
 

 

 باسمه تعالي
 

  مدت امتحان :ساعت شروع :رياضي و فيزيك رشته : ٣فيزيك  سؤاالت امتحان نهايي درس:
٢تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال ام خانوادگي :نام و ن

  طراح سوال : 

 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

١ 

 هر يك از تعاريف زير كدام كميت فيزيكي را بيان مي كند؟
 (           ).ف) مسافت طي شده در واحد زمان ال

 (          ).ب) حاصل ضرب جرم جسم در سرعت جسم 
 بسامد واداشته برابر باشد.(              )ك هسته سنگييعي با پ) هنگامي رخ ميدهد كه بسامدطب

 درجه باشد .(                  ) ٩٠ت) زاويه تابشي كه زاويه شكست آن 
 ار الزم براي جدا كردن يك الكترون از يك فلز معين .(                   )كمينه كث) 

 جرم كمتر .(                            )ج) فرايند تقسيم شدن يك هسته سنگين به دو هسته با 

٥/١  

٢ 

 با توجه به نمودار سرعت زمان نشان داده شده به سواالت پاسخ دهيد.
 ثانيه تعيين كنيد. ١٢و را بين  الف) جهت سرعت و شتاب متحرك

 برابرچند ثانيه است؟ متر بر ثانيه باشد ، ٥ثانيه برابر  ١٢ب) اگر سرعت متوسط بين صفر تا  

٥/٠  
 
 
 
 
٢٥/١  
 
 
 
 

٣ 

.ퟕسنگي از لبه يك ساختمان به ارتفاع  ퟐ풎 .رها مي شود 
 ر ثانيه است؟الف) سرعت سنگ هنگام رسيدن به زمين چند متر ب

 ب) سرعت متوسط سنگ در طول مدت سقوط چند متر بر ثانيه است؟
 ر كيفي رسم كنيد.پ) نمودار مكان زمان اين متحرك را در مدت سقوط به طو

٧٥/٠  
٥/٠  
٥/٠  

٤ 
 آزمايشي طرح كنيد كه خاصيت لختي را نشان دهد.الف) 

 ؟ ب) در حركت سيارات به دور خورشيد نيروي مركز گرا كدام است
 پ) چرا ورزشكار پرش با نيزه هنگام سقوط روي تشك آسيب نمي بيند؟

٥/٠  
٢٥/٠  
٧٥/٠  

٥ 
نيوتن و  ١٥٠كيلو گرم را ميكشد.اگر نيروي مقاومت هوا  ١٥٠٠ه جرم يك كاميون با يك طناب يك خودروي سواري ب

به سمت كاميون كشيده متر بر مجذور ثانيه  ٢بوده و سواري با شتاب  ٠,٣ضريب اصطكاك جنبشي براي سواري 
퐠)شود.نيروي كشش طناب چند نيوتن است؟ = ퟏퟎ 퐦

퐬ퟐ) 
٥/١  

٦ 
سانتي متر بسته شده و با سرعت ثابت در صفحه افقي مي  ٢٠به طولگرم به انتهاي ريسماني  ١٠٠سنگي به جرم

흅)نيوتن باشد، دوره چرخش اين سنگ چند ثانيه است؟ ٣٢چرخد.اگر نيروي كشش نخ  ≈ ퟑ) 
١ 

٧ 

در سطح افقي حركت هماهنگ ساده انجام ميدهد.جاهاي خالي جدول را  و بسامد زاويه اي  دامنه  نوسانگري به جرم 
 هاي مناسب پر كنيد.با عبارت 

 انرژي مكانيكي شتاب سرعت مكان
٠ ퟏ

ퟐ 풎푨ퟐ흎ퟐ

٠    

١ 

 



 

 

  مدت امتحان :ساعت شروع :ي و فيزيكرياض رشته : ٣فيزيك  سؤاالت امتحان نهايي درس:
٢تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال خانوادگي :نام و نام 

طراح سوال : 

 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

٨ 
 است. ٥cmو دامنه آن   S ٠,٠٢يك آونگ ساده دوره 

 بنويسيد.الف) معادله حركت اين آونگ را در 
풙نگر براي اولين بار به مكان ب) پس از چه مدتي از شروع حركت نوسا  = ퟐ. ퟓ 풄풎 مي رسد؟ 

٧٥/٠  
٧٥/٠  

٩ 

 ........ با يكديگر تغيير مي كنند.الف) در امواج الكترو مغناطيس ، ميدان ها با .............. يكسان  و  .......
 ب) پليس در جاده ها براي سنجش و كنترل تندي خودروها از كدام اثر فيزيكي استفاده مي كند. 
풓ퟏدسي بل است.نسبت  ١٥٠برابر  풓ퟐدسي بل و در محل  ٩٠برابر  풓ퟏپ) تراز شدت صوت يك چشمه در محل  

풓ퟐ
را بدست  

 آوريد.

٥/٠  
٢٥/٠  
٧٥/٠  
 

١٠ 

 مغناطيس را در سه محيط مختلف نشان مي دهد. اين محيط ها را بر حسب تندي نور از كوچك بهالف)شكل يك موج الكترو 
 بزرگ مرتب كنيد.

 ب) پراش را تعريف كنيد.
 ند.پ) يك تپ رسم كنيد كه در اثر بر هم نهي با تپ نشان داده شده آن را كامال ويران ك

٥/٠  
 
 
 
 
 
٥/٠  
٥/٠  

١١ 

شود.اگر سرعت انتشار موج در طول هرتز ايجاد مي  ٧٥٠سانتي متر موج ايستاده اي با بسامد  ٤٠در يك ريسمان به طول 
 متر بر ثانيه باشد. ٢٠٠ريسمان 

 الف) چند گره در طول ريسمان ايجاد مي شود؟
 است؟ب) طول موج ايجاد شده چند سانتي متر 

 
٧٥/٠  

 ٥/٠  

١٢ 

ز ميشود الكترون ولت است.بلند ترين طول موجي كه سبب گسيل فوتو الكترون ها از سطح اين فل ٤الف) تابع كار يك فلز 
풉풄)چند نانو متر است؟ ≈ ퟏퟐퟎퟎ풆풗 풏풎) 

 ن است؟هيدروژب)انرژي الكترون در مدار پنجم اتم هيدروژن چند برابر انرژي الكترون در مدار سوم اتم 
گذار كند فوتون گسيلي در كدام ناحيه طيف الكترومغناطيس قرار خواهد  ٣به مدار  ٥پ) در قسمت ب اگر الكترون از مدار 

 ت؟داش

٥/٠  
 
٧٥/٠  
٢٥/٠  

١٣ 
 الف) دو مورد از نارسايي هاي مدل بور را بنويسيد.

 ب) منظور از واروني جمعيت چيست؟ 
٥/٠  
٥/٠  

١٤ 
 چه اتفاقي در هسته رخ مي دهد؟ 휷الف) در فرايند واپاشي 

 ب) چرا هسته ها در واكنش هاي شيميايي بر انگيخته نمي شوند؟ 
 ه بر ميله هاي سوختي و ميله هاي كنترل شامل چه قسمت هاي مهم ديگري هستند؟پ)راكتور هاي هسته اي عالو 

٥/٠  
٥/٠  
٥/٠  

٧٥/٠ درصد از اين ماده فعال باقي مي ماند؟ ٥/١٢ساعت تنها  ساعت است.پس از گذشت چند ٨نيمه عمر يك ماده پرتو زا  ١٥  
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