقادير بيشتر از بسامد آستانه) افزايش ب 

١

٨ 
از چه امري ناشي  ٬ط آن مهمترين مشكل در ساخت يك رآكتور گداخت هسته اي به منظور بهره گيري از انرژي توليدي توس 

١ توضيح دهيد .  ؟مي شود 

٩ 

                         بت روي خط راست       با شتاب ثا   كه دهد مي نشان را متحركي زمان –شكل مقابل نمودار مكان  
 حركت مي كند 

 ٣٦                                                                 الف) سرعت اوليه ي متحرك را بدست آوريد                        
 ٢٠                                                                                 ب) شتاب حركت را بدست آوريد                         

                                                                       پ) معادله حركت متحرك را بنويسيد                     
                                                                                                              t(s)                       ٤ 

 
 

٧٥/٠

٥/٠
 
٢٥/٠



 

 

  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 : 

 نمره رد)سوًاالت (پاسخ نامه دارديف

١٠ 

وضريب اصطكاك  kμ=3/0مطابق شكل بر روي سطح افقي قرار دارد . ضريب اصطكاك جنبشي  Kg١٠جسمي به جرم 
 باشد  μs=0/4طح افقي و جسم ايستايي بين س

 F چقدر با شد تا جسم شروع به حركت كند                                                         Fالف)حداقل نيروي 
 اب حركت را بدست آوريد                                               باشد شت F=50Nب) اگر نيروي 

 

٧٥/٠
 
٧٥/٠  

١١ 
نسبت به    ٢طول فنر  ٬گرمي متصل مي كنيم در اثر اتصال اين وزنه  ٤٠٠را از نقطه اي آويزان مي كنيم و به آن وزنه ي   ي فنر

 گرمي به آن متصل كنيم تغيير طول فنر چند سانتيمتر خواهد شد  ٦٠٠ود اگر وزنه ي طول آزاد آن زيادتر مي ش
٧٥/٠  

١٢ 

درمسير دايره اي  به  ٬مي بنديم ومطابق شكل  در يك صفحه افقي ٤٠cmاي نخي به طول گرم را به انته ٢٠٠وزنه اي به جرم 

 ت حركت كند مطلوبس  ٢٠m/sحركت در مي آوريم اگر جسم با تندي ثابت 
 االف) دوره 

 ب) شتاب مركز گرا 
 
 

 
٥/٠
٥/٠  

١٣ 

در حالت تعادل قرار دارد آن را مي كشيم تا بسته شده و  ٩٠N/mرا به انتهاي فنري با ضريب سختي  ١٠٠gوزنه اي به جرم 

٥cm                  از وضعيت تعادل خود فاصله بگيرد و سپس رها مي كنيم مطلوبست(π≃3) 
 الف) دوره 

 بسامد زاويه اي  ب)

٥/٠
٥/٠

١٤ 
 در هوا ايجاد شده است                ٠/٥mيك موج صوتي با طول موج   

 كنيد  الف) بسامد آن را محاسبه
 ب) اگر اين موج وارد آب شود طول موج آن را درآب محاسبه كنيد 

٥/٠  
٥/٠  

١٥ 

 را محاسبه كنيد  باشد  هوا مي شود اگر وارد   درشكل زير پرتو نور از آب با ضريب شكست 
 
 
 
 
 
 
 

 
٧٥/٠

١٦ 

 باشد  ٢٠٠Hzاست اگر بسامد اصلي اين تار  ٦gن و جرم آ ٥٠cm ٬طول يكي از تارهاي سنتوري
 الف) تندي انتشار موج عرضي در اين تار را بدست آوريد 

 ب) اين تار تحت چه نيروي كششي است 
 د هماهنگ سوم اين تار چند هرتز است پ) بسام

٥/٠  
٥/٠  
٢٥/٠

١٧ 
 الكتروني در اولين حالت برانگيخته اتم هيدروژن قرار دارد 

 الكترون در اين حالت را بدست آوريد  الف ) انرژي
 طول موج فوتون گسيل شده را محاسبه كنيد  ٬ب) وقتي الكترون به حالت پايه جهش كند

٥/٠  
٧٥/٠

١٨ 
گرم از آن واپاشيده شده و به ماده ديگر تبديل شد نيمه  ١٠/٥روز  ٩ك ماده پرتوزا در آزمايشگاه وجود داشت بعد از گرم از ي ١٢

 راديو اكتيو چند روز است  عمر اين ماده
١
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