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 نمره سؤاالت ردیف

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.  1

 زمان برابر سرعت متوسط است.  –الف( شیب خط مماس بر نمودار مکان 

 ب( در حرکت با شتاب ثابت، اگر شتاب و سرعت هم عالمت باشند حرکت تند شونده است. 

 پ( نیرویی که سبب چرخش ماه به دور زمین می شود، نیرویی گرانشی است. 

 ت( در یک زلزله همواره ساختمان های بلندتر بیشتر آسیب می بینند. 

1 

 عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.  2

بردار جابجایی( پاره خط جهت داری است که مکان آغازین حرکت را به مکان پایانی وصل  –بردار مکان )الف( 

 می کند. 

 سرعت( است.  –زمان و محور زمان برابر تغییر )مکان  –ب( سطح محصور بین نمودار سرعت 

 ه( است. واداشت –پ( تاب خوردن کودکی که بطور دوره ای هل داده می شود نوسان )آزاد 

 ندارند(.  –ت( امواج مکانیکی و الکترومغناطیسی منشأ یکسانی )دارند 

1 

 ، کدام مفهوم فیزیکی را نشان می دهدیرهر کدام از موارد ز 3

 .)...................(ایجاد می کنندرا آن ، هم فاز و هم جهت فوتون هایی هم بسامد -الف

 .)...................(یک هسته استانرژی الزم برای جدا کردن نوکلئونهای -ب

 .)...................(، نسبت تندی نور در خأل به تندی نور در آن محیط را می گویندبرای هر محیط -ج

 .)...................(درک می کند از صوت شدتی است که گوش انسان -د

1 

در حرکت اند. حرکت هر یک از خودروها توسط و با شتاب ثابت  xدر حالت های زیر، خودروها در امتداد محور  4

 توصیف می شود؟ v-tنمودارهای  کدام یک از

 
 

1 

 1 است. 𝐹𝑁متناسب با  𝑓𝑠𝑚𝑎𝑥آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد  5

 .هر کدام از خانه های جدول را با کلمات افزایش ، کاهش یا ثابت پر کنید 6
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 .با توجه به آن به سواالت زیر پاسخ دهید، زمان متحرکی برروی خط راست است  –شکل روبرو نمودار مکان  7

 نی متحرک توقف لحظه ای داشته است؟الف( در چه زما

 ب( در چه بازه زمانی متحرک ساکن بوده است؟

 به مبداء است؟ ( در کدام بازه های زمانی متحرک در حال نزدیک شدنپ

 

 

1 

 فیزیکی ممکن است؟ کدام شکل از نظر  -الف  8

مربوط به نور قرمز و کدام مربوط به  ،، با ذکر دلیل بیان کنید که کدام پرتو شکست یافتهدر شکل صحیح -ب

 نور آبی است؟
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𝑉𝑜)زمان متحرکی مطابق شکل زیر است. اگر  –نمودار شتاب  9 = 𝑜  , 𝑥𝑜 = 𝑜 ). 

 ثانیه رسم کنید.  25تا  0زمان را در بازه زمانی  –الف( نمودار سرعت 

 ب( جابجایی متحرک را در این بازه بدست آورید. 

 

 

 

2 

 5/1 :نیوتن نشان می دهد 600شخصی داخل آسانسور ساکنی روی ترازویی فنری ایستاده است و ترازو وزن او را  10
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نیوتن را نشان می دهد.  720الف ( اگر آسانسور با شتاب ثابت تند شونده روبه باال حرکت کند، ترازوی فنری 

 .بدست آورید اندازه شتاب را

 متر بر ثانیه در حال حرکت باشد ، ترازو چه عددی را نشان می دهد؟ 4ب( اگر آسانسور با سرعت ثابت 

 

نوسان می کند. تندی نوسانگر هنگام عبور  1sو دوره  10cmنوسانگری در یک حرکت هماهنگ ساده با دامنه  11

 از نقطه تعادل چند متر بر ثانیه است؟ 

1 

برابر کرده و گلوله ای با نصف جرم گلوله اولیه به آن می بندیم دوره تناوب این  2طول نخ آونگ ساده ای را  12

 شود.آونگ چند برابر می 

75/0 

𝑚بطور افقی با تندی  g 200توپی به جرم  13 𝑠 ⁄ 10  به بازیکنی نزدیک می شود. بازیکن به توپ ضربه زده و

𝑚باعث برگشت آن با تندی  𝑠 ⁄ 15  در جهت مخالف می شود. اگر مشت بازیکنS 05/0  با توپ در تماس

 حساب کنید.باشد، اندازه نیروی متوسط وارد بر توپ از طرف مشت بازیکن را 

1 

 شود.        370از هوا وارد محیط شفافی می شود. اگر زاویه شکست  530پرتو نوری با زاویه تابش  14

𝐶 = 3 × 108 𝑚 𝑠⁄            𝑠𝑖𝑛37 = 0 6⁄         𝑠𝑖𝑛53 = 0 8⁄  
 الف( ضریب شکست محیط شفاف را بدست آورید.  

 ب( سرعت نور در محیط شفاف چند متر بر ثانیه است؟

25/1 

 1 از مطالعه و مقایسه طیف های گسیلی و جذبی عناصر مختلف چه نتایجی حاصل می شود؟ شرح دهید.  15

𝑅𝐻( را بدست آورید. n=4الف( بلندترین طول موج رشته براکت ) 16 = 0 011⁄ (𝑛𝑚)−1 

 الکترومغناطیسی قرار دارد؟  هایب( این طول موج در کدام گستره طول موج

1 

 دقیقه است.  60، حدود 212 بیسموتنیمه عمر  17

 باقی می ماند؟  بیسموت کسری از ماده اولیه در نمونه ای از اینساعت چه  4پس از گذشت 

1 

 الکترونی در سومین حالت برانگیخته اتم هیدروژن قرار دارد.  18

 الف( انرژی الکترون را در این حالت محاسبه کنید. 

 ه حالت پایه جهش کند، طول موج فوتون گسیل شده را حساب کنید. ب( اگر الکترون از این حالت برانگیخته ب
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