باسمه تعالي
وزارت آموزش و پرورش

مشخصات دانش آموز

زمان امتحان

مشخصات امتحان

شمارهي كارت:

درس :فیزیک 3

ساعت:

نام:

رشته :علوم تجربی

روز و تاریخ:

نام خانوادگی:

پایه :دوازدهم

مدت پاسخگویی  120:دقیقه

مهر آموزشگاه

توجه  :الف :این آزمون شامل  3صفحه و  18سئوال می باشد .ب  :استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.پ:نوشتن
یکای هر کمیت در پایان محاسبات الزامی است
سئوال
رديف
جاهای خالی را کلمات مناسب پر کنید.
الف) اگر برایند نیروهای وارد بر جسم  ..........شود ،می گوییم نیروهای وارد بر جسم متوازن هستند.
ب) نیروی مقاومت شاره به بزرگی جسم ............. ،بستگی دارد.
پ) نوسانگرها می توانند با اعمال یک نیروی خارجی ،با بسامدی غیرازبسامد طبیعی به نوسان درآیند .به
1
چنین نوسانی ....................... ،گفته می شود
ت) ارتفاع .................. ،است که گوش انسان درک می کند.
ث) کمترین انرژی الزم برای خارج کردن الکترون از حالت پایه ........................... ،نامیده می شود.
ج) ایجاد میدان الکتریکی به علت تغییر میدان مغناطیسی همان  .............................است.
𝑚
شکل زیر نمودار شتاب-زمان یك متجرک که در مبدا زمان با سرعت 𝑠  4از مبدا مکان می گذرد شکل زیر است.
الف (نمودار سرعت-زمان آن را رسم کنید.
ب (نوع حرکت متحرک را در بازه زمانی  t=4sتا  t=12sرا مشخص کنید.
پ ( مسافت طی شده متجرک را مدت  12ثانیه بدست آورید.
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نمره

نمودار مکان –زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می کندمطابق شکل است:.
الف )معادله ی حرکت متحرک را بنویسید.
ب)لحظه ای tچقدر است؟
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قطعه چوبی را با سرعت افقی 10متر بر ثانیه بر روی سطح افقی پرتاب می شود.اگز ضریب اصطکاک جنبشی0/2
باشد ،چوب پس از پیمودن چه مسافتی می ایستد؟

𝑁
𝑔𝑘

در چه ارتفاعی از سطح زمین ،وزن یك شخص به
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𝑔 = 10
مقدار خود در سطح زمین می رسد؟شعاع زمین 6400کیلومتر

چگونه با انجام آزمایشی ثابت یک فنر را بدست می آورید؟(شرح آزمایش و رسم شکل)
درستی یا نادرستی جمله های زیر را با کلمات ((درست)) یا(( نادرست ))را در پاسخ برگ مشخص کنید.
الف)براساس مدل بور می تواند متفاوت بودن شدت خط های طیف گسیلی را توضیح داد.
ب) ذره هاى آلفا ،سنگین اند و بار مثبت دارند .بُرد این ذره ها کوتاه است.
پ) مدل موجی ،توجیه درستی از تمامی پدیده های فیزیکی مرتبط با برهم کنش نور با ماده را ارائه
کند.
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شکل زیر یک موج سینوسی را در لحظهای از زمان نشان میدهد که در خالف جهالت محالور xدر طالول
ریسمان کشیده شدهای حرکت میکند .سه جزء از این ریسمان روی شکل نشالان داده شالدهانالد .در ایالن
لحظه هر یک از این چهار جزء باال میروند یا پایین؟
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نمودار جابه جایی مکان دو موج صوتی  Aو Bکه در یك محیط منتشر شدهاند ،به صورت زیر است .شدت Aچند
برابرBاست؟
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در هر یك از موارد زیر ،گزینه مناسب را انتخاب کنید و در پاسخ برگ بنویسید.
الف) برای امواج مکانیکی ،تندی انتشار امواج طولی در یک محیط جامد (بیشتر-کمتر) از تندی انتشار
امواج عرضی درهمان محیط است.
ب) مطالعه هندسه فضا زمان و گرانش در محدوده نظریه نسبیت(خاص-عام) است.
پ) مدل اتم هسته ای نام دیگر مدل اتمی(تامسون-رادرفورد)است.
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معادله حرکت هماهنگ ساده ى نوسانگر در SIبه صورت 𝑡𝜋 𝑋 =/02𝐶𝑂𝑆40است .در چه زمانى،
پس از لحظه صفر ،براى نخستین بار تندی نوسانگر به بیشترین مقدار خود مى رسد؟
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شخصی با چکّش به انتهای میله باریك بلندی ضربهای میزند .تندی صوت در این میله  15برابر تندی صوت در
هوا است .شخص دیگری که گوش خود را نزدیك به انتهای دیگر میله گذاشته است ،دو صدا را که یکی از میله
میآید و دیگری از هوای اطراف میله ،با اختالف زمانی  0/14sمیشنود .اگر تندی صوت در هوا  320m/sباشد،
طول میله چقدر است؟
طرحی از شکست امواج در گذر ازآب با عمق متفاوت در تشت موج نشان داده شده است عمق آب وتندی موج و
طول موج در دوبخشAو Bرا مقایسه کنید.
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یك پرتو نور تحت زاویه ی  53از هوا به یك محیط شفاف می تابد و زاویه ی شکست برابر 37می شود .ضریب
شکست محیط شفاف چقدر است؟
 = 1هوا𝑛 )(𝑠𝑖𝑛37 = 0/6 , 𝑠𝑖𝑛53 = 0/8
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در شکل زیر ماشین اتش نشانی اژیر کشان در حرکت است و ناظر ها ساکن هستند.
الف ( این شکل کدام اثر فیزیکی را نشان می دهد ؟
ب ( با استدالل کافی توضیح دهید  ,بسامد صوت دریافتی توسط کدام ناظر بیشتر از بسامد صوت اژیر ماشین
است.
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الکترونی در دومین حالت برانگیخته اتم هیدروژن قرار دارد .
الف) انرژی الکترون را در این حالت پیدا کنید.
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ب) اگر الکترون به حالت پایه جهش کند،طول موج گسیل شده را حساب کنید.
𝑣𝑒𝐸𝑅 = 13/6و𝑚𝑛 ℎ𝑐 = 1240𝑒𝑣.
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از ویژگی های فوتون گسیل شده در گسیل القایی دو مورد را بنویسید
الف)جاهای خالی در هر یك از فرآیندهای واپاشی زیر را کامل کنید.

⋯ 1( 116𝐶 → 113𝐵 +
234
2( 234
⋯ 90𝑇ℎ → 91𝑝𝑎 +
ب) اگر از یك ماده رادیو اکتیو پس از  70شبانه روز 0/2گرم به صورت فعال باقی مانده باشد و نیمه عمر آن  14شبانه
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روز باشد جرم اولیه چند گرم بوده؟
20
جمع کل
موفق باشيد.
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