
 باسمه تعالي
 

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

طراح سوال : 

 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

١ 

 از داخل پرانتز عبارت مناسب را انتخاب كنيد و دور آن خط بكشيد.
 ساده ............. برابر شود دوره تناوب آن دو برابر مي شود.گر طول آونگ الف ) ا

 طور كلي............. ناميده مي شود.  ب) هسته اتم از پروتون و نوترون تشكيل شده كه به
 ج)  فرآيند تقسيم شدن يك هسته سنگين به دو هسته با جرم كمتر ،.................... ناميد مي شود.

 يك شكاف با پهناي از درجه طول موج، به اطراف گسترده مي شود به اين پديده.......... مي گوييم.در عبور از  د) موج
ج هاي منارجنبان اصفهان نوسان كند، برج ديگري وادار به نوسان مي شود به اين پديده .................. گفته ه) اگر يكي از بر

 مي شود.
 محور زمان در هر بازه زماني برابر .......................... است.زمان با  -و)مساحت سطح زير نمودار سرعت

٥/١  

٢ 

 كدام جمله صحيح و كدام غلط است؟
 در حركت روي خط راست اگرسرعت منفي باشد الزا ما حركت كند شونده است.                            ص(  )     غ(  ) الف)

 فنر( با فنر يكسان) افزايش يابد دوره تناوب كم مي شود.                   ص(  )     غ(  ) –ب) اگر جرم در سامانه ي جرم 
 ر نياز به محيط مادي دارند .                                                             ص(  )     غ(  )ج ) موج هاي مكانيكي براي انتشا

 تن رو به جلوي شخص روي زمين مي شود .                             ص(  )     غ(  )وي اصطكاك ايستايي سبب راه رفد) نير
 (جنس) هستند.                                                               ص(  )     غ(  )ه) نيروهاي كنش و واكنش هميشه از يك نوع

 فته در سرعت نور است .                                ص(  )     غ(  )، برابر حاصل ضرب جرم كاهش ياو) انرژي بستگي هسته

٥/١  

٣ 
رك در وسط مسير به سرعت متحرك در هنگام برخورد به زمين چقدر رها مي شود.نسبت سرعت متح جسمي از ارتفاع 
 بنويسيد و است؟ بر حسب 

٧٥/٠  

٤ 

 دهيد.به آن به سواالت زير پاسخ كوتاه نمودار سرعت زمان متحركي مطابق شكل است.با توجه 
 حركت مي كند؟ الف) متحرك در چه بازه هايي در خالف جهت محور 

 ت متحرك كند شونده است؟ب) در چه بازه هايي حرك
 پ) در چه بازه هايي شتاب حركت متحرك منفي است؟ 

 
 

١ 

٥ 
كه از جنس الكترون است گسيل  βته چگونه پرتوي الف) مي دانيم در داخل هسته الكترون وجود ندارد.توضيح دهيد يك هس

 مي كند؟
 ب) رابطه واپاشي بتا را بنويسيد؟

١ 

٦ 
اشكاالت گوي اين  خـول و مفروضات بور چگونه پاسـمورد ساختار اتم را بنويسيد و بگوييد اصكال نظريه رادرفورد در ـاش

 مي باشد(دو مورد)؟
١ 

 ١هيد چگونه مي توان نقش تداخلي را مشاهده كرد؟با استفاده از يك آزمايش توضيح د ٧

٨ 
ور مي شود .با توجه به پديده دوپلر علت تغيير كنار جاده ايستاده ايم در اين لحظه آمبوالنسي به ما نزديك و سپس از ما د

 دهيد؟صداي آژير آمبوالنس را توضيح 
١ 

٩ 

تغييرات سرعت زمان آن مطابق شكل مقابل ميباشد.اگر درلحظه متحركي كه بر روي مسير مستقيم  در حركت مي باشد، نمودار 
 متحرك در مبدا مكان باشد، معادله حركت ٠
 بنويسيد ه اين متحرك را در دستگا 

 
 
 

١ 



 

 

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

  ح سوال : طرا
 نمره دارد)سوًاالت (پاسخ نامه رديف

١٠ 
به حركت درآورده است اگردر اين مدت بر جسمي وارد شده وآن را ازحالت سكون  s ٤در مدت  N ٥٠نيروي خالص وثابت 

 گويند.)  ميجا شودجرم جسم چندكيلوگرم است؟ ( به برآيندنيروهاي واردبرجسم نيروي خالص نيزجابهm ١٦جسم
٢٥/١  

١١ 
از سطح زمين قرار دارد.نيروي گرانش زمين وارد بر ماهواره را محاسبه  ٢٦٠٠ kmكيلوگرم در فاصله  ٥٠٠ماهواره اي به جرم 

퐺د؟  كني = ٦.٦ × ١٠ ١١ ٢

٢ 푀 = ٦ × ١٠٢٤푘푔푅 = ٦٤٠٠푘푚 
٧٥/٠  

١٢ 
 چقدر است؟  SIاست.شدت صوت آن در  ٩٠ dBتقاطع برابر  تراز شدت صوت يك قطار در عبور از يك

퐼٠ = ١٠ ١٢ 푊
푚٢

٧٥/٠  

١٣ 
بر   ٥/٤ m/sورد كرده و با تندي ــبه يك ديوار برخ xجهت محور در  ٥/٦ m/sلو گرم با تندي ــكي ٦/٠گلوله اي به جرم 

 وسط وارد بر گلوله را حساب كنيد.ثانيه باشد،اندازه ي نيروي مت ٢/٠مي گردد.اگر مدت زمان برخورد 
٧٥/٠  

١٤ 
از مركز آن كه در حال چرخش است نشسته، اگر ضريب اصطكاك  ١٠cmمگسي بر روي صفحه گرامافوني و در فاصله 

باشد. محاسبه كنيد صفحه حداكثر با چه سرعت خطي بچرخد تا حشره سر  ٢٥/٠ايستايي كف پاي حشره و صفحه 

푔نخورد؟ = ١٠ ٢ 
٧٥/٠  

١٥ 
 سانتيمتر است،نوسان ميكند. ١٠باربر روي پاره خط نوسان كه ٢٠ثانيه  ٥نوسانگري در 

 بنويسيد؟ SIمعادله مكان اين نوسانگر را در  الف)
 زمكان آن را رسم كنيد؟ –ودار مكان ب) نم

٥/١  

١٦ 

 پرتوي نوري مطابق شكل از محيطي وارد خال مي شود. 
 بدست آوريد؟الف) ضريب شكست اين محيط را 

 ب) سرعت نور در اين محيط چقدر است؟

푐 = ٣ × ١٠٨ 푚
푠 sin ٥٣ = cos ٣٧ = ٠.٨ 

 

 
 

١ 

١٧ 

 cm٤٠شكم ايجاد شده است . اگر طول اين تار   ٢كشيده مي شود  F=80Nگرم كه با نيروي    ٢٠در يك تارسنتوربه جرم 
 باشد.

 الف) طول موج،موج ايستاده ايجاد شده چقدر است؟
 امد موج ايجاد شده را محاسبه كنيد؟ب) بس

٧٥/٠  

١٨ 
ي گسيل مي نمايد ، از حالت برانگيخته به حالت پايه بازگردد،فوتونيك الكترون برانگيخته در مدار چهارم قرار دارد. اگر 

푅كوتاهترين طول موج فوتوني كه مي تواند توليد كند چقدر است؟ = ٠.٠١ ١ 
١ 

١٩ 
است. طول موج آستانه براي گسيل  ev٢٨/٢دا كردن يك الكترون از سطح فلز سديم برابر  حداقل انرژي الزم براي ج

ℎح فلز سديم چقدر است؟فوتوالكترون از سط = ٤.٠٥٦× ١٠ ١٥푒푣 
٧٥/٠  

٢٠ 

 هر يك از واكنشهاي زير را كامل كنيد؟

∗X      الف)  → X +٩٠
٢٣١

٩٠
٢٣١ 

푋٩٢     ب)
٢٣٨ → 푌٩٠

٢٣٤ +⋯ 

٥/٠  

روز به ايزوتوپهاي ديگر تبديل شده برابر  ٨تعداد هسته هاي راديواكتيو يك ماده كه پس از گذشت  ٢١
١٥
١٦

مقدار اوليه است.نيمه   
 ه چند روز استعمر اين ماد

٥/٠  
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