
 

  بسمه تعالي

  مجتمع آموزشي نمونه و بين الملل توحيد پسران دبي

   :كالس   تجربي :رشته    :نام و نام خانوادگي 

       دقيقه90:                       وقت :    تاريخ امتحان           پيشدانشگاهي:  پايه                           1فيزيك : نام درس 

  
  بارم  سواالت  رديف

  :فاهيم زير را تعريف كنيدم  1

  گسيل القايي- ه نيمه عمر ماده راديو اكتيو- دف جذبيي ط-ج ضريب جذب - تراز شدت صوت    ب-الف

5/2  

  :جاهاي خالي را پر كنيد  2

  .مي گويند................... شدت صوتي را كه انسان مي تواند بشنود ترين كم-الف

  .هستند............................ عامل ايجاد موج الكترومغناطيسي -ب

  .مي نامند.................. تشكيل دهنده هسته يك اتم را  مجموع تعداد نوكلئونهاي -ج

  .پرتو فرودي وابسته نيست........................ولتاژ قطع به  -د

1  

  1  ا حاصل مي شود چرا؟اگر آزمايش يانگ عينا در آب انجام شود چه تغييري در وضعيت نوارها نسبت به هو  3

  .در حال انتشار است بازتاب آن را از انتهاي ثابت رسم كنيد مطابق شكل تپي در يك طناب -الف  4

   تداخل سازنده و مخرب را تعريف كنيد در چه صورت -ب

  . مخرب دارنددو موج  با هم تداخل سازنده و

  
  

5/0  

5/1  

   شكم است 5شده است كه داراي  امواج ايستاده تشكيل cm40ي با انتهاي باز و طول  در يك لوله صوت  5

  . طول موج حاصل را تعيين كنيد–الف 

  )m/s300=v. ( اين هماهنگ چند هرتز استد بسام-ب

2  

 است شدت و توان صوتي اين منبع را محاسبه dB100 متري آن 5تراز شدت صوت يك منبع صوتي در فاصله   6

W/m. (كنيد
2 12-10=0I(  

  

2  

  . ايراد مدل اتمي رادرفورد چه بود-الف  7

  . دو ايراد فيزيك كالسيك در توجيه اثر فوتو الكتريك را بيان كنيد-ب

  

2  



  با توجه به شكل زير   8

   فوتون گسيل شده يا جذب؟-الف

 E4.                        انرژي فوتون در اين گذار را تعيين كنيد-ب

     E2.                              متعلق به كدام رشته استاين فوتون-ج

)ev6/13=ER( 

  

                                                                              E1                   
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  . انرژي بستگي هسته را تعريف كنيد و رابطه آنرا بنويسيد-الف  9

  .وتوپهاي دو عنصر را از هم جدا كرد چگونه مي توان ايز-ب

1  

5/0  

  5/1   دقيقه چه كسري از ماده اوليه متالشي مي شود1200 ساعت است پس از مدت 10نيمه عمر يك ماده راديو اكتيو   10

 است به ازاي چه طول موجي ولتاژ متوقف كننده برابر nm300طول موج قطع فوتوالكتريك يك سطح فلزي برابر   11

v1ود خواهد ب).J.s
34-10×6=h و  m/s 8 10×3=c(  

5/1  

 برابر فاصله دو شكاف 1000 و فاصله پرده از شكافها mm4/0در آزمايش يانگ اگر فاصله دو نوار روشن متوالي   12

  .باشد طول موج بكار رفته را تعيين كنيد

5/1  

  20  جمع نمرات   

  

  موفق باشيد
  

  

 


