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)2:( مفاهيم زير را تعريف كنيد-1  

  نيمه عمر ماده راديو اكتيو- الكترون ولت      د- تابندگي       ج- جبهه موج     ب-الف

)1:( عبارات زير را تكميل كنيد-2  

.ستباشد تداخل ويرانگر ا........................ اگر اختالف راه دو چشمه  در فاز مخالف با يك نقطه از محيط  -الف  

..........................  در امواج الكترومغناطيسي راستاي ميدان الكتريكي و مغناطيسي -ب  

.ديده مي شود...........................  اگر نور قرمز به يك جسم سبز رنگ بتابد در اينصورت جسم به رنگ -ج  

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

)25/1(با رسم شكل. رابطه فركانس هماهنگ هاي يك لوله صوتي يك طرف باز را ثابت كنيد -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  

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

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

 متر باشد 5/0محكم بسته شده است به طوري كه فاصله گيره از سر تسمه  متر بين دو گيره 2 يك تسمه قابل انعطاف به طول -6

)5/1 (با رسم شكل .  طول موج ايجاد شده در تسمه را محاسبه كنيدفركانس صوت اول و  

  متر بر ثانيه4000سرعت انتشار موج در تسمه 
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 متر بر ثانيه به 200 متر بر ثانيه و شخصي با سرعت 100 هرتز توليد مي كند  با سرعت 4000 اتومبيلي امواج با فركانس -7

 يكديگر نزديك مي شوند در اينصورت 

.طول موجي كه شخص دريافت مي كند را محاسبه كنيد -ب.             فركانسي كه ناظر مي شنود-الف  

)5/1(   متر بر ثانيه است300سرعت صوت در هوا   

 برابر فاصله دو شكاف باشد در اينصورت طول 1000 ميليمتر و فاصله پرده از شكافها 6/0 اگر فاصله دو نوار روشن متوالي -8

)1.(رفته را تعيين كنيدموج نور بكار   

 الكترون ولت باشد طول موج فوتون 12 اگر بيشينه انرژي فوتوالكترونهاي كنده شده  الكترون ولت است 6 تابع كار يك فلز -9

)25/1.(بكار رفته را تعيين كنيد  
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)1.(وچكترين طول موج سري ليمان اتم هيدروژن استك بزرگترين طول موج سري بالمر اتم ليتيم دوبار يونيده چند برابر -10  
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واكنش هسته اي زير را تكميل كنيد-  الف -11  
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)5/1(. روز است چقدر طول مي كشد تا هفت هشتم جرم اوليه متالشي شود4 نيم عمر رادون -ب  

  نمره15جمع نمرات 

 موفق باشيد
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