
 

  بسمه تعالي

  مجتمع آموزشي نمونه و بين الملل توحيد پسران دبي

   :كالس   :رشته    :نام و نام خانوادگي 

  دقيقه:         قت                   و :    تاريخ امتحان           :رشته تحصيلي        :          پايه               :                نام درس 
 

)2:( مفاهيم زير را تعريف كنيد-1  

  ايزوتوپ- گسيل القايي      د- انرژي بستگي الكترون       ج- شدت صوت     ب-الف

)1:( عبارات زير را تكميل كنيد-2  

.مي گويند................  بيشترين شدت صوتي كه انسان مي شنود -الف  

.است...... ............. عامل ايجاد امواج الكترومغناطيسي -ب  

....................... اگر طول موج فوتون فرودي ازطول موج قطع كمتر باشد اثر فوتو الكتريك  -ج  

.است...................  علت پايداري هسته اتمها نيروي -د  

)1( اگر دو چشمه همفاز در محيط موج منتشر كنند در اينصورت شرط ايجاد تداخل سازندهو مخرب چيست؟-3   

. دو اشكال فيزيك كالسيك در توجيه اثر فوتو الكتريك را بيان كنيد- الف-4  

)5/2.( سه نوع بر همكنش بين فوتون  والكترون وجود دارد آنها را نام ببريد با رسم شكل توضيح دهيد-ب  

. چرا  آزمايش يانگ حتما بايد با يك پرتو تكفام انجام شود- الف-5  

)1.(چيست؟ چرا اين امواج به اين نام خوانده مي شود  شرط تشكيل امواج ايستاده -ب  

اگر سرعت انتشار .  گره ايجاد شده است و فاصله هر گره تا شكم بعد از آن يك سانتي متر است5در يك لوله صوتي باز -6

.پارامترهاي زير را تعيين كنيد) با رسم شكل( متر بر ثانيه باشد 100موج در لوله   

)75/1( طول لوله - موج    ج طول- فركانس     ب-الف  

 



 

  بسمه تعالي

  مجتمع آموزشي نمونه و بين الملل توحيد پسران دبي

   :كالس   :رشته    :نام و نام خانوادگي 

  دقيقه:         قت                   و :    تاريخ امتحان           :رشته تحصيلي        :          پايه               :                نام درس 

 

 دسي بل است چند متر از اين چشمه دور شويم تا صداي صوت به سختي 60 متر از چشمه 10 تراز شدت صوت در فاصله -7

)5/1.(ده شودشني  

اف باشد در اينصورت طول  برابر فاصله دو شك1000 ميليمتر و فاصله پرده از شكافها 6/0اگر فاصله دو نوار روشن متوالي  -8

)1.(موج نور بكار رفته را تعيين كنيد  

 نانو متر به سطح فلز بتابد در اينصورت ولتاژ قطع براي اين 100 الكترون ولت است اگر فوتون با موج 6 تابع كار يك فلز -9

)25/1.(فوتون را تعيين كنيد  

smcsJh /103             .106
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)1.(كوچكترين طول موج سري پاشن اتم هيدروژن را محاسبه كنيدبزرگترين طول موج سري ليمان و -10  
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واكنش هسته اي زير را تكميل كنيد-الف   -11  
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)5/1( ساعت چه كسري از جرم اوليه متالشي مي شود؟6پس از گذشت .  دقيقه است60 نيم عمر بيسموت در حدود -ب  
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