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اگر اندازه سرعت متوسط و تندی متوسط یک متحرک با هم برابر باشد، داریم:
 

بنابراین اندازه بردار جابه جایی با مسافت طی شده باید با هم برابر باشد. یعنی
متحرک باید روی مسیر مستقیم و بدون تغییر جهت حرکت کند.

فیزیک دوازدهم صفحه 4 پرسش2-1
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در بازه های زمانی t1 تا t2 وt3 تا t4 اندازه x (مکان متحرک) رو به کاهش است.
بنابراین در این بازه ها، متحرک در حال نزدیک شدن به مبدا است.

در بازه های زمانی 0 تا t2، t1 تا t3 و t4 تا t6 اندازه x (مکان متحرک) رو به
افزایش است. بنابراین در این بازه ها، متحرک در حال دور شدن از مبدا است.

فیزیک دوازدهم صفحه 8 پرسش3-1
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هرگاه نمودار مکان-زمان به صورت یک خط راست باشد، شیب نمودار همواره
ثابت است؛ بنابراین همواره سرعت لحظه ای متحرک با سرعت متوسط آن برابر
است. برای مثال در این نمودار مکان-زمان، شیب خط مماس بر این نمودار در

تمام نقاط بین A و B با شیب خط عبوری از نقاط A و B برابر است.

فیزیک دوازدهم صفحه 9 پرسش 4-1
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اگر در زمان های بین دو لحظه t=0 و t=t1، بر نمودار مکان-زمان متحرک
مماس هایی رسم کنیم، می بینیم که با افزایش زمان، شیب خط مماس کمتر

می شود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت سرعت متحرک در حال کاهش است.

فیزیک دوازدهم صفحه 10 پرسش 5-1
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شیب خط مماس بر نمودار سرعت-زمان در هر لحظه، نشانگر شتاب لحظه ای
است. در لحظه های t1, t2, t4 و t6 شیب خط مماس بر نمودار v-t، برابر با صفر
و در نتیجه شتاب لحظه ای نیز برابر صفر است. در لحظه t3، شیب خط مماس بر
x منفی است؛ در نتیجه شتاب لحظه ای منفی و در جهت منفی محور ،v-t نمودار
است. در لحظه t5، شیب خط مماس بر نمودار v-t، مثبت است در نتیجه شتاب

لحظه ای مثبت و در جهت مثبت محور x است.

فیزیک دوازدهم صفحه 12 پرسش 6-1
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همانطور که از نمودار شتاب-زمان پیداست، در بازه زمانی t1 تا t2 ثانیه حرکت
منفی است؛ بنابراین سرعت متحرک در این بازه زمانی کاهش می یابد. میزان

کاهش سرعت با استفاده از رابطه                     به دست می آید. بنابراین:

1- اگر سرعت اولیه متحرک (v1) منفی باشد، در بازه زمانی t1 تا t2 از سرعت آن
کاسته شده و در انتهای این بازه زمانی همچنان سرعت متحرک (v2) منفی باقی

خواهد ماند. (نمودار ب)
2- اگر سرعت اولیه متحرک (v1) مثبت و اندازه آن از (t2-t1)a1 کوچک تر باشد،

در پایان بازه زمانی سرعت آن (v2) منفی خواهد بود. (نمودار پ) 
 
 

3-  اگر سرعت اولیه متحرک (v1) مثبت و اندازه آن از (t2-t1)a1 بزرگتر باشد،
در پایان بازه زمانی، علی رغم کاهش سرعت، سرعت آن (v2) همچنان مثبت

خواهد بود و متحرک در جهت محور xها حرکت خواهد کرد. (نمودار الف) 
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نیروی شناوری، نیروی وزن را خنثی می کند و نیروی مقاومت، نیروی پیشران را
خنثی می کند.

فیزیک دوازدهم صفحه 29 پرسش 1-2
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خیر، زیرا در فضای تهی و دور از هر جرم آسمانی نیروی خالصی بر کشتی وارد
نمی شود و طبق قانون اول نیوتن وقتی نیروهای وارد بر جسمی متوازن باشند،

سرعت جسم تغییری نمی کند. بنابراین با از کار افتادن موتور کشتی، کشتی باید
با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه دهد.

فیزیک دوازدهم صفحه 29 پرسش 2-2
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الف: وقتی سکه روی مقوا قرار دارد در راستای قائم به آن نیروی وزن و نیروی
عمودی تکیه گاه وارد می شود که با توجه به ساکن بودن سکه متوازن هستند.

هنگام ضربه زدن به مقوا و حرکت آن زیر سکه، در راستای افقی به سکه نیروی
اصطکاک وارد می شود ولی با حرکت سریع مقوا، مقدار اثر این نیرو به حداقل

می رسد. بنابراین چون تقریبًا نیروی خالصی به سکه وارد نمی شود، سکه تمایل
دارد حالت قبلی خود (سکون) را حفظ کند. بنابراین در راستای افقی حرکت

نمی کند، اما چون مقوا از زیر آن کشیده شده، به دلیل حذف نیروی عمودی سطح
و بر هم خوردن توازن نیروها در راستای عمودی، سکه به دلیل نیروی وزنی که به

آن وارد می شود، به داخل لیوان می افتد.
ب: وقتی نخ را به آرامی می کشیم، نیروی کشش نخ پایینی        برابر با نیروی

دست           و نیروی کشش نخ باالیی              برابر با مجموع نیروی وزن گوی                 
              و نیروی کشش نخ پایینی (نیروی دست) است. 
بنابراین همواره نیروی کشش نخ باالیی از نیروی کشش
 نخ پایینی به اندازه نیروی وزن گوی بیشتر خواهد بود. 
در نتیجه با افزایش نیروی دست، نخ باالیی زودتر پاره 

می شود. اما اگر ناگهان نخ را بکشیم،  نیروی وارد بر نخ 
پایینی فرصت انتقال به نخ باالیی را نداشته و فقط نخ

 پایین پاره می شود.

فیزیک دوازدهم صفحه 30 پرسش 3-2
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در ش� های سمت راست با ثابت ماندن جرم و افزایش نیروی وارد بر جسم،
شتاب جسم افزایش می یابد. یعنی شتاب جسم با نیروی وارد بر آن رابطه

مستقیم دارد.
در ش� های سمت چپ با ثابت ماندن نیروی وارد بر جسم و افزایش جرم جسم،

شتاب جسم کاهش می یابد. یعنی شتاب جسم با جرم آن رابطه عکس دارد.

فیزیک دوازدهم صفحه 30 پرسش 4-2

bekhunofficial bekhun.com

physicsjeiroodiپاسخ: مهندس جیرودی

https://bekhun.com/
https://instagram.com/bekhunofficial
https://instagram.com/bekhunofficial
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/


وقتی می خواهیم حرکت یک جسم را بررسی کنیم، فقط باید نیروهایی را که به
جسم وارد می شوند، در نظر بگیریم و نباید نیروهایی را که آن جسم بر اجسام

دیگر وارد می کند در نظر بگیریم. یک نیرو از شخص به جسم وارد می شود و
نیروی عکس آن از طرف جعبه به جسم وارد می شود که اثر یکدیگر را خنثی

نمی کنند؛ در واقع نیروهای کنش و واکنش با هم برابر ولی در خالف جهت هم
هستند و به دو جسم مختلف وارد می شوند، بنابراین نمی توان از آنها برآیندگیری

کرد.

فیزیک دوازدهم صفحه 33 پرسش 5-2

bekhunofficial bekhun.com

physicsjeiroodiپاسخ: مهندس جیرودی

https://bekhun.com/
https://instagram.com/bekhunofficial
https://instagram.com/bekhunofficial
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/


جهت سرعت شخص به طرف باال خواهد بود و چون آسانسور از حال سکون
شروع به حرکت کرده است، بنابراین حرکت آن تندشونده و جهت شتاب آن نیز رو

به باال است، بنابراین طبق قانون دوم نیوتون داریم:

فیزیک دوازدهم صفحه 37 پرسش 6-2
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جهت سرعت شخص به طرف پایین خواهد بود و چون آسانسور از حال سکون
شروع به حرکت کرده است، بنابراین حرکت آن تندشونده و جهت شتاب آن نیز رو

به پایین است، بنابراین  داریم:

جهت سرعت آن به طرف باال و حرکت آن کندشونده است، در نتیجه جهت شتاب
در خالف جهت سرعت و به سمت  پایین است، بنابراین  داریم:

جهت سرعت آن به طرف پایین و حرکت آن کندشونده است، در نتیجه جهت
شتاب در خالف جهت سرعت و به سمت  باال است، بنابراین  داریم:
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می دانیم که نیروی اصطکاک در هنگام راه رفتن بدلیل زبری سطح زمین و سطح
کف پای ما به وجود می آید. بنابراین وقتی می خواهیم قدم برداریم، نیرویی را رو
به عقب و به زبری سطح زیری پای خود وارد می کنیم و طبق قانون سوم نیوتون،

سطح زبر نیز نیرویی را در خالف جهت یعنی رو به جلو به ما وارد می کند، که
باعث راه رفتن ما می شود.

هنگام راه رفتن روی یک سطح سر، نیروی رو به عقبی که به پای تکیه گاه وارد
می کنیم، بسیار بزرگتر از نیروی اصطکاکی است که از طرف سطح به کف پا وارد

می شود. بنابراین برایند نیروهای وارد شده به پای تکیه گاه به سمت عقب خواهد
بود و پای تکیه گاه به طرف عقب سر می خورد. به همین دلیل برای جلوگیری از

سر خوردن باید نیروی وارد شده به پای تکیه گاه را تا حد ممکن کم کنیم. در
نتیجه مجبور خواهیم بود با قدم های کوتاه و به آرامی روی سطح حرکت کنیم.
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دوره تناوب ضربان قلب T=0/92s است؛ بنابراین برای محاسبه فرکانس
(بسامد) ضربان قلب می توان نوشت:
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در هنگام زمین لرزه، ساختمان ها مانند یک نوسانگر به نوسان درمی آیند. با توجه
به اینکه بسامد طبیعی یک نوسانگر به مشخصات فیزیکی آن از جمله طول
نوسانگر (ارتفاع ساختمان) وابسته است؛ پدیده تشدید برای یک فرکانس

مشخص (بسامد امواج زمین لرزه) در گستره مشخصی از طول نوسانگر رخ
می دهد. بنابراین در هنگام وقوع زمین لرزه، ساختمان هایی که ارتفاع آنها خارج

از این گستره قرار می گیرد، نوسان های کم دامنه ای انجام می دهند و از خطر
فروریختن در امان می مانند.
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با توجه به ش�، با انتشار و حرکت یک تپ طولی در جهت راست، هر حلقه فنر
هم راستا با حرکت تپ به چپ و راست نوسان می کند طوری که ناحیه های

جمع شوندگی و بازشدگی در فنر به وجود می آید. با توجه به اینکه تغییر طول فنر
(فشرده یا کشیده شدن فنر) باعث ذخیره شدن انرژی پتانسیل کشسانی در فنر
می شود، با حرکت تپ در طول فنر، این انرژی در طول فنر و در جهت انتشار تپ

منتقل می شود.

فیزیک دوازدهم صفحه 61 پرسش 3-3
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طبق قاعده دست راست برای تعیین جهت انتشار موج الکترومغناطیسی، اگر

چهار انگشت دست راست را در جهت میدان الکتریکی        بگیریم به نحوی که

جهت خم شدن چهار انگشت دست، جهت میدان مغناطیسی          را نشان دهد،

آنگاه جهت شست، جهت انتشار موج است. در نتیجه جهت انتشار موج در خالف

جهت محور xها است.
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دیاپازون از یک فلزی دوشاخه ای درست می شود که انتهای آنها با یک پایه
مشترک به هم بسته شده است. اگر ضربه ای به یکی از شاخه ها بزنیم، باعث

لرزش شاخه ها در خالف جهت هم می شود. هوای اطراف آنرا متراکم می شود و
چون ته دیاپازون بسته شده است، در حالت تشدید نوسانات صدای صوت آن را

می شنویم.

حشرات هنگام پرواز بال های خود را حرکت می دهند که با حرکت بال های خود،
هوای اطراف را منبسط و منقبض کرده و صدای وزوز ایجاد شده به علت سرعت

زیاد بال زدن آنها باعث ایجاد صوت با فرکانس نسبتًا زیاد می شود.
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الف) در ردیف الف، فاصله بین جبهه های موج در تمام جهات با هم برابر است،
بنابراین چشمه ساکن است. در ردیف های ب، پ و ت، تجمع جبهه های موج در

قسمت پایین چشمه بیشتر از قسمت باالی چشمه است بنابراین هر سه چشمه
به سمت پایین حرکت می کنند. هنگام حرکت یک چشمه تولید موج هر چه تندی

حرکت چشمه بیشتر باشد، فاصله بین جبهه های موج در پشت چشمه (خالف
جهت حرکت) بیشتر می شود. بنابراین تندی چشمه ها به این صورت است:

 

فیزیک دوازدهم صفحه 75 پرسش 7-3

bekhunofficial bekhun.com

physicsjeiroodiپاسخ: مهندس جیرودی

ب) اگر تندی چشمه و صوت برابر باشند، چشمه روی جبهه های موج حرکت
می کند و ش� جبهه های موج به صورت دایره های مماس خواهند بود. اگر تندی

چشمه بیشتر از صوت باشد، چشمه از جبهه های موج جلو می افتد و اگر تندی
چشمه از تندی موج کمتر باشد چشمه از جبهه های موج عقب می افتد در نتیجه:
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بسامد موج از ویژگی های چشمه موج است و به محیط انتشار آن وابسته نیست

در نتیجه بسامد تغییری نمی کند. اما هنگام عبور موج از قسمت ضخیم به بخش

نازک طناب، جرم واحد طول طناب کاهش می یابد پس با توجه به رابطه  تندی         

                           موج عبوری افزایش می یابد. بنابراین با ثابت ماندن بسامد، طبق

رابطه                     طول موج نیز افزایش خواهد یافت.
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هر چه پرتوی موج به خط عمود بر مرز جدایی دو محیط نزدیک تر باشد، تندی
موج در آن محیط کمتر است و برعکس، هر چه پرتوی موج از خط عمود بر مرز
جدایی دو محیط دورتر باشد، تندی موج در آن محیط بیشتر است. بنابراین با

رسم خط عمود بر مرز جدایی دو محیط در نقطه ورود موج و مقایسه زاویه
ورودی و خروجی خواهیم داشت:

 θ2>θ3>θ1                      Vb>Vc>Va  
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در ش� (الف) ضریب شکست محیط دوم بیشتر از محیط اول است (1/6>1/4)
پس زاویه تابش باید بزرگتر از زاویه شکست باشد و پرتوی نور به خط عمود

نزدیک شود. بنابراین این اتفاق ممکن است.
در ش� (ب) پرتوی شکست و پرتوی تابش هر دو در یک طرف خط عمود هستند

و از لحاظ فیزیکی امکانپذیر نیست. 
در ش� (پ) ضریب شکست محیط دوم بیشتر است (1/6>1/5). بنابراین زاویه
شکست باید کوچکتر از زاویه تابش باشد اما در ش� پرتوی شکست از خط عمود

دور شده است که از لحاظ فیزیکی ناممکن است.
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بله، هنگام گذار الکترون از یک حالت مانا به حالت مانای دیگر، یک فوتون جذب
یا گسیل می شود که انرژی آن دقیقًا برابر با اختالف انرژی دو مدار اولیه و نهایی

است. این انرژی دقیقا از رباطه 4-6 بدست می آید.
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برای عناصر با عدد اتمی کوچک، نسبت                   برای هسته های پایدار تقریبًا
برابر با 1 است. با افزایش عدد اتمی برای پایدار بودن هسته تعداد نوترون ها
باید بیشتر از تعداد پروتون ها باشد، بنابراین نسبت                  برای هسته های

پایدار با عدد اتمی بزرگ، کوچکتر از 1 است، در نتیجه نسبت                   همواره
ثابت نیست.
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عناصری که تعداد پروتون (Z) یکسان و تعداد نوترون (N) متفاوت داشته
باشند، نشان دهنده ایزوتوپ هستند. بنابراین تمامی نقاطی که روی خط افقی

قرار می گیرند که محور عمودی را در نقطه ای مثل         قطع می کند، ایزوتوپ های
مختلف عنصری با عدد اتمی          را نشان می دهند.
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با توجه به نیروی وارد بر ذرات باردار متحرک در میدان مغناطیسی و استفاده از
قاعده دست راست برای تعیین نیرو می توان نوع بار پرتوها را تعیین کرد. از

آنجایی که مسیر حرکت اولیه پرتوها ابتدا به سمت راست بوده و میدان
مغناطیسی درون سو است. با قرار دادن چهار انگشت دست راست به طرف

راست به طوری که جهت خم شدن انگشتان، جهت میدان مغناطیسی را نشان
دهد، انگشت شست جهت نیروی وارد بر بار مثبت را مشخص می کند. بنابراین

پرتویی که به طرف باال منحرف شده بار مثبت دارد. جهت نیروی وارد بر بار منفی
بر خالف جهت بار مثبت است، بنابراین پرتوی منحرف شده به طرف پایین بار

منفی دارد و پرتویی که اصًال انحراف پیدا نکرده بدون بار است.
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زیرا در حرکت دایره ای یکنواخت، تندی متحرک در بازه های زمانی برابر، ثابت
است. پس مسافت های یکسانی را طی می کند.
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 T = 60Sثانیه  
  T = 1h = 60 min = 3600Sدقیقه 
  T = 12h = 720 min = 43200Sساعت 
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چون چشمه نور از آشکارساز دور شده است، با افزایش طول موج، بسامد کمتر
f<f0 را دریافت میکند و f0 می2شود در نتیجه آشکارساز با بسامد کمتر از

می شود.
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هرگاه اندازه ابعاد مانع در مقایسه با طول موج، بزرگ باشد ناحیه سایه واضحی
تشکیل می شود و هر چه مانع در مقایسه با طول موج کوچک تر باشد اندازه
ناحیه سیاه کوچک تر می شود تا اینکه عمًال سایه ناپدید گردد، بنابراین برای

مانعی با ابعاد مشخص، هر چه طول موج تابیده کوچک تر باشد عامًال به این
معنی است که اندازه مانع در مقایسه با طول موج بزرگ تر می شود. پس برای

سیگنال های تلویزیونی دیجیتال که طول موج آنها بسیار کمتر از طول موج
سیگنالهای تلویزیونی قدیمی است، ناحیه سایه بزرگ تر است و به عبارتی دور

زدن موج در اطراف مانع دشوارتر خواهد بود.
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وقتی به سیم گیتار زخمه می زنید، این حرکت موجب افزایش دمای آن و انبساط
سیم می گردد و کشش سیم هم کاهش می یابد. بنابراین بسامدهایی که سیم

میتواند تولید کند کم می شود. در نتیجه گیتار را در پایین سن آنقدر می نوازند تا
سیم ها گرم شوند و سپس کشش سیم ها را تنظیم می کنند تا روس سن کوک

بمانند.
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طبق رابطه                          با سفت کردن سیم گیتار، جرم و طول آن تغییر چندانی

نمی کنند ولی کشش F آن زیاد میشود، در نتیجه امواج سریع تر بر روی سیم

روانه می شود و بسامد صدای باالتری به گوش می رسد، ولی اگر سیمی را در بین

شست و انگشت خود بکشید، بسامدی که می شنویم تغییر محسوسی نمی کند.
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با ریختن آب، فضای هوای داخل ظرف کمتر می شود. هر چه فضای هوای داخل
کمتر شود، طول موج های تشدیدی کوتاه تر می گردند و بنابراین بسامدهای
تشدید بیشتر می شوند. به عبارتیف بسامدهای تشدیدی با طول ستون هوا

رابطه معکوس دارند. صدای حاصل از پر شدن ظرف، گستره وسیعی از بسامدها
را دارد که در هر لحظه با یکی از بسامدهای تشدید هوای درون ظرف منطبق

می شود و بنابراین مدام صدای زیرتر و زیرتری را می شنویم.
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هر یک از این بطری ها با سطوح مایع متفاوت، تشدیدگر هلمهولتز هستند و
مانند لوله های صوتی، بسامدهای تشدیدی معینی دارند. چون سطح مایع در
بطری ها متفاوت است، بسامد تشدیدی متفاوتی نیز دارند. بنابراین وقتی در

دهانه بطری های یک ش� می دمیم، با ایجاد گستره وسیعی از بسامدها، یکی از
این بسامدها با یکی از بسامدهای تشدیدی بطری ها منطبق می شود و هر بطری

با بسامد متفاوتی به صدا در می آید. بنابراین می توان آهنگی با بسامدهای
متفاوت ایجاد کرد.
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در فلز اول اثر فوتوالکتریک رخ داده است، لذا بسامد نور فرودی بر سطح فلز اول
(f1>f01) از بسامد آستانه فوتوالکترون ها بزرگتر است

 

 

انرژی فوتون های فرودی بر سطح فلز اول از تابع کار بزرگ تر است.
 

در فلز دوم اثر فوتوالکتریک رخ نداده است. پس بسامد نور فرودی بر سطح فلز
(f2<f02) دوم از بسامد آستانه فوتوالکترون ها کوچکتر یا برابر با آن است

 

انرژی فوتون های فرودی بر سطح فلز دوم از تابع کار فلز کوچکتر است.
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بله در این حالت الکترون ها از تراز انرژی پایین تر به تراز انرژی باالتر می روند و
اتم، فوتون هایی که دقیقًا انرژی الزم برای گذار دارند را جذب می کنند.

فیزیک دوازدهم صفحه 131 پرسش 2-5

bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: گروه فیزیک استان گیالن

https://bekhun.com/
https://instagram.com/bekhunofficial
https://instagram.com/bekhunofficial
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/


گام به گام

مشاوره

نمونه سوال

فیلم آموزشی

جزوه

برنامه ریزی

کلیک کنید

https://bekhun.com/
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/

