
 

 

  

مدت امتحان :  ساعت شروع :علوم تجربيرشته : ٣سؤاالت امتحان نهايي درس :  فيزيك

٢تعداد صفحه: تاريخ امتحان :    /    / سال دوازدهم آموزش متوسطهنام و نام خانوادگي :

نمرهرديف

١

(فريده شفيعي/فضيلت)مشخص كنيد .در پاسخ برگ  "نادرست"و  "درست"كلمات درستي يا نادرستي جمله هاي زير را با 

الف) ضريب اصطكاك ايستايي به مساحت سطح تماس جسم بستگي دارد . 

فنر در نقطه ي تعادل نوسانگر داراي بيشينه ي انرژي جنبشي است . –ب) در سامانه ي جرم

پ) دوره ي آونگ حركت هماهنگ ساده با طول آونگ رابطه ي وارون دارد .

ت)هسته ي پايداري كه بيشترين تعداد پروتون را دارد مربوط به توريم است .

١

٢

گزينه مناسب را انتخاب كرده و در پاسخ برگ بنويسيد .زمان متحركي در شكل نشان داده شده است .  –نمودار سرعت 

  )(٠ − tسهمي و (٢(t٢ − t(فريده شفيعي/فضيلت) خط راست است ) (٣

شتاب حركت ( مثبت/منفي/صفر) است . t١الف ) در بازه ي زماني صفر تا 

شتاب ( ثابت/صفر ) است . t١ب) در لحظه ي 

سرعت متحرك ( ثابت/صفر ) است . t٢پ) در لحظه ي 

t٢)ت) در بازه ي زماني  − tحركت جسم در ( خالف جهت/جهت) محور  (٣X . است

t١)در بازه ي زماني ث)  − t(كندشونده/تندشونده/يكنواخت ) است . حركت جسم (٢

t٢)در بازه ي زماني  ج) − t(كندشونده/تندشونده/يكنواخت ) است . حركت جسم (٣

٢٥./
٢٥./
٢٥./
٢٥./
٢٥./
٢٥./

٣

در حركت است ،  ٢٠ شروع به حركت مي كند . در همين لحظه موتور سواري كه با سرعت ثابت  ٤  ٢اتومبيلي از پشت يك چراغ راهنما با شتاب 
٥/١پس از چه مدت اتومبيل به موتور سوار مي رسد ؟. از كنار اتومبيل مي گذرد 

٤
پرتاب مي كنيم . پس از طي چه مسافتي سرعت  ٦ با سرعت اوليه  ٤/٠روي سطح افقي با ضريب اصطكاك جنبشي  kg٢/٠ جسمي را به جرم 

مي رسد ؟ ٤ جسم به
١

٥

 رو به پايين حركت كند . ٢  ٢روي ترازويي درون آسانسور قرار دارد . در صورتي كه آسانسور با شتاب ثابت   kg٤٠  شخصي به جرم

ترازو نشان مي دهد را به دست آوريد ؟الف ) عددي كه 

 ب) شخص احساس سبكي مي كند يا احساس سنگيني؟

) در چه صورت هايي ترازو عددي برابر وزن شخص نشان مي دهد ؟پ

٥./

٢٥./

٥./

٦

 است ، مي كشيم .   cm٢و افزايش طول آن  ١٠٠٠ جسمي را مطابق شكل توسط فنري كه ثابت آن 

باشد :  ٥ Kg اگر جرم جسم

الف ) ضريب اصطكاك ايستايي براي جسم در آستانه ي حركت را بيابيد :

حركت كند ، ضريب اصطكاك جنبشي را محاسبه كنيد . ٢  ٢ب) براي هنگامي كه جسم با شتاب 

٧٥/٠

ادامه سواالت در صفحه بعد
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٧ 

باز مي گردد . اگر  ١٢ شوت مي كند . اين توپ به تير عمودي دروازه برخورد كرده و با تندي  ١٥ بازيكن فوتبالي ، توپ را به سمت دروازه با تندي 
 باشد :  ٠١/٠ sدروازه  و زمان تماس توپ با  ٤٠٠ gجرم توپ فوتبال 

 محاسبه كنيد :الف) تغيير تكانه ي توپ در برخورد با تير را 

 ب) نيروي متوسط وارد بر توپ توسط تير را بيابيد :

٥./ 
 

٥./ 

١در چه ارتفاعي از سطح زمين وزن اجسام به  ٨
٩
 /.٥ مقدار آن در سطح زمين مي رسد ؟  

푔است ، دوره ي آونگ بر روي كره ي ماه تقريبا چند ثانيه است ؟  ٨/١ s دوره ي آونگي بر روي كره ي زمين  ٩ = ١
٦
푔 ٧٥./

١٠ 

سپس جسم روي سطح . فشرده و سپس رها مي شود  cm٨ متصل است . فنر به اندازه  ٢٠٠ به فنري افقي با ثابت فنر   g٥٠٠ گلوله اي به جرم 
 افقي شروع به نوسان مي كند ، با چشم پوشي از اصطكاك :

 الف) دامنه ي نوسان چقدر است ؟

 ؟ را محاسبه كنيد ) تندي بيشينه ي جسم الف

٢٥./
 
١ 

١١ 

 در جمله هاي زير عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب كرده و در پاسخ برگ بنويسيد :

 ندارد ) . –الف ) تندي انتشار صوت به ويژگي هاي فيزيكي محيط بستگي ( دارد 

 نمي تواند ) در خالء منتشر شود . –ب) موج صوتي يك موج مكانيكي است كه ( مي تواند 

 )را مي شنود . Hz١٥  -١٥ kHzپ) انسان سالم ، موج صوتي با بسامد (

 بعضي) جهت ها منتشر مي شود . -ت) هنگام ارتعاش چشمه ي صوت ، صوت ايجاد شده در ( تمام

١ 

 ١ مي كند ؟برابر شود . تراز شدت صوت چند دسي بل تغيير  ١٠اگر فاصله از يك چشمه ي صوت  ١٢

١٣ 
 طبق اثر دوپلر بگوييد هنگامي كه چشمه ي متحرك از ناظر ساكن دور مي شود بسامد صوت ايجاده شده چه تغييري

 مي كند ؟ 
٥./ 

 ٢٠ جمع نمره موفق و پيروز باشيد
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