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. تغییر کند، حرکت متحرك شتابدار استاگر جهت حرکت متحرك ) ب
پ) نیروي مقاومت شاره وارد بر جسم، به تندي حرکت جسم بستگی ندارد.

 .از ضریب اصطکاك جنبشی کوچکتر استمعموالًضریب اصطکاك ایستایی ) ت
 .آونگ بستگی داردمتصل بهدورة تناوب آونگ ساده به جرم وزنۀ) ث
 .شود مثالی از نوسان واداشته استاي هل داده میتاب خوردن کودك که به طور دوره) ج
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)فاصلۀ بین مکان آغازین  ،  متحرکی روي خط راست2 )5


m iو مکان پایانی( )m i5
کندرا طی می .

 .دست آوریدهجایی  این متحرك را ببردار جابه) الف
حرکت متحرك برابر است؟متوسطدر چه صورت اندازة سرعت متوسط  متحرك با تندي) ب
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.دهدنشان  میxدر حرکت روي محور را زمان متحرکی -نمودار سرعتزیرشکل 3
تندشونده استs3صفر تانوع حرکت متحرك در بازة زمانی ) الف

یا کندشونده؟ چرا؟
 ،پیمایدمیs5مسافتی که متحرك در بازة زمانی صفر تا ) ب

چند متر است؟
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xصورتهب SIدر کند،حرکت میروي خط راست که با شتاب ثابتزمان متحرکی -معادلۀ مکان4 t t 22است. 
 .زمان این متحرك را به دست آورید -معادلۀ سرعت
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. ها مطابق شکل زیر استبر حسب تغییر طول آنBو Aنمودار نیروي کشسانی دو فنر   5
.کدام فنر بیشتر است؟ توضیح دهید) سختی(ثابت
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.به دیوار قائمی فشرده و ثابت نگه داشته ایم Fرا مانند شکل، با نیروي عموديبه وزن یک نیوتون جسمی6

ت؟مقدار نیروي اصطکاك چقدر اس) الف

نیروهايهر یک ة با این کار اندازتعیین کنید دهیم، افزایشرا   اگرنیروي عمودي F) ب
 ؟ماندمییابد یا ثابت یابد، افزایش میزیر؛ کاهش می

نیروي اصطکاك) 4نیروي اصطکاك بیشینه      )  3نیروي وزن           ) 2نیروي عمودي سطح           )1
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.جاي خالی را با واژة مناسب پر کنیدزیر، هاي گزارهدر هر یک از7
 .نیوتون، شتاب جسم با نیروي خالص وارد بر جسم نسبت مستقیم دارد..........طبق قانونِ )الف

. است..........جهت نیروي وزن و در نتیجه شتاب گرانشی همواره به طرف ) ب
 .روي سطح زمین استآن وزن برابر.. .......از سطح زمین قرار دارد )شعاع زمین(eRعاي که در ارتفاوزن ماهواره) پ
.  فنر، انرژي -در نقطه تعادل حرکت هماهنگ ساده سامانۀ جرم ) ت  .نوسانگر صفر است.......
.  کند برابر دورة تناوب نوسان چشمه طی مییککه موج در مدتمسافتی ) ث  .است.......
. تـرکوتاهنورهایی با طول موجِ عموماً ضریب شکست یک محیط معین براي ) ج  .است.......
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75/0.در حرکت است را  حساب کنید 10m/sکه با سرعت ثابت  2kgاندازة تکانه جسمی به جرم 8

.نامه بنویسیداز داخل پرانتز گزینه درست را انتخاب کرده و در پاسخ9
 .است )نقطه بازگشتی -نقطه تعادل(فاصلۀ نوسانگر از بیشینه ؛نوساندامنۀ ،ت هماهنگ سادهحرکدر )الف

 .بستگی دارد) دماي هوا   -دامنه موج صوتی (تندي انتشار صوت در هوا به ) ب
 .امواج فروسرخ بیشتر استموجِاز طول) نور مرئی  -امواج رادیویی ( طول موج ) پ
 .شودمی) کمتر -بیشتر(هاي موج در عقب چشمه جبههفاصلۀشود، وقتی چشمۀ صوت به ناظر ساکن نزدیک می) ت
.جهت حرکت موج هستند) موازي با -عمودبر(موج الکترمغناطیسی همواره یکیهاي الکتریکی و مغناطیسمیدان )ث
 .است) فروسرخ -فرابنفش ( یۀ در دماهاي معمولی،  بیشتر تابش گسیل شده از سطح اجسام در ناح )ج
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/دامنۀ نوسان یک حرکت هماهنگ ساده 10 m0 /آن  تناوب و دورة1 s0 این نوسانگر در مبداء زمان، در (  .است4
)انتهاي مثبت مسیر نوسان قرار دارد

 .یدزمان این نوسانگر را بنویس -مکان  ۀمعادل )الف
 .رسم کنیدتناوب دورةزمان این نوسانگر را در یک -نمودار مکان) ب
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هر یک از طنابنازكسمتقدرآن وارد شود،نازكطناب به قسمتضخیمموج سینوسی از قسمتیک اگر 12
 .)شودبازتاب  میضخیمبه قسمت بخشی از موج(   کند؟ مقایسه با موج فـرودي چه تغییري میدر هاي زیر کمیت

بسامد موج بازتابیده) الف
بازتابیدهموجموجِطول) ب
تندي موج عبوري )پ
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20تار اینموج دراگر تندي انتشار. است1m  و طول آن  0/05kgتحت کشش جرم یک تار13 m/sنیروي کشش . باشد
تار چند نیوتون است؟
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است؟ژولهر فوتون چند انـرژي . کندگسیل میnm400  هایی با طول موج یک چشمۀ نور فوتون14
(hc J.m ) 252 10
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.تعریف کنید15
لَختی  )الف

           موج طولی  ) ب
اثر فوتو الکتریک  ) پ
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)بالمردر رشتۀ اتم هیدروژن  ترین طول موج گسیلیکوتاه16 )n 75/0چند نانومتر است؟،2

.ناکامی مدل اتمی تامسون را بنویسید) الف17

 .فرایند گسیل القایی را توضیح دهید) ب

Aهستۀ دختر با نماد( . را کامل کنیدروروبهفرایند واپاشی) پ
Z( Y نوشته نامهپاسخدر (

 .)شود
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مادة اي از این، چه کسري از مادة اولیه در نمونهروز40شت پس از گذ. روز است10نیمه عمر یک مادة پرتوزا، حدود 18
ماند؟باقی میپرتوزا، 
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وضعیت حرکت خود را هنگامی که نیروي خالص وارد بر آنها صفر است که میل دارند  است اجسام ی از خاصیت) الف  15
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  20  .هاي صحیح دیگر، نمرة الزم را در نظر بگیریدهمکاران محترم، ضمن عرض خسته نباشید لطفاً براي پاسخ  
  

  

 


	1875797979madares - Copy.pdf (p.1)
	fizik 12 nobat dovom 1.pdf (p.2-6)

