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 ******»»»بسمه تعالی«««******

 سواالت فیسیک سال دوازدهم                                               همکاران فیسیک استان قسویه

 ساختار هسته                      1 - 6بخش                                   6فصل 

   جبّبی خبلی سا ثب ػجبسات هٌبست پش کٌیذ-1  

  .دس ٍاپبضی ..........یک ًَتشٍى خٌثی ضذُ ٍ تجذیل ثِ یک پَصیتشٍى هثجت هی ضَدالف(    

 ٍاپبضی اص  ,.....ٍ دس ایضٍتَح ّبی سجک ٍ ًبپبیذاس یک ػٌػش.....دس ایضٍتَح ّبی سٌگیي ٍ ًبپبیذاس هؼوَال ٍاپبضی اص ًَع ....ة(   

ًَع ......... است.            
 الْبم غلَاتی                                                                                                                                               

 کذام گضیٌِ دس هَسد تبثص پشتَ گبهب دسست ًیست؟-2

 الف(دس ایي ٍاکٌص ػذد جشهی تغییش ًویکٌذ    

 ٍى ثش اًگیختِ است.کلئک ًَة(حبغل ثِ حبلت پبیِ سسیذى ی   

 ج(دس ٍاکٌص الفب صا ٍ ثتب صا ایي پشتَ ٍجَد ًذاسد.    

 د(دس ایي ٍاکٌص ػذد اتوی تغییش ًویکٌذ   
 الْبم غلَاتی

 صا سا دس اضکبس سبصّبی دٍد ضشح دّیذ.ًقص ٍا پبضی  -3 

 الْبم غلَاتی

قبثل دس یک هیذاى هغٌبطیسی یکٌَاخت هٌحشف ضذُ اًذ ًبم ایي پشتَ ّب پشتَّبی یک هبدّی سادیَ اکتیَ ثِ غَست ضکل ه-4  

ثِ تشتیت اص یک تب سِ کذام است؟      

 

 

 الْبم غلَاتی                                   تبثص هی کٌذّستِ ی دختش کذام است؟ رسُ ی  2دس ٍاپبضی سٍ ثِ سٍ ّش ّستِ ی هبدس  -5 

 

                   
  

 (صادُ طبلت)                              اًشطی الصم ثشای جذا کشدى ًَکلئَى ّبی یک ّستِ ،........................................ ًبهیذُ هی ضَد. -6

 
 (صادُ طبلت)سا هطخع کٌیذ.   ×ٍ ًبدسست    √جوالت دسست   Z-Nثب تَجِ ثِ ًوَداس  -7

  .                                   ذهی ثبض  cذاس تش اص ّستِ  پبی eالف( ّستِ      

  ّبی ضیویبیی اص ّن جذا هی ضًَذ. ثبسٍش b ٍeة(ّستِ ّبی    

  هی ثبضذ. 80ثشاثش  bج( ػذد جشهی    

        .سٌگیي تش است  ٍ پشتَصا هی ثبضذ aاص ّستِ  fد(ّستِ    
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اصجذٍل تٌبٍثی ػٌبغش ،د کلسینثب تَجِ ثِ اطالػبت دادُ ضذُ دسهَس-8  

(صادُ طبلت)           ثیبًگش چیست؟     08/40ة( ػذد     سا تؼییي کٌیذ     22الف( ًوبد ّستِ ایضٍتَح کلسین ثب ػذد ًَتشًٍی     

 

(صادُ طبلت)                              اگش تؼذاد پشٍتَى ّبی ّستِ افضایص یبثذ ، آیب ّستِ پبیذاس خَاّذ ثَد؟ تَضیح دّیذ .  -9  

 

ثبضذ:                                                                           αپشتَ  1ا ًطبى هی دّذ. اگش پشتَ ضوبسُ ضکل سٍثشٍ طشح آصهبیص سبدُ ثشای ضٌبسبیی سِ ًَع پشتَ صایی طجیؼی س -10

  

اًحشاف پشتَّب هی ضَد ،دس ضکل ،دسست ًطبى دادُ ضذُ است ؟   الف(  آیب جْت هیذاى هغٌبطیسی یکٌَاخت کِ ثبػث 

 (صادُ طبلت)                                                  سا ثب جْت دسست هیذاى هغٌبطیسی ثٌَیسیذ.   3ٍ  2ة( ًبم پشتَ ّبی 

 

 (طبلت صادُ)ِ کوک جذٍل تٌبٍثی ثٌَیسیذ.      )فسفش(   ثبضذ، ًبم  ّستِ دختش دس ٍاپبضی ّبی صیش سا ث Pاگش ّستِ هبدس   -11

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                

 تبثص گبهب ثتبصا آلفبصا ًبم ٍاپبضی

    ّستِ دختش

  .هیکٌذ تؼییي( ّستِ ّبی پشٍتَى-ّستِ ًَتشًٍْبی) تؼذاد سا اتن ّش ضیویبیی خَاظ-12

 .کٌذ هی تؼییي آى……… تؼذاد سا ّستِ ّبی ٍیظگیالف(       

 ضَد؟ هی ًبهیذُ چِ ّستِ یک ّبی ًَکلئَى کشدى جذا ثشای الصم اًشطیة(      

 ( غلط-دسست.)است الکتشیکی ثبس َعً اص هستقل ای، ّستِ ًیشٍیج(      

 
 

 کشد؟ جذا ّن اص تَاى ًوی ضیویبیی ّبی سٍش ثِ سا ّب ایضٍتَح چشا -13

 

 چٌذ ٍ پشٍتَى چٌذ ایضٍتَح ایي. ثٌَیسیذ 50 اتوی ػذد ٍ 66 ًَتشًٍی ػذد ثب( Sn) قلغ ایضٍتَح ثشای سا ّستِ ًوبد -14 

                                                  طبّشُ ػجبسیبى پَس                                                                                                    داسد؟ ًَکلئَى چٌذ ٍ ًَتشٍى

 پَس ػجبسیبى طبّشُ
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 چیست؟ ًبهین هی ًَکلئَى کلی طَس ثِ سا ّب ًَتشٍى ٍ ّب پشٍتَى ایٌکِ ػلت -15

 

 .کٌیذ هلکب سا صیش یصا آلفب ٍاپبضی ٍاکٌص -16

                                 

    ٍ پبیذاس ّبی ّستِ ثشای سا N حست ثش Z تغییشات کِ هقبثل ًوَداس ثِ تَجِ ثب-17 

  .دّیذ پبسخ صیش سَاالت ثِ هیذّذ، ًطبى پشتَصا

 

 

 

 
 ثبضذ؟ هی اتوی ػذد ی هحذٍدُ کذام ثِ هشثَط ًبپبیذاس سٌگیي ّبی ّستِ(الف  

 ثبضٌذ؟ هی چیضی چِ ی دٌّذُ ًطبى داسًذ، قشاس N هحَس هَاصی خط سٍی کِ ًقبطیة(  

 چشا؟ ؟ آى پبییي یب گیشًذ هی قشاس خط ایي ثبالی ػٌبغش اغلت ،Z ضذى صیبد ثب ج(  

 طبّشُ ػجبسیبى پَس

                                                                                                   پرتوزایی و ویمه عمر             2-6بخش               6فصل                                       

 دس پشتَ صایی طجیؼی،پشتَّبی ...............کوتشیي ًفَر سا داسًذ ٍ پشتَّبی ............ثیطتشیي ًفَر سا  داسًذ. -18

 سؼیذُ هَسَی

 اص ّستِ الکتشٍى گسیل   -1اجضای ّستِ ثشٍتًَْب ٍ ًَتشًٍْب ّستٌذ،چگًَِ دس ٍاپبضیتَضیح دّیذ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ  -19

 هی ضَد؟   
 سؼیذُ هَسَی

 دس آضکبس سبصی دٍد اص کذام ٍاپبضی استفبدُ هی ضَد؟ ثِ اختػبس تَضیح دّیذ؟ -20

  سؼیذُ هَسَی

 ى الکتشیکی ضَد ،دس آى هیذاى چگًَِ  هٌحشف هی ضَد؟ٍاسد یک هیذا Xش پس اص ٍاپبضی ،رسُ ٍاکٌص صیش  اگدس  -21

 

 سؼیذُ هَسَی

سٍص داسین.پس اص  6ثب ًیوِ ػوش  Bگشم اص هبدُ سادیَ اکتیَ  80سٍص ٍ  15ثب ًیوِ ػوش  Aگشم اص هبدُ سادیَ اکتیَ 10هقذاس -22

 گزضت چٌذ سٍصجشم یکسبًی اص دٍ هبدُ ثِ غَست فؼبل ثبقی هی هبًذ؟

 سؼیذُ هَسَی

سٍص ثبضذ،پس اص گزضت چٌذ هبُ ًسجت جشم هبدُ ٍاپبضیذُ ثِ جشم هبدُ ی ثبقیوبًذُ  30اگش ًیوِ ػوش یک هبدُ پشتَ صا-23

 خَاّذ ثَد؟ 31ثشاثش 

 سؼیذُ هَسَی

Z 

N 
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 جبّبی خبلی سا ثب کلوبت هٌبست کبهل کٌیذ  -24

 الف: ثب گزضت صهبى تؼذاد ................... دس یک ًوًَِ کبّص هی یبثذ    

 هٌطبء پشتَ صایی طجیؼی پیشاهَى هب است. ..................  ایضٍتَح ة:   

                             ج: دس فشآیٌذّبی ٍاپبضی پشتَصا تؼذاد...............پیص اص فشآیٌذ ثب پس اص فشآیٌذ هسبٍی است   

   لی ػذداتوی آى ثبثت هبًذُ است. دس ایي غَست ٍاحذ کبستِ ضذُ ٍ 8دس یک ٍاکٌص ّستِ ای اص ػذد جشهی  ػٌػشی  د(   

                                                                                     است ......... رسُ ثتب  گسیل کشدُ.......رسُ آلفب ٍ ...    ........ ......ایي ػٌػش .......    

ػبدل هحوذیْب                                                                                                                                                                                                      
 

 سبػت  2اگش ًیوِ ػوش هبدُ سادیَ اکتیَی ثشاثش ثب یک سبػت ثبضذ ثؼذ اص  -25

 آى تجضیِ هی ضَد   ة:              طذُ ٍ ثبقی هی هبًذًتجضیِ آى   الف : 

 تجضیِ هی ضَد د :فقط ًػف آى           آى تجضیِ ًطذُ ٍ ثبقی هی هبًذ   ج: 

 ػبدل هحوذیْب
 ّستِ اتوی یک رسُ ثتب گسیل هیکٌذ  ػذد اتوی ٍ ػذد جشهی آى چگًَِ تغییش هی کٌذ؟ -26

 

  گزضتاختیبس داسین پس اصاص ایي هبدُ سا دس   اًشطی آصاد هی ضَد  گشم اص یک هبدُ سادیَ اکتیَ اثش ٍاپبضی ّشدس -27

                                                                                                                                ػبدل هحوذیْب                                                                                                                چٌذ هگب طٍل اًشطی آصاد ضذُ است؟ ػوشًیوِ  یک

 ّستِ اٍلیِ ایي ایضٍتَح ّب ٍاپبضیذُ هی ضَد؟   ص  سٍص است . پس اص چٌذ سٍ 8ثشاثش     ًیوِ ػوش ایضٍتَح -28

 ػبدل هحوذیْب

 جبّبی خبلی سا ثب کلوِ هٌبست پشکٌیذ : -29

   الف( ثِ فشآیٌذی کِ یک ّستِ ًبپبیذاس یب پشتَصا ثِ طَسطجیؼی ٍاپبضی هی کٌذ ٍ دس آى رسات یب فَتَى ّبی پش اًشطی آصاد    

ضَد.گفتِ هی ........ .......هی ضَد، فشایٌذ  .      

 ثتب  (  -اص ٍسقِ ّبی سشثی ًیض ثگزسد.)گبهب  ..  ثیطتشیي ًفَر سا داسدٍ هی تَاًذ........ یی، پشتَپشتَصاة( اص ثیي سِ پشتَ ًبضی اص   

  پبیِ .. ثِ حبلت قشاس هی گیشًذ، ثب گسیل پشتَ ...................... کِ پس اص ٍاپبضی آلفب یب ثتب، دس حبلت ثشاًگیختِح( ّستِ ّبیی    

آلفب( -هی سسٌذ.)گبهب             

 ثبضذ،   N0هقذاس ّستِ ّبی هبدس پشتَصای هَجَد دس یک ًوًَِ ی پشتَصا ثشاثش    t=0ت( اگش فشؼ ضَد کِ دس لحظِ     

 ًػف(  -...  هی سسذ.)سثغ  ...........آًگبُ پس اص گزضت دٍ ًیوِ ػوش هقذاس ّستِ ّبی هبدس هَجَد دس آى ثِ ...     
 هْذی آثبدی

 تبُ دّیذ :پبسخ کَ-30

 ٍیظگی ّبی رسُ ّبی آلفب سا ًبم ثشدُ ٍ یکی اص کبسثشد ّبی گستشدُ ی ٍاپبضی آلفب سا ًیض ًبم ثجشیذ؟ -آ   

238اٍساًیَم )  -ة   
U 92 ػٌػش پشتَصایی هی ثبضذ.دس ٍاپبضی )α یک ّستِ هبدس ًبپبیذاس آى ، ّش آًچِ سا کِ حبغل هی ضَد 

 دّیذ؟سسن ضکل ٍ اسن آًْب ًطبى  ثب     

 ؟ضَداگش اًسبى دس هؼشؼ هَاد آلفب صا قشاس گیشد، چِ آسیت ّبیی هوکي است ثِ ثذى ٍاسد  -ح   

 ت( هیضاى پشتَصایی یک هبدُ پشتَصا ثِ چِ ػَاهلی ثستگی داسد؟فقط ًبم ثجشیذ.  
 هْذی آثبدی

 فب،ثتب ٍ گبهب( سا هطبّذُ کشد؟) یؼٌی پشتَصایی آلثتَاى ّش سِ ًَع پشتَصایی طجیؼی آصهبیطی سا طشاحی کٌیذ کِ ثَسیلِ آى -31
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ًیوِ ػوش ثِ غَست فؼبل  4ثب سسن جذٍل ًطبى دّیذ کِ چٌذ دسغذ اس ّستِ ی هبدُ پشتَصایی پس اص ٍاپبضی دس هذت  -32 

 هْذی آثبدی                                                                                                                             ثبقی هی هبًذ؟

 

Paّستِ  -33
eثب گسیل دٍ رسُ ی آلفب ٍ یک   91 231

-
چٌذ  ٍاهی پبضذ، تؼییي کٌیذ کِ ّستِ ی حبغل پس اص ٍاپبضی اص   

 هْذی آثبدی                                                                                                                 پشٍتَى ٍ اص چٌذ ًَتشٍى تطکیل ضذُ است؟
 

    گذاخت هسته ای  4-6و بخش  شکافت هسته ای  3-6 بخش    6فصل 

 الف( دسستی یب ًبدسستی ػجبست صیش سا تؼییي کٌیذ . -34

 ًَتشٍى ثِ ٍجَد هی آیذ 3ّوَاسُ   U 832دس یک ٍاکٌص ضکبف            

. ة( ثب ػجبست هٌبست جبی خبلی سا پش کٌجذ           

سبختِ هی ضًَذ  ........ٌذُ ی ًَتشٍى هبًٌذ ..........دس ساکتَس ّستِ ی هیلِ ّبی کٌتشل کٌٌذُ هؼوَال اص هَاد جزة کٌ            

 .ح ( ػجبست هٌبست سا اص داخل پشاًتض اًتخبة کٌیذ       

 ( دس غذ غٌی ضذُ است استفبدُ هی ضَد. 20 – 3ّطی اص سَختی کِ ) ٍدس ساکتَس ّبی پظ    
 سوبػیل احوذ صادُ ا 

 ؟اص چِ هَادی ثشای کٌذ کشدى ًَتشٍى ّب دس ساکتَس استفبدُ هی ضَد  -35

 

 اسوبػیل احوذ صادُ                                                                                              هشاحل ٍاکٌص صًجیشُ ای سا تَضیح دّیذ -36

 

 ساکتَسّبی ّستِ ای چیست ؟ًقص گشافیت دس  -37

 

  ّوشاُ است سا ثٌَیسیذ . کِ ثب ایجبد  الف ( ٍاکٌص جزة ًَتشٍى ٍ سپس ضکبفت ّستِ ای 38

 ة( ایي فشایٌذ سا ثب سسن ضکل تَضیح دّیذ.   

 

 دلیل هطکالت سبخت ساکتَس گذاخت سا ثیبى کٌیذ -39
            اسوبػیل احوذ صادُ
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