
   

 ******»»»بسمه تعالی«««******

 همکاران فیسیک استان قسویه                                         سواالت فیسیک سال دوازدهم      

 اثرفوتوالکتریک                       1 - 5بخش                                   5فصل 

 جبّبی ذبلی ضا ثب ػجبضات هٌبست پط کٌیس -1

 . ثستگی زاضز...............ثِ ..... آستبًِ الف( تبثغ کبض ٍ ثسبهس

 هحوس ظضگط                                                   قطاض هی گیطز.ة( زض .................. الکتطٍى ثسٍى ّیچ اًطغی جٌجطی زض آستبًِ تطک فلع 

 

 جوالت غحیح ضا ثب )ظ( ٍ جوالت ًبزضست ضا ثب )ؽ( هطرع کٌیس. - 2

 (     الف( اگط عَل هَج فطٍزی اظ عَل هَج آستبًِ فلع ثیطتط ثبضس زض ایي غَضت پسیسُ فَتَ الکتطیک هطبّسُ هی ضَز )   

   (    ي توبم اًطغی فَتَى غطف جسا کطزى الکتطٍى اظ فلع ًوی ضَز )  یطتٌیظطیِ اعجق ًة( 
 هحوس ظضگط                                                                                                                                               

 ُ زّیس:ثِ سَاالت ظیط پبسد کَتب -3

 الف ( اگط ضست یک پطتَ ًَض ثب ثسبهس ثبثت ضا افعایص زّین چِ اتفبقی ضخ هی زّس؟

 ة( اگط یک ًَض تک ضًگی اظ یک هحیظ غلیظ )آة( ٍاضز یک هحیظ ضقیق ) َّا( ضَز اًطغی آى چگًَِ تغییط هی کٌس؟
 هحوس ظضگط                                                                                                                                                                                             

 ضطایظ الظم ثطای ضخ زازى پسیسُ فَتَالکتطیک چیست؟-4
 
تبثین پسیسُ فَتَالکتطیک ضخ ًوی ثِ فلعی هی  λزض یک آظهبیص فَتَالکتطیک ٍقتی ًَض تک ضًگی ضا ثب عَل هَج هطرع  -5

 هحوس ظضگط                                                               زّس ثطای ایٌکِ ایي پسیسُ ضخ زّس چِ کبض ضا هی تَاى اًجبم زاز؟

ی سطیغ تطیي فَتَالکتطٍى ّبی گسیل است ًوَزاض اًطغی جٌجط  ev  8زض یک آظهبیص تبثغ کبض فلعی کِ الکتطٍى ّب ضٍی آى فطٍز هی آیٌس  -6

  هحوس ظضگط                                                                                    ( h=4×10-15ev.sَض فطٍزی ثِ ایي فلع کسام است؟ )ضسُ ثط حست ثسبهس ً

 ثِ سغح یک فلع هی تبثبًین : nm 200 است اگط ًَضی ثب عَل هَج    ev  5/4 تبثغ کبض فلعی-7

 الف : ثیطتطیي اًطغی جٌجطی فَتَالکتطٍى ّبی گسیل ضسُ اظ سغح فلع چٌس الکتطٍى ٍلت است؟

   .ة: ثسبهس آستبًِ ایي فلع ضا هحبسجِ کٌیس
  هحوس ظضگط                                                                                                                                                                                             

  هی کٌیس پسیسُ فَتَالکتطیک هطبّسُثسبهس ًَض فطٍزی ثطای یک فلع زض ًوَزاض ثیطتطیي اًطغی جٌجطی ثطحستزض ضکل ظیط-8

 لکتطٍى ٍلت است؟الف : تبثغ کبض فلع تحت تبثص چٌس ا

 ة : عَل هَج آستبًِ فَتَالکتطٍى ّب چقسض است ؟

بضس ثیطتطیي اًطغی جٌجطی فَتَالکتطٍى ّب ث Hz 1015×3ج : اگط ثسبهس فَتَى فطٍزی

  چقسض است؟ 

                                                                                                                                                                                               
                          هحوس ظضگط

 .کٌیس هطرع ضا ظیط ّبی ػجبضت ًبزضستی یب زضستی-9

 جسا فلع اظ ضا ّب الکتطٍى تَاًٌس هی ّب فَتَى ثبضس، آى ثب هسبٍی یب قغغ ثسبهس اظ ثعضگتط فطٍزی ًَض ثسبهس ٍقتی ، الکتطیک فَتَ پسیسُ زض( الف

 (ًبزضست – زضست. )کٌٌس

 (ًبزضست – زضست. ) زاضز ثستگی ًَض ضست ثِ ٍ ًساضز ثستگی ًَض ثسبهس ثِ الکتطیک فَتَ پسیسُ زازى ضخ( ة

 ضحوٌی فطیجب

 ستبضگبى ضٌبذت زض کوکی چِ ستبضگبى ّبی عیف ،کٌٌس هی استفبزُ آًْب ثِ هطثَط ذغی ّبی عیف اظ ستبضگبى هغبلؼِ ثطای ضٌبسبى ستبضُ-10

 کٌٌس؟ هی آًْب ثِ



   
 ضحوٌی فطیجب

 کطز؟ آضکبض تَاى هی چگًَِ ضا فلع سغح اظ الکتطٍى ضسى جسا-11

 ضحوٌی فطیجب

 چیست؟ جبهس جسن زض پیَستِ عیف تطکیل ػلت-12

 ضحوٌی فطیجب

     است؟ چقسض تٌگستي ثطای کتطیکفَتَال آستبًِ هَج عَل. است ٍلت الکتطٍى 5/4تٌگستي کبض تبثغ-13

 ضحوٌی فطیجب

 هی حبغل هَلکَلْب گسیرتگی ّن اظ ٍ پَست هَلکَلْبی ثب ذَضضیس ًَض زض هَجَز ّبی فَتَى ثطذَضز اثط زض ، ثسى پَست سَذتگی آفتبة-14

 عَل چِ اًطغی هقساض ایي ثب ّبی فَتَى .است ٍلت الکتطٍى5/3 حسٍز زض گَضتی هَاز زض ضیویبیی پیًَس یک گسستي ّن اظ ثطای الظم اًطغی.ضَز

 زاضًس؟ هَجی

 ضحوٌی فطیجب

                                                                                                     .            

                                                                                                   ف خطیطی              2-5بخش               5فصل                                       

 گعیٌِ غحیح ضا اًتربة کٌیس -15

 فطٍ سطخ( قطاض زاضز. -هحبسجِ ًطبى هی زّس کِ عَل هَج ّبی ضضتِ لیوبى زض ًبحیِ) فطا ثٌفص -1

 هطئی ٍ فطٍ سطخ ( قطاض زاضز.  -تِ ثبلوط زض ًبحیِ) فطا ثٌفص ٍ هطئی هحبسجِ ًطبى هی زّس کِ عَل هَج ّبی ضض -2

 فطٍ سطخ( قطاض زاضز.  -هحبسجِ ًطبى هی زّس کِ عَل هَج ّبی ضضتِ پبضي ٍ ثطاکت  زض ًبحیِ)هطئی  -3

 فطٍ سطخ( قطاض زاضز.  -هحبسجِ ًطبى هی زّس کِ عَل هَج ّبی ضضتِ پفًَس ٍ ثطاکت  زض ًبحیِ)هطئی  -4

 
 زضظی فبعوِ گَ

 جبی ذبلی ضا ثب کلوبت هٌبست پط کٌیس-16

 .ضَز هی تطکیل ثبضٌس..........  حبلت ثِ ٍقتی........  گسیلی ًَض ضسى پبضیسُ اظ کِ است...........  عیفی اتوی، گسیلی الف(عیف  

 .ضَز هی تطکیل ىآ................  ٍ جسا یکسیگط اظ گبظ، اظ گسیلی ّبی  هَج عَل  ،.............. کوک ة(ثِ 
  گَزضظی فبعوِ

 کطز؟ تؼییي ضا ػٌػط ًَع تَاى هی عیف کسام کوک ثِ-17
 گَزضظی فبعوِ

 گَزضظی فبعوِ                                             عیف جصثی اتوی چگًَِ تطکیل هی ضَز ٍ زاضای چِ ٍیػگی ّبیی است؟ -18

 ّبی تجلیغبتی ثِ کبض هی ضٍز ( ضا تطکیل زّین، چگًَِ عیفی ثِ زست هی آیس؟اگط عیف ًَض الهپ ًئَى) کِ زض تبثلَ  -19
 گَزضظی فبعوِ

 است؟ ضضتِ کسام ثِ هطثَط هَج عَل ایي. است ًبًَهتط 720 ّیسضٍغى اتن گسیلی ّبی هَج عَل اظ یکی-20

 ثطاکت ز(                                پبضي ج(                           ثبلوط ة(                            لیوبى(الف
 گَزضظی فبعوِ

 جبی ذبلی ضا ثب کلوبت هٌبست پط کٌیس -21

 . ثطٍز...........  الیِ ثِ..........  الیِ اظ الکتطٍى کِ است ٌّگبهی آى ٍ زاضز ٍجَز هطئی ًَض تبثص.........  سطی زضالف(  

 .................. ٍ کوتطیي عَل هَج فطٍ سطخ هطثَط ثِ سطی............. استثیطتطیي عَل هَج فطٍ سطخ هطثَط ثِ سطی  ة(  
 اهیط اللِ عبّطی

 عبّطی اللِ اهیط                                           ًسجت ثیطتطیي عَل هَج ثِ کوتطیي عَل هَج زض سطی ثبلوط ضا ثسست آٍضیس -22



   

 چقدر است؟   1λثِ   λ  سجتً ثبضٌس ثطاکت سطی زٍم ذظ هَج عَل   1λٍ  پبضي سطی سَم ذظ هَج عَل λاگط -23
 اهیط اللِ عبّطی

    لیسر  3-5و بخش  بور فورد رادر تمیا مذل  3-5 بخش    5فصل 

 ض عیف ذَضضیس کطف کطز ، چِ ثَز؟اظ ذظ ّبی تبضیکی کِ فطاًَْفط ز یػلت ٍجَز ثسیبض -24

 ثٌَیسیس . الف( ٍیػگی هسل اتوی تبهسَى ضا -25

 هٌْبظ ػلی هحوسیْب                                                                                  ة ( یک ایطاز ایي هسل ضا شکط کٌیس .        

 آظهبیص ضازضفَضز ٍ ّوکبضاًص  زض هَضز هسل اتوی ضا ضطح زازُ ٍ ًتیجِ ای کِ کست کطزًس ضا ثٌَیسیس .-26

 ایطاز هسل ثَض ضا تَضیح زّیس . زٍ -27

 هٌْبظ ػلی هحوسیْب

ثِ کوک الگَی اتوی ثَض ثطای اتن ّیسضٍغى ًطبى زّیس کِ عَل هَج ذظ ّبی عیف جصثی ٍ عیف گسیلی اتن ّیسضٍغى -28

 ثب یکسیگط ثطاثطًس . 

 هٌْبظ ػلی هحوسیْب    

 کسام ضضتِ است ؟  زض ضضتِ ّبی عیف تبثطی اتن ّیسضٍغى ثیطتطیي عَل هَج هطثَط ثِ-29

 هٌْبظ ػلی هحوسیْب

 زض جبّبی ذبلی کلوبت هٌبست ثٌَیسیس -30

     ....... ًسجت ثِ تطاظّبی .....ّب زض تطاظّبی ..... ّب هطثَط ثِ ٍضؼیتی است کِ تؼساز الکتطٍى ٍاضًٍی جوؼیت الکتطٍىالف(     

 تط ............. ثبضس.  پبییي

 فطّوٌس                            ضَز ......... فطاّن هی...... یب ........زض گسیل القبیی اًطغی الظم ثطای ثطاًگیرتگی الکتطٍى ثِ ضٍش ..........ة(   

 گعیٌِ غحیح ضا اًتربة کٌیس-31

a) ٌبثط( ًظطیِث -زض الگَی اتوی ثَض ثطای اتن ّیسضٍغى، الکتطٍى زض حیي حطکت ضٍی یک هساض هبًب، )ثطذالف            

 . ًساضز( -ٍهغٌبعیسی کالسیک تبثص الکتطٍهغٌبعیسی )ًبچیعی زاضزالکتط

b) ( اذتالف ضؼبع هساضّب  -( اذتالف اًطغی )ثیطتط4→3( ًسجت ثِ گصاض )6→5زض اتن ّیسضٍغى ثطای گصاض ٍ )کوتط

 کوتط(  است.    -)ثیطتط

c) (  اظ ثیطیٌِ اًطغی یًَص ثط 16 -ضیسثطگ 15ثیطتطیي اًطغی یًَص اتن ّیسضٍغى )لین سِ ثبض یًَیسُ )ثیطتطیضیسثطگ- 

 کوتط( است.   

d) ............. ِاتن ّیسضٍغى ٌّگبهی زض حبلت پبیِ است ک 

e)  الف( اظ اتن ضّب ضسُ ثبضس   ة( زض پبییي تطیي تطاظ اًطغی ثبضس        ج( پبیساض ثبضس      ز( یًَیسُ ضسُ ثبضس 

f) کٌس .......... ثطای ایٌکِ اتوی ًَض گسیل 

                                              ة( فَتَى فطاثٌفص ثط آى ثتبثس                                            الف( ثبیس گطم ضَز.  

 ّبی ثطاًگیرتِ زاضتِ ثبضس ز( الکتطٍى                   ّبیص زض حبلت پبیِ ثبضس  ج( الکتطٍى

 
g) وی ثَض ٍ ضازضفَضز کسام است؟تفبٍت هسل ات 

 ز( ّط سِ     ج( کَاًتَهی ثَزى تطاظّبی اًطغی الکتطٍى       ة( چگًَگی تبثص اتن       الف( پبیساضی اتن   



   
 فطّوٌس

 

 کسام ػجبضت زضست ٍکسام ػجبضت ًبزضست است-32

a) غلظ(  -زضستّبی ًَض تجسیل ضَز. ) ّب یؼٌی کَاًتَم تَاًس ثِ اًطغی فَتَى اًطغی الکتطٍى هی    

b) ِغلظ( -)زضستای زاضز.  جطم الکتطٍى هقبزیط هرتلف ٍ گسست       

c) تَاًٌس ًَض ضا زض ثسبهسّبی گسستِ هؼیٌی جصة کٌٌس ظیطا جصة فَتَى زض ّستِ غَضت  ّب تٌْب هی زض ًظطیِ ثَض اتن

      غلظ( -)زضستگیطز.  هی

d) غلظ( -)زضست ضا تَضیح زاز.تَاى عیف گسیلی اتن ّیسضٍغى  ثِ کوک الگَی اتوی ثَض هی      

 فطّوٌس 
 ثِ سَاالت پبسد زّیس-33

  الف( جٌجِ ّبی کالسیکی ٍ کَاًتَهی هسل اتوی ثَض ضا تَضیح زّیس.

 ة(  زٍ ایطاز هسل اتوی ثَض ضا ثٌَیسیس.

 تفبٍت فَتَى گسیل ضسُ زض گسیل القبیی ٍ گسیل ذَز ثِ ذَزی چیست؟ج(  

 ای زض هحیظ لیعضی است.  ضؼیت ٍیػُعطحَاضُ هقبثل هطثَط ثِ ٍز(  

 فطّوٌس

 گعیٌِ غحیح ضا اظزاذل پطاًتع اًتربة کٌیس-34    

 ثَض( ثبضهثجت زضهطکع اتن قطاض زاضز –الف( ثٌبثط هسل اتوی )تبهسَى       

 ( است ة( ثطای اتن ّیسضٍغى ثبالتطیي تطاظ اًطغی هطثَط ثِ )     

     اهَاج   کتطًٍْب ضا هبًٌسسیبضات هٌظَهِ ضوسی زضًظطهی گطفت ثب چطذص الکتطًٍْب ثِ زٍض ّستِ ثبیسج(اگط ضازضفَضز ال      

ذغی( هی ضس ٍثب کبّص ضؼبع چطذص الکتطٍى ثسبهس اهَاج  –الکتطٍهٌبعیسی گسیل هی کطزًس کِ عیف آى )پیَستِ 

 افعایص( هی یبفت -گسیل ضسُ )کبّص

 –تبثص لت هبًبی زیگط ثب اًطغی ثیطتط ثب)هی تَاًٌس اظیک حبلت هبًب ثب اًطغی کوتط ثِ یک حب ز(زضهسل اتوی ثَض الکتطًٍْب     

 ( ثطًٍس                                                           گسیل

 ػیسی غالهی                                                                                                                           
 جبی ذبلی ضا ثب کلوبت هٌبست پطکٌیس-35

 لف(کوتطیي اًطغی الظم ثطای ذبضج کطزى الکتطٍى اظحبلت پبیِ ..................... ًبهیسُ هی ضَزا

 ............ هی ًبهٌس(پبییي تطیي تطاظ اًطغی .................  ًبهیسُ هی ضَز ٍ تطاظّبی ثبالتط اًطغی ضا ....ة   
 ػیسی غالهی                                                                                                                             

 کسام یک اظ ػجبضتْبی ظیط زضست ٍ کسام یک ًبزضست است-36  

 تطًٍْب سجت تبثص اهَاج الکتطٍهغٌبعیسی اظ اتن هی ضَزلف( ثٌب ثط هسل اتوی ضازضفَضز ًَسبى الکا    

 ة(ذغَط تبضیک کِ زضعیف ذَضضیس ٍجَز زاضز ًبضی اظ جصة عَل هَجْبیی زض جَ ذَضضیس ٍ جَ ظهیي است    

 ج(زضهسل اتوی ثَض اذتالف اًطغی ثطای زٍ تطاظ اًطغی هتَالی زلرَاُ یکسبى ٍ ّن اًساظُ است     
 ػیسی غالهی                                                                                                                             



   

 

 

ًَض سفیس)ذَضضیس( ثِ یک ضیطِ سجع ضًگ هی تبثبًین توبم عَل هَجْب جصة هی ضًَس ٍفقظ ًَض سجع اظ ضیطِ             -37

ًیلی ّست ػجَض زّین آیب فقظ ًَض آثی یب ًیلی هطبّسُ هی  -ضا اظ ثربض جیَُ کِ ثِ ضًگ آثی ػجَض هیکٌس حبل اگط ًَض ذَضضیس

 ضَز؟ تَضیح زّیس؟ 
 ػیسی غالهی                                                                                                                            

 
بّتطیي عَل هَج ضضتِ ثبلوط اتن ّیسضٍغى ضا ثسست آٍضیسٍتؼییي کٌیس ایي ذغْب زض کسام گستطُ عَل ثلٌستطیي ٍ کَت-38

       هَجْبی الکتطٍهغٌبعیسی ّستٌس؟  
               ػیسی غالهی                                                                                                                                         

 الکتطٍى اتن ّیسضٍغى زضحبلت پبیِ قطاض زاضز-39

 الف( اًطغی ایي الکتطٍى زضسَهیي حبلت ثطاًگیرتِ ضا حسبة کٌیس

 هی ضَز -ev4/3ة( زض کسام حبلت ثطاًگیرتِ اًطغی الکتطٍى ثطاثط

 یرتِ ضفتِ است عَل هَج فَتَى جصثی ضا حسبة کٌیس؟ج( الکتطٍى ثب جصة فَتًَی ثِ ثِ سَهیي حبلت ثطاًگ
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 سَاالت لیعض

 گعیٌِ غحیح ضا اظ زاذل پطاًتع اًتربة کٌیس-40 

 گسیل القبیی( است –ض ) گسیل ذَزثرَز الف(اسبؼ کبض لیع     

 القبیی( یک چطوِ اًطغی ذبضجی الکتطًٍْب ضا ثِ تطاظّبی اًطغی ثبالتط ثطاًگیرتِ هی کٌس –ة( زضگسیل ) ذَزثرَز      

 ایعٍتَپْبی پطتَظای تضؼیف ضسُ ( استفبزُ هی کٌٌس -ج( ثطای اغالح زیس چطن اظ )لیعض     
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 جبّبی ذبلی ضا ثب کلوبت هٌبست پط کٌیس - 41   

 ... ضخ زّسلف( فطایٌس گسیل فَتَى زض اتن هی تَاًس ثِ غَضت گسیل ................ یب گسیل ....................ا  

 ة( فَتًَْبیی کِ ثبضیکِ لیعضی ضا تطکیل هی زٌّس ................ ٍ ّن جْت ٍ ................. ّستٌس    

 یکسبى ثبضس ج( زض گسیل ................ اًطغی فَتَى ٍضٍزی ثبیس زقیقب ثب اذتالف اًطغی     
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 ثِ سَاالت پبسد کَتبُ زّیس-42

 الف( الکتطًٍْب زض تطاظّبی ضجِ پبیساض ظهبى ثیطتطی ثبقی هی هبًٌس یب زض تطاظّبی ثطاًگیرتِ؟    

 لقبیی چیست؟ة( هْوتطیي ػبهل تقَیت ًَض زضگسیل ا    
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 تَضیح زّیس چطا ًَض لیعض هی تَاًس هسبفت عَالًی تطی ضا عی کٌس؟-43
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 ثب تَجِ ثِ عطحَاضُ ّبی ظیط ًبم گسیل اًجبم ضسُ ضا زض ظیط ّط عطحَاضُ ثٌَیسیس    -44
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 کسام عطحَاضُ ٍاضًٍی جوؼیت ضا ًطبى هی زّس؟ -45   
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