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)2:( مفاهيم زير را تعريف كنيد-1  

  نيمه عمر ماده راديو اكتيو-    د   گسيل القايي- طيف جذبي       ج- اصل برهم نهي     ب-الف

)1:( عبارات زير را تكميل كنيد-2  

دامنه نوسانات متناسب است.......................  انرژي كه توسط موج حمل مي شود با -الف  

.مي شود................... يسي هر به سمت طول موجهاي كوتاه تر مي رويم انرژي امواج ج الكترومغناط اموا طيف  در-ب  

.دارد............................ اموج الكترومغناطيسي براي انتشار نياز به  -ج  

.مي گوييم.........................  به تعداد نوكلئونهاي درون هسته -د  

)5/1(  نس را براي يك طناب يك طرف باز را ثابت كنيد با رسم شكلرابطه فركا -3   

. تابندگي را تعريف كنيد-لف ا-4  

. ضعف مدل اتمي رادرفورد چه بود-ب  

)5/2( توجيه فيزيك كوانتومي در مورد طيف جذبي گسسته اتمها چيست -ج  

رها نسبت به هوا ايجاد مي شود چرا؟اگر آزمايش يانگ عينا در آب انجام شود چه تغييري در وضعيت نوا - الف-5  

)5/1(.هسته كدام يك از اين نيروها استعلت پايداري . چند نيرو بين نوكلئونهاي هسته وجود دارد نام ببرد  -ب  

 سانتي متر 15 شكم بعد از آن برابر است اگر فاصله اولين گره از  گره ايجاد شده 4 در طول آن  در يك طناب دو طرف بسته -6

)2(. هرتز باشد سرعت انتشار موج در طناب را حساب كنيد20 اگر فركانس نوسانات - طناب  ب طول-لف اباشد  
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 20 دسي بل است در چه فاصله اي از چشمه تراز شدت صوت 60 متري يك چشمه صوت 10 تراز شدت صوت در فاصله -7

)2(.دسي بل خواهد بود  

 برابر فاصله دو شكاف است اگر طول موج 2000 ميليمتر و فاصله پرده از دو شكاف 4/0در آزمايش يانگ فاصله دو شكاف  -8

  ميكرو متر باشد6/0بكار رفته 

)2(.پهناي هر نوار را محاسبه كنيد -ب.  فاصله نوار دهم روشن از نوار مركزي چقدر است-الف  

طول موج نور  ولت  باشد 2 اگر ولتاژ قطع - ب. طول موج قطع  را تعيين كنيد-الف. ت الكترون ولت اس6 تابع كار يك فلز -9

)5/1(بكار رفته را محاسبه كنيد  

  انرژي بستگي الكترون در حالت سوم-ب. كوچكترين و بزرگترين طول موج سري بالمر اتم هيدروژن را تعيين كنيد-الف -10

)2(اتم هيدروژن را محاسبه كنيد  

 

واكنش هسته اي زير را تكميل كنيد-  الف -11  

..........        
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)2(ز ماده اوليه باقي مانده است؟ز گذشت چه مدت يك هشتم ا است پس ا ساعت 2يك عنصر راديو اكتيو  نيم عمر -ب  

 جمع نمرات 20 نمره     موفق باشيد

 


