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   دقيقه90:                     وقت :    تاريخ امتحان          رياضي :رشته تحصيلي      پيشدانشگاهي: پايه      2فيزيك :  نام درس 
 

 

)2:( مفاهيم زير را تعريف كنيد-1  

  انرژي بستگي هسته-    د الكترون ولت  -       ج كميت كوانتومي- شدت صوت     ب-الف

)1:( عبارات زير را تكميل كنيد-2  

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

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

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

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

)5/1(  رابطه فركانس را براي يك طناب يك طرف باز را ثابت كنيد با رسم شكل -3   

  چرا جسم سياه رنگ لزوما جسم سياه نيست؟. ضريب جذب را تعريف كنيد-لف ا-4

. گسيل القايي را تعريف كنيد-ب  

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

اگر آزمايش يانگ عينا در آب انجام شود چه تغييري در وضعيت نوارها نسبت به هوا ايجاد مي شود چرا؟ -لف ا-5  

)5/1(.اصل بر هم نهي را بيان كنيد -ب  

 15 گره ايجاد شده است اگر فاصله اولين گره از دومين شكم بعد از آن برابر 4 در يك طناب يك طرف باز در طول آن  -6

)2(. هرتز باشد سرعت انتشار موج در طناب را حساب كنيد400 اگر فركانس نوسانات - طول طناب  ب-الف سانتي متر باشد  
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 متر بر ثانيه در حركت است نزديك مي شود و 20 متر بر ثانيه به اتومبيل كه با سرعت 40 يك ماشين آتش نشاني با سرعت -7

 از آن سبقت مي گيرد بسامد صوت و طول موجي كه راننده مي شنود در دو حالت زير حساب مي كند.

  بعد از عبور  ماشين آتش نشاني- نشاني   ب قبل از رسيدن ماشين آتش-الف

)2(  هرتز855و فركانس ماشين آتش نشاني   متر بر ثانيه است340سرعت صوت در هوا   

 برابر فاصله دو شكاف است اگر طول موج 2000  ميليمتر و فاصله پرده از دو شكاف4/0در آزمايش يانگ فاصله دو شكاف  -8

  ميكرو متر باشد6/0بكار رفته 

 فاصله نوار دوم روشن از نوار سوم تاريك طرف ديگر را حساب -ب.  فاصله نوار دهم روشن از نوار مركزي چقدر است-الف

)2(.كنيد  

 نانومتر قادر به جدا كردن الكترون از سطح فلز 680 آيا فوتونهايي با طول موج -الف.  الكترون ولت است6 تابع كار يك فلز -9

)5/1(. طول موج قطع  را تعيين كنيد-ب. هستند  

 با در نظر گرفتن تمام حالتهاي ممكن اگر اين اتم به حالت پايه برود - الكترون  اتم هيدروژن در حالت پنجم قرار دارد الف-10

)2( . بين اين فوتونها در تعيين كنيد بزرگترين طول موج در-چند نوع فوتون گسيل مي شود ب  
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واكنش هسته اي زير را تكميل كنيد-  الف -11  
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)2( ساعت چه كسري از ماده اوليه باقي مانده است؟4ز گذشت  است پس ا دقيقه 60يك عنصر راديو اكتيو  نيم عمر -ب  

 جمع نمرات 20 نمره     موفق باشيد

 


