AAA_1311y#01#Q16#01 Eduman testinin sualları
Fәnn : 1311Y Fizika2
1 Bu izotopların hansı әlamәtlәri fәrqlidir?

•

Nüvәlәrin yükü
Neytronların sayı
Protonların sayı
Atom sıra nömrәsi
Elektronların sayı

2 Radioaktiv parçalanma sabitini λ yarımparçalanma periodu T ilә ifadә edin.

•

3 Radioaktiv parçalanma qanunu hansı düsturla ifadә olunur? (No başlanğıc andakı nüvәlәrin sayı, λ 
radioaktiv parçalanma sabitidir).

•

4 Atomun nüvә modeli hansı tәcrübә әsasında yaranmışdır ?

•

Bote tәcrübәsi
Rezerford tәcrübәsi
FrankHers tәcrübәsi
Milliken tәcrübәsi
ŞternGerlax tәcrübәsi

5 Atomun nüvә modeli kim tәrәfindәn verilmişdir?

•

Heyzenberq
Rezerford
Bekkerel
Küri
İvanenko

6 Nüvәnin radiusunun onun kütlә әdәdindәn R=RoA⅓ asılılığından hansı nәticә alınır?

•

Radiusu böyük olan nüvәlәr radioaktiv nüvәlәrdir
Nüvә maddәsinin sıxlığı onun nuklonlarının sayından asılı deyil
Nüvә nuklonlarının sayı artdıqca nüvә maddәsinin sıxlığı artır
Nüvәdә nuklonlar arasındakı qarşılıqlı tәsir yükdәn asılı deyildir
Nüvә qüvvәlәri yaxına tәsir qüvvәlәridir

7 Bu nüvәlәrin sıxlıqlarını müqayisә edin?

•

8 Nüvәnin hәcminin kütlә әdәdindәn asılılıq qrafiki hansıdır?

•

9 Tәrkibindә N sayda radioaktiv nüvә olan nümunә әvvәlcә 40 dәrәcә Cyә qәdәr soyudulur, sonra
isә güclü maqnit sahәsinә gәtirilir. Bundan sonra iki yarımparçalanma periodu әrzindә parçalanan
nüvәlәrin sayı necә dәyişir?

•

dәyişmәz
cüzi dәyişәr
ancaq soyudularkәn dәyişәr
yalnız maqnit sahәsinә gәtirilәrkәn dәyişәr
әgәr әvvәlcә maqnit sahәsinә gәtirilәrsә vә sonra soyudularsa dәyişәr

10 Radioaktiv maddәlәrin yarımparçalanma periodu T nәyi göstәrir?

•

radioaktiv nüvәlәrin sayının e dәfә azaldığı zamandır
radioaktiv nüvәlәrin sayının 10 dәfә azaldığı zamandır
radioaktiv nüvәlәrin sayının 2 dәfә azaldığı zamandır
radioaktiv nüvәlәrin sayının√2 dәfә azaldığı zamandır
radioaktiv nüvәlәrin sayının 50 dәfә azaldığı zamandır

11 αşüalar nәdәn ibarәtdir?
elektronlar selidir

•

elektromaqnit dalğalarından
neytronlar selidir
protonlar selidir
helium atomunun nüvәlәrinin selidir

12 Udulma dozası nәdir?

•

udulan enerjinin şüalanan maddәnin sıxlığına nisbәtidir
udulan enerjinin sәthin sahәsinә nisbәtidir
buraxılan enerjinin hәmin sәthin sahәsinә nisbәtidir
udulan enerjinin şüalanan maddәnin kütlәsinә nisbәtidir
udulan enerjinin şüalanan maddәnin hәcminә nisbәtidir

13 γşüalanma nәyin xassәsidir?

•

doğru cavab yoxdur
atomun elektron buludunun
molekulların yenidәn düzülüşünün
atomun nüvıәsinin
atomun maqnit xüsusiyyәtinin

14 Radioaktiv elementin nüvәsinin elektron parçalanması zamanı nüvә hansı hissәciyi buraxır?

•

pozitron
neytrino
antineytrino
mezon
kvark

15 Yarımparçalanma periodu dedikdә elә zaman müddәti başa düşülür ki...

•

radioaktiv nüvәlәrin onda biri parçalansın
bütün radioaktiv nüvәlәr parçalansın
radioaktiv nüvәlәrin müәyyәn hissәsi parçalansın
radioaktiv nüvәlәrin yarısı parçalansın
radioaktiv nüvәlәrin payı parçalansın

16 Radioaktiv maddәnin aktivliyi dedikdә başa düşülür...

•

doğru cavab yoxdur
nüvәlәrin parçalanma yeyinliyi
bir saniyәdәki parçalanmaların sayı
radioaktiv nüvәlәrin konsentrasiyasının dәyişmә yeyinliyi
radioaktiv nüvәlәrin tәhlükәlilik müddәti

17 Fırlanma spektri maddәnin hansı halı ilә bağlıdır?

•

kristal
qaz
bәrk
maye
amorf

18 Otaq temperaturunda hansı spektr hәyәcanlandırıla bilәr?
emissiya

•

elektron
rәqs
fırlanma
absorbsiya

19 Molekulyar spektrlәr necә adlanır?

•

emissiya spektri
xәtti spektr
zolaqlı spektr
kәsilmәz spektr
xarakteristik spektr

20 Bütün mövcud olan şüalanmalar içәrisindә hansı şüalanma yalnız tarazlıqda olan şüalanma adlanır?

•

Müstәqil qaz boşalması zamanı baş verәn işıqlanma.
Qızdırılmış cismin şüalanması (temperatur şüalanması)
Atomları başqa tәsirlәrlә hәyәcanlanan soyuq cisimlәrin şüalanması
Fotolüminessensiya (cisim әvvәlcәdәn udduğu işığı sonra özü şüalandırır)
Kimyәvi reaksiya (xemilüminessensiya) nәticәsindә cisim, mәsәlәn fosfor havanın oksigeni ilә asta
oksidlәşәndә işıqlanır. Bu şüalanma enerjisi kimyәvi proses zamanı azad olan enerji hesabına yaranır

21 Mütlәq qara cismin şüalanma qabiliyyәti nәdәn asılıdır?

•

tezlik vә temperaturdan
Dalğa uzunluğundan
Şüalanma tezliyindәn
cismin növündәn
Şüalanma müddәtindәn

22 Mütlәq qara cismin mütlәq temperaturunu 2 dәfә artırsaq, onun inteqral şüalanma qabiliyyәti necә
dәyişәr?

•

32 dәfә azalar
4 dәfә azalar
4 dәfә artar
16 dәfә azalar
16 dәfә artar

23 Hansı düstur StefanBolsman qanununu ifadә edir?

•

24 Spektr boyunca enerjinin paylanmasını tәdqiq edәn Vinin qanunu aşağıdakı kimi ifadә olunur. Vin
sabiti bnin qiymәti hansıdır?

•
25 Plank sabitinin qiymәti hansıdır?

•

26 Mütlәq qara cisim üçün Re – energetik işıqlıqla Be –energetik parlaqlıq arasında münasibәt necә
ifadә olunur?

•

27 Hansı düstur StefanBolsman qanununu ifadә edir?

•

28 Mütlәq qara cismin termodinamik temperaturunu necә dәyişmәk lazımdır ki, onun inteqral

şüalandırma qabiliyyәti 16 dәfә azalsın?

•

4 dәfә azaltmaq
16 dәfә azaltmaq
16 dәfә artırmaq
2 dәfә azaltmaq
4 dәfә artırmaq

29 Mütlәq qara cismin şüaudma qabiliyyәti üçün aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı doğrudur?

•

a≥1
a<1
a=1
a>1
a≤1

30 Bu münasibәt hansı qanunu ifadә edir?

•

Plank
StefanBolsman
Kirxhof
Vin
ReleyCins

31 Mütlәq qara cismin şüalanma qabiliyyәti olan aşağıdakı funksiyanın analitik ifadәsini tapmaq üçün
ilk tәşәbbüs edәn kim olmuşdur?

•

StefanBolsman
Vin
Plank
Mixelson
Kirxhof

32 Müәyyәn şәraitdә cisimlәrin şüalandırma qabiliyyәtinin şüaudma qabiliyyәtinә nisbәti nәdәn
asılıdır?

•

Doğru cavab yoxdur
Cisimlәrin tәbiәtindәn
Cisimlәrin tәbiәtindәn vә tezlikdәn
Cisimlәrin tәbiәtindәn vә temperaturdan
Yalnız tezlik vә temperaturdan

33 Mütlәq qara cismin inteqral energetik işıqlığı StefanBolsman qanunu ilә verilir.Aşağidakı düsturda
siqma sabitinin qiymәti hansıdır?

•

34 Mütlәq qara cismin şüalandırma qabiliyyәtinin tezlik (v) vә temperaturdan (T) asılılıq xarakterini
müәyyәn edәn Vin qanunu hansı düsturla ifadә olunur? (F  V/T arqumentindәn asılı olan universal
funksiyadır).

•

35 Mütlәq qara cismin şüalanması üçün StefanBolsman qanununun riyazi ifadәsi hansıdır?

•

36 Mütlәq qara cismin temperaturu 1% artarsa, onun inteqral şüalandırma qabiliyyәti necә dәyişәr?

•

4% azalar
1% artar
1% azalar
2% artar
4% artar

37 Mütlәq qara cismin temperaturunun dәyişmәsi nәticәsindә şüalanmanın spektral sıxlığının
maksimumu aşağıdakı qәdәr sürüşәrsә, şüalandırma qabiliyyәti necә dәyişәr?

•

3 dәfә artar
81 dәfә artar
81 dәfә azalar
9 dәfә artar
3 dәfә azalar

38 Fasilәsiz (bütöv) şüalanma spektri ... üçün xarakterikdir:

•

bütün maddәlәr qızdırılmış vәziyyәtdә bütöv spektr verir
qızdırılmış mayelәr
qızdırılmış molekulyar qazlar
atomar qızmış qazlar
atomar buxarlar

39 İxtiyari tezlik vә temperatur üçün istәnilәn qeyrişәffaf cismin şüalanma qabiliyyәtinin onun udma
qabiliyyәtinә olan nisbәti eynidir. Bu ifadә:

•

Eynşteynin birinci qanunudur
sәpilmәnin ikinci qanunudur
Kirxhof qanunudur
Nyutonun ikinci qanunudur
Borun ikinci postulatıdır

40 Adları sayılan xassәlәrdәn hansıları istilik şüalanmasına aiddirlәr: 1şüalanmanın elektromaqnit
tәbiәti 2şüalanma şüalanan cisimlә tarazlıqda ola bilәr 3bütöv tezlikli spektr 4diskret (fasilәli)
tezlikli spektr

•

yalnız 2
yalnız 1,2 vә 3
hamısı 1,2,3 vә 4
yalnız 1 vә 2
yalnız 1

41 İşıq sürәtilә hәrәkәt edәn, fәzada lokallaşmış diskret işıq kvantları seli necә adlanır:

•

elektronlar
fotonlar
elementar hissәciklәr
neytronlar
protonlar

42 Plank fәrziyyәsi ondan ibarәtdir ki, ......

•

elektromaqnit dalğaları, enerjisi tezlikdәn asılı olan ayrıca kvantlar formasında şüalanırlar.
elektromaqnit dalğaları enenә dalğalardır
koordinatın vә impulsun qiymәtini eynizamanda dәqiq tәyin etmәk olmaz
elektromaqnit dalğaları tәcillә hәrәkәt edәn yüklәr tәrәfindәn şüalanırlar
işığın sürәti bütün inersial hesablama sistemlәrindә eynidir

43 Bu ifadәlәrdәn hansı VulfBreqq düsturuna aiddir?

•

sin θ=λ
dsin θ = Kλ
2dsin θ = Kλ
2sin θ = Kλ
2dsin θ=λ

44 Difraksiya qәfәsindәn alınan difraksiya maksimumunun şәrti hansıdır? ( b – bir yarığın eni, d –
difraksiya qәfәsinin periodudur ).

•

dsin φ ±K λ/2
bsin φ= ±K λ
dsin φ= ± (2K+1)λ
bsin φ= ± (2+ 1) λ
dsin φ ± Kλ

45 Hansı şüalar üçün difraksiya qәfәsi kimi kristalın fәza qәfәsini istifadә etmәk olar? 1. rentgen; 2.
infraqırmızı; 3. görünәn; 4. ultrabәnövşәyi;
3 vә 4

•

1vә 2
2 vә 3
1 vә 4
1 vә 2

46 BSdә difraksiya qәfәsi sabitinin vahidi necә adlanır?

•

1 metrә 100 cizgi
100 cizgiyә metr
1 cizgiyә metr
metr
1 metrә 1 cizgi

47 İkiölçülü difraksiya qәfәsini almaq üçün bir difraksiya qәfәsinin o birisinin arxasında yerlәşdirmә
qaydasından asılı olaraq onların ştrixlәrinin qarşılıqlı vәziyyәtini aşağıdakı variantlardan hansı düzgün
ifadә edir?

•

perpendikulyar olmalı
düzgün cavab yoxdur
üfüqi olmalı
bir düz xәtt üzәrindә olmalı
paralel olmalı

48 Yaxşı difraksiya qәfәsinin 1 mm–dә yerlәşәn ştrixlәrinin sayı nә qәdәrdir?

•

1500ә qәdәr
1200ә qәdәr
1800ә qәdәr
2500ә qәdәr
2000ә qәdәr

49 Difraksiya qәfәsinin müxtәlif formalarını aşağıda göstәrilәn variantlardan hansı düzgün ifadә edir?

•

şәffaf vә sәpici
qeyrişәffaf vә izotrop
şәffaf vә uducu
şәffaf vә mütlәq qara
şәffaf vә qeyrisәpici

50 Difraksiya qәfәsinin istifadә edildiyi cihaz hansıdır?

•

interferometr
mikroskop
spektrometr
ossilloqraf
teleskop

51 Başlanğıc rәqslәrin amplitudlarının hәndәsi toplanması yolu ilә tapılan yekun rәqslәrin
amplitudlarının düsturunu aşağıdakı variantlardan hansı düzgün ifadә edir? (Ao – rәqsin φ=0 bucağına
uyğun olan Fo – nöqtәsindәki amplitududur).

•

52 Sadә birölçülü difraksiya qәfәsinin iki qonşu yarıqları BC vә DE arasındakı optik yollar fәrqini
hesablamaq üçün aşağıdakı variantlardan hansının seçilmәsi düzgün olardı?

•

53 Difraksiya qәfәsi üzәrinә normal istiqamәtdә müstәvi monoxromatik dalğa düşdükdә, yarığın bütün
nöqtәlәrindә baş verәn rәqslәrin fazasını aşağıdakı variantlardan hansı düzgün ifadә edir?

•

sabit fazalar fәrqi ilә
müxtәlif faza ilә
eyni faza ilә
eyni fazalar fәrqi ilә
müxtәlif fazalar fәrqi ilә

54 Aşağıdakı kәmiyyәtlәrdәn hansı difraksiya qәfәsi sabitini düzgün ifadә edir?

•

d=a–b
d=a+b
d=2ab
d=3a+b
d=a•b

55 Eyni müstәvidә yerlәşәn vә enlәri bәrabәr olan qeyrişәffaf aralıqlarla ayrılan, eyni enә vә bir
birinә paralel olan çoxlu sayda N yarıqlar sistemi aşağıdakı variantlardan hansını düzgün olaraq ifadә
edir?

•

eqabarıq difraksiya qәfәsini
ikiölçülü difraksiya qәfәsini
birölçülü difraksiya qәfәsini
çoxölçülü difraksiya qәfәsini
fәza difraksiya qәfәsini

56 Bütöv rentgen spektrinin alınmasına sәbәb nәdir?

•

Sürәtli elektronların bәrabәrtәcillә hәrәkәt etmәsi
Sürәtli elektronların antikatodla tormozlanması
Sürәtli elektronların antikatoddan qopması
Sürәtli elektronların atomun daxili qatlarından elektron qoparması
Sürәtli elektronların sabit sürәtlә hәrәkәt etmәsi

57 Sönәn rәqsin periodu hansı düsturla ifadә olunur?

•

•

58

•
59

•

60 Mәcburi harmonik rәqsin diferensial tәnliyi hansıdır?

•

•
61 Mәcburi rәqsin rezonans dairәvi tezliyi ω hansı düsturla ifadә olunur?

•
62 Hansı hadisә rezonans hadisәsi adlanır?

•
mәcburi rәqsin amplitudunun mәcburedici qüvvәnin dairәvi tezliyindәn asılılığı.
rәqslәrin toplanması;
sistemin rәqsinin amplitudunun mәcburedici qüvvәnin amplituduna bәrabәr olması;
rәqs sisteminin özözünә yox olması;

63 Dalğanın fazasının ifadәsini göstәrin:

•
64

•

5 π /2
π
π /2
0
3 π /2

65 Elektromaqnit dalğalarının dalğa uzunluğu hansı düsturla tәyin olunur?

•

66 Harmonik rәqsin fazası zamandan necә asılıdır?

•

Kökaltı asılılığa malikdir
Xәtti asılıdır
Asılı deyil
Kvadratik asılılığa malikdir
Tәrs mütәnasibdir

67 Havada yayılan sәs necә dalğadır?

•

Polyarlaşmış
Uzununa
Eninә
Durğun
Elektromaqnit

68 Sәsin gurluğunu nә müәyyәn edir?

•

Fazası
Intensivliyi
Tezliyi
periodu
Sürәti

69 Sәsin yüksәkliyi nә ilә tәyin edilir?

•

Faza ilә
Tezliklә
İntensivliklә
Sürәtlә
Amplitudla

70 Harmonik rәqsin tәcilinin amplitud qiymәtini göstәrәn ifadә hansıdır?

•

71 Amplitud nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur.
vahid zamanda olan rәqslәrin sayı
rәqs edәn nöqtәnin tarazlıq vәziyyәtindәn aralandığı әn böyük mәsafә
rәqs edәn nöqtәnin tarazlıq vәziyyәtindәn yerdәyişmәsi
rәqs edәn nöqtәnin bir tam rәqs zaman getdiyi yol

72 Rәqsi hәrәkәtin әsas әlamәti hansıdır?

•

düzgün cavab yoxdur.
qüvvәnin tәsirindәn qeyriaslılığı
tәkrarlanma ( periodiklik)
xarici mühitdә müşahidә olunması
rәqs periodunun ağırlıq qüvvәsindәn aslılığı

73 1 Angstrem

•
74 Su ilә dolu vedrә uzun ipdәn asılmış vә sәrbәst rәqs edir. Vedrәnin dibindә kiçik deşik var. Su
axdıqca rәqs periodu necә dәyişәcәk?

•

dәyişmәyәcәk.
azalacaq
әvvәl azalacaq, sonra artacaq
artacaq
әvvәl artacaq, sonra azalacaq

75 Hansı qrafik sönәn mexaniki rәqsin zamandan asılılığını göstәrir?

•

76 Hansı qrafik mәcburi mexaniki rәqsin zamandan asılılığını göstәrir?

•

77 Hansı qrafik sәrbәst mexaniki rәqsin zamandan asılılığını göstәrir?

•

78 Periodu T= 0,2 san olan harmonik rәqsin tezliyini tapın.

•

50 Hs
4 Hs
2 Hs
5Hs
20 Hs

79 Tezliyi 25 Hs olan harmonik rәqsin rәqs periodunu tapın.

•

1 san
0,2 san
0,4 san
25 san
0,04 san

80 Sәs necә dalğadır?

•

Uzununa
Polyarlaşmış
Eninә
Durğun
Elektromaqnit

81 Sәsin gurluğunu nә müәyyәn edir?

•

Fazası
Periodu
Tezliyi
İntensivliyi
Sürәti

82 Sәsin yüksәkliyi nә ilә tәyin edilir?

•

Faza ilә
Sürәtlә
İntensivliklә
Tezliklә
Amplitudla

83 Sәrbәst rәqslәrin tәnliyi hansıdır?

•
84 Sönәn rәqslәrin tәnliyi hansıdır?

•

85 Mәcburi rәqslәrin tәnliyi hansıdır?

•
86 Mәcburi mexaniki rәqsin hansı parametri zaman keçdikcә dәyişir?

•

rәqsin tam mexaniki enerjisi
rәqsin amplitudu
rәqsin periodu
rәqsin fazası
rәqsin amplitudu

87 Sәs dalğası bir şәffaf mühitdәn digәrinә keçdikdә onun hansı parametri dәyişmir?

•

intensivliyi
enerjisi
dalğa uzunluğu
sürәti
tezliyi

88 Fazalar fәrqi π/2 olan, eyni tezlikli, müxtәlif amplitudlu iki rәqsin toplanmasından alınan
trayektoriya hansı fiqurdur?

•

düz xәtt
hiperbola
çevrә
parabola
ellips

89 Sәsin gurluğunun vahidi nәdir?

•

rad
san
Hs
dB
m

90 Dalğanın perpendikulyar istiqamәtdә vahid sәthdәn daşıdığı enerji seli nә adlanır?

•

Enerji selinin sıxlığı
Güc sıxlığı
Enerji sıxlığı
Enerji seli
Güc

91 Sәrbәst sönәn rәqsin rәqs periodu necә tәyin olunur?

•

92 Sönmәyәn sәrbәst rәqsin diferensial tәnliyi hansıdır?

•
93 Sönmәyәn sәrbәst rәqsin diferensial tәnliyinin hәlli hansı düsturla ifadә olunur?

•
94 Harmonik rәqsin periodu hansı düsturla ifadә olunur?

•

95 Yaylı rәqqasın rәqs periodu hansı düsturla ifadә olunur?

•

96 Riyazi rәqqasın rәqs periodu hansı düsturla ifadә olunur?

•
97 Riyazi rәqqasın ipinin uzunluğu 16 dәfә artdıqda, onun periodunun necә dәyişәr?

•

16 dәfә artar.
16 dәfә azalar;
4 dәfә artar;
4 dәfә azalar;
dәyişmәz qalar;

98 Harmonik rәqs zamanı maddi nöqtәnin sürәti fazaca yerdәyişmәni nә qәdәr qabaqlayır?

•

π
4π/3
3π/4

•

π/2
2π

99 Sönәn sәrbәst rәqsin diferensial tәnliyi hansıdır?

•
100

•

101 Sönәn rәqsin dairәvi tezliyi ω, sistemin rәqsinin mәxsusi tezliyindәn ω0 necә asılıdır?

•
102 Sönәn rәqs icra edәn rәqs konturunda sönmәnin loqarifmik dekrementinin fiziki mahiyyәti hansi
halda düzgündür?

•

Rәqs tezliyinin mәxsusi tezliyә nisbәti
1 san müddәtindә rәqslәrin sayı
Amplitudun 2 dәfә azalmasına uyqun mqddәtdә rәqslәrin sayı
Amplitudun e dәfә azalmasına uyğun müddәtdә rәqslәrin sayı
İki ardıcıl amplitudun nisbәti

103 Dәyişәn cәrәyan dövrәsindә aktiv müqavimәt ücün hansı mühakimәlәr doğrudur? 1) istilik ayırır
2) cәrәyani mәhdudlaşdırır 3) tezlikdәn aslıdır 4) vahidi Omdur.

•

1,2,3,4
1,2
1,2,4
2,3,4
1,3,4

104 Harmonik rәqs zamanı maddi nöqtәnin maksimal sürәti hansı düsturla ifadә olunur?

•

düzgün cavab yoxdur

105 Maddәnin sındırma әmsalı nә ilә ölçülür?

•

ölçüsüz kәmiyyәtdir.
1m/san
1Hs
1 san
1san 1

106 BSdә işıq şiddәti vahidi nәdir?

•

Amper.
hümen
lüks
kandella
stilb

107 әgәr işıq dalğası suda yayılırsa, onun dalğa uzunluğunun BSdә vahidi kimi nә götürülür?

•

1Coul
1m/san
1m
1m1
1Hs. san

108 İşığın sürәtinin vahidi nәdir?
bu işığın yayıldığı mühitdәn asılıdır.

•

m/san
km/san
işıq ilә

109 Linzanın kömәyi ilә mövhumi düzünә xәyal alınıb. Aşağıdakı düsturlardan hansı әsas
kәmiyyәtlәrin әlaqәsinә uyğundur?

•

verilәn düsturların heç biri bu hala uyğun gәlmir.

110 Aşağıdakı düsturlardan hansı mikroskopun böyütmәsi üçün uyğundur?

•

111 әgәr cisim sәpici nazik linzada baş fokusdan sonra yerlәşirsә, onda xәyal necә alınar?

•

kiçildilmiş, çevrilmiş, hәqiqi.
kiçildilmiş, düzünә, mövhumi
böyüdülmüş, düzünә, mövhumi
xәyal alınmır
normal, çevrilmiş, hәqiqi

112 әgәr cisim sәpici nazik linzada optik mәrkәzlә baş fokus arasında yerlәşirsә, onda xәyal necә
alınar?

•

kiçildilmiş, çevrilmiş, hәqiqi.
böyüdülmüş, düzünә, mövhumi
kiçildilmiş, düzünә, mövhumi
xәyal alınmır
normal, çevrilmiş, hәqiqi

113 Aşağıdakı düsturlardan hasnı işığın iki mühit sәrhәddindә sınma qanununu ifadә edir?

•

114 Aşağıdakı düsturlardan hasnı işığın tam daxili qayıtmasının limit bucağını ifadә edir?

•

115 Aşağıdakı düsturlardan hasnı linza düsturunun riyazi ifadәsidir?

•
116 Düsturlardan hansı işıq selinin riyazi ifadәsidir?

•

117 әgәr cisim sәpici nazik linzanın baş fokusunda yerlәşirsә, xәyal necә alınar?

•

böyüdülmüş, düzünә, mövhumi.
kiçildilmiş, düzünә, mövhumi
xәyal alınmır
) normal, çevrilmiş, hәqiqi
kiçildilmiş, çevrilmiş, hәqiqi

118 әgәr cisim toplayıcı nazik linzada baş fokus ilә optik mәrkәz arasında yerlәşirsә, xәyal necә olar?

•

kiçildilmiş, çevrilmiş, hәqiqi.
) böyüdülmüş,düzünә, mövhumi
kiçildilmiş, düzünә, mövhumi
xәyal alınmır

normal, çevrilmiş, hәqiqi

119 Aşağıdakı düsturlardan hansı işıqlığın riyazi ifadәsidir?

•

120 İşıqlığın BSdә vahidi nәdir?

•

lüks
nit
lümen
fot

121 İşıqlanmanın riyazi ifadәsi hansıdır?

•
122 İşıqlıqla parlaqlıq arasında әlaqә düsturu hansıdır?

•

123

•
124

1
4
2

•
125 İşıqlığın BSdә vahidi nәdir?

•

lüks

lümen
fot
nit

126 İşıqlanmanın riyazi ifadәsi hansıdır?

•

•

127 İşıqlıqla parlaqlıq arasında әlaqә düsturu hansıdır?

•

128 Sındırma әmsalının qiymәtlәrinin hansı nisbәtindә sınan şüa normala yaxınlaşar?

•

129 Sındırma әmsalının qiymәtlәrinin hansı nisbәtindә sınan şüa normaldan uzaqlaşar?

•

130 İşığın vakkumda yayılma sürәti nә qәdәrdir?

•

131

•
132 Şәkilә әsasәn düşmә bucağı vә qayıtma bucağının cәmini tapın.

•

40 dәrәcә
50 dәrәcә
80 dәrәcә
60 dәrәcә
100 dәrәcә

133 İşıq havadan hansısa bir mühitә keçir vә sınma bucağı 30 dәrәcә olur. Düşmә bucağının 60 dәrәcә
olduğunu bilib işığın hәmin mühitdә sürәtini tapın.

•

134 Parlaqlıqla işıqlıq arasında әlaqә necәdir?

•

E = dΩ/dt
dR = JdΩ
R = 4πJ
R = πB
Φ = dΦ/dS

135 İşıqlanma ilә işıqlıq arasında fәrq nәdir?

•

İşıqlanma vә işıqlıq hәr ikisi sonlu ölçülü mәnbәyә aiddir
İşıqlanma işıqlanan sәthә, işıqlıq isә sonlu ölçülü mәnbәyә aiddir
İşıqlanma nöqtәvi mәnbәyә, işıqlıq isә sonlu ölçülü mәnbәyә aiddir
İşıqlanma nöqtәvi mәnbәyә, işıqlıq isә işıqlanan sәthә aiddir
İşıqlanma işıqlanan sәthә, işıqlıq isә nöqtәvi mәnbәyә aiddir

136 Tam daxili qayıtmanın limit bucağı hansı bucağa deyilir?

•

100 dәrәcәli sınma bucağı verәn düşmә bucağına
90 dәrәcәli sınma bucağı verәn düşmә bucağına
60 dәrәcәli sınma bucağı verәn düşmә bucağına
45 dәrәcәli sınma bucağı verәn düşmә bucağına
30 dәrәcәli sınma bucağı verәn düşmә bucağına

137 Aşağıdakı ifadә hansı qanuna aiddir?

•

İşığın әks olunması qanununa
İşığın sınma qanununa
İşığın qayıtma qanununa
İşığın tam daxilә qayıtmasına
İşığın düz xәtt boyunca yayılması qanununa

138 Düşmә bucağının hansı qiymәtlәrindә şüa sınmadan keçir?

•

139 Sındırma әmsalının qiymәtlәrinin hansı nisbәtindә sınan şüa normala yaxınlaşar?

•

140 İkinci mühitin birinci mühitә nәzәrәn nisbi sındırma әmsalı 1,5, ikinci mühitin mütlәq sındırma
әmsalı 3dür. Birinci mühitin sındırma әmsalı nәyә bәrabәrdir?

•

4
2
2,5
3
3,5

141 İşıq şüası müstәvi paralel şüşә lövhә üzәrinә 30 dәrәcәlik bucaq altında düşür vә ondan özünün
ilkin istiqamәtinә paralel çıxır. Şüanın yerdәyişmәsi 1,94 smdirsә, şüşәnin qalınlığı nә qәdәrdir?
(n=1,5)

•

0,5m
0,1m
0,2m
0,3m
0,4m

142 İşıq şüaları hәr hansı bir mühitdәn havaya çıxır vә bu şüaların tam daxilә qayıtmasının limit
bucağı aşağıdakı kimidir. Mühitin sındırma әmsalını tapın.

•

1,88

•

1,33
1,55
1,61
1,77

143 Mikroskopun böyütmәsi üçün aşağıdakılardan hansı doğrudur?

•

Mikroskopun böyütmәsi obyektivin böyütmәsi ilә okulyarın böyütmәsinin fәrqinә bәrabәrdir.
Mikroskopun böyütmәsi obyektivlә okulyarın böyütmәlәri hasilinә bәrabәrdir.
Mikroskopun böyütmәsi obyektivin böyütmәsinә bәrabәrdir
Mikroskopun böyütmәsi okulyarın böyütmәsinә bәrabәrdir
Mikroskopun böyütmәsi obyektivin böyütmәsi ilә okulyarın böyütmәsinin cәminә bәrabәrdir.

144 Şüşә üçün tam daxili qayıtmanın limit bucağı 41 dәrәcәdir. Düşmә bucağının hansı qiymәtindә
işıq şüası tam daxili qayıtmaya uğrayır?

•

38 dәrәcә
42 dәrәcә
25 dәrәcә
30 dәrәcә
40 dәrәcә

145 İşığın müstәvi paralel şüşә lövhәdәn keçmәsi zamanı....

•

şüa ilkin yayılma istiqamәtini dәyişmir
şüa yayılma istiqamәtini dәyişir
birinci sәthdә işığın tam qayıtması baş verir
şüşә işıq enerjisini tam udur
şüa özünә paralel yerini dәyişir

146 Optik mikroskopun maksimum böyütmәsi tәxminәn neçә dәfәni keçә bilmәz.

•

200000
200
2000
mikroskopun böyütmәsi mәhdud deyil.
20000

147 İşığın optik seyrәk mühitdәn optik sıx mühitә keçmәsi zamanı onun dalğa uzunluğu hansı ifadә ilә
tәyin olunur?

•

148 Silenius qanunu aşağıdakı düsturla ifadә olunur.

•

149 İşığın işıq şüalarının cәmi olduğu haqqında tәsәvvürlәrә әsasәn işığın şәffaf mühitlәrdә yayılma
qanunları harada öyrәnilir?

•

fizika.
optika
dalğa optikası
hәndәsi optika
nisbilik nәzәriyyәsi

150 İşığın vakuumda yayılma sürәtinin mühitdә yayılma sürәtinә olan nisbәti necә adlanır?

•

mühitin sındırma әmsalı.
nisbi sındırma әmsalı
sındırma әmsalı
mütlәq sındırma әmsalı
mühitin mütlәq sındırma әmsalı

151 Sınma bucağı...

•

) düzgün cavab yoxdur.
düşәn şüa ilә düşmә nöqtәsinә qaldırılmış perpendikulyar arasında qalan bucaqdır
sınan şüa ilә düşmә nöqtәsindә iki mühiti aylran sәthә çәkilmiş perpendikulyar arasında qalan bucaqdır
sınan şüa ilә iki mühiti ayıran sәth arasında qalan bucaq
düşәn şüa ilә iki mühiti ayıran sәth arasında qalan bucaq

152 әgәr tәsvir nöqtәsindә şüaların özlәri yox uzantıları kәsişirsә, onda xәyal necә alınar?

•

çevrilmiş.
düzünә
böyüdülmüş
simmetrik
mövhumi

153 Hәr iki tәrәfdәn әyrixәtli sәthlә mәhdudlanmış şәffaf cisim adlanır?

•

sfera.
çökük güzgü
qabarıq güzgü
linza
parabola

154 Fokal müstәvinin baş optik ox ilә kәsişmәsi necә adlanır?

•

baş optik mәrkәz.

•

fokus
әyrixәtli sәthin mәrkәzi
ikiqat fokus
mövhumi fokus

155 Obyektlәrin ekranda hәqiqi böyüdülmüş xәyalını almaq üçün istifadә olunan optik cihazlar necә
adlanırlar?

•

fotoböyüdücü.
diaproyektor
fiproyektor
proyeksiya aparatı
kodoskop

156 Rәngli görmә nә vasitәsi ilә hәyata keçir?

•

damar tәbәqәsi ilә.
gözün tor tәbәqәsi ilә
kolbalarla
çubuqlarla
görmә siniri ilә

157 BSdә işığın tezliyinin vahidi nәdir?
1 san

•
158 BSdә işığın tam daxili qayıtma bucağı nә ilә ölçülür?

•

bucaqların sinusu ilә.
dәrәcә
radian
saniyә
dәqiqә

159 Gözün görmә qabiliyyәti nә ilә ölçülür?

•

dioptriya.
saniyә
dәrәcә
radian
mert

160 İşıq şiddәtinin düsturu hansıdır?

•

161 Parlaqlığın BSdә vahidi nәdir?

•
162 Maksimal Kompton dalğa uzunluğunun dәyişmәsi hansı bucağa uyğundur?

•
163 Kompton effektinin nәzәriyyәsindә rentgen şüasının dalğa uzunluğunun dәyişmәsi nә ilә izah
edilir?

•

düzgün cavab yoxdur
rentgen şüası fotonlarının maddәnin atomları tәrәfindәn udulması
rentgen şüası fotonlarının maddәnin elektronları ilә qarşılıqlı tәsirinin kvant xarakterli olması
maddәdәn keçәn zaman elektromaqnit dalğaları enerjisinin udulması
elektromaqnit dalğasının sahәsinin tәsiri nәticәsindә maddәnin elektronlarının mәcburi rәqslәrinin
hәyәcanlanması

164 Kompton sәpilmәsi aşağıdakı qanunauyğunluqlardan hansına tabedir? 1  sәpilmә bucağının eyni
qiymәtindә bütün maddәlәr üçün dalğa uzunluğunun dәyişmәsi eynidir 2  sәpilmә bucağının eyni
qiymәtindә müxtәlif maddәlәr üçün dalğa uzunluğunun dәyişmәsi müxtәlifdir 3  sәpilmә zamanı
dalğa uzunluğunun dәyişmәsi sәpilmә bucağından asılı deyil 4  sәpilmә zamanı dalğa uzunluğu
sәpilmә bucağı artdıqca böyüyür

•

1,3
2,3
1,4

4
1

165 Kompton sәpilmәsi aşağıdakı qanunauyğunluqlardan hansına tabedir? 1  kiçik atom çәkisi olan
maddәlәr üçün intensivdir 2  kiçik atom çәkisi olan maddәlәr üçün zәifdir 3  böyük atom çәkisi olan
maddәlәr üçün intensivdir 4  böyük atom çәkisi olan maddәlәr üçün zәifdir

•

düzgün cavab yoxdur
1
1,4
4,2
2,3

166 Maddәnin hissәciklәrindәn sәpilәn işıq şüaları toplayıcı linzadan keçib interferensiya mәnzәrәsi
yaradırlar. Bu nәdәn xәbәr verir?

•

maddә atomları elektronlarının rabitә enerjisi fotonun enerjisindәn çoxdur
tәcrübә Kompton effektini nümayiş etdirir
maddә ionlaşır: fotonların bir hissәsi sәrbәst elektronlardan, digәr hissәsi isә müsbәt yüklü ionlardan sәpilir
tәcrübә әks Kompton effektini göstәrir
maddә atomları elektronlarının rabitә enerjisi fotonun enerjisindәn azdır

167 Hansı halda maddәdә işığın sәpilmәsi nәticәsindә dalğa uzunluğunun azalması ilә bağlı әsas
Kompton effekti müşahidә olunur?

•

fotonun impulsu qarşılıqlı tәsirdә oldduğu hissәciyin impulsundan çox olduqda
fotonun müsbәt yüklü (proton vә poritronlar) hissәciklәrlә qarşılıqlı tәsiri zamanı
fotonun relyativistik elektronlarla qarşılıqlı tәsiri zamanı
düşәn işığın dalğa uzunluğu sәrhәd qiymәti ötdükdә
fotonun sәpilmә bucağının (90dәrәcә180dәrәcә)cosα 0 qiymәtlәrindә

168 Kompton effekti hansı hissәciklәrdә müşahidә oluna bilәr? 1) sәrbәst elektronlar 2) protonlar 3)
ağır atomlar 4) neytronlar 5) metalların müsbәt ionları

•

1,2,3,4,5
1
1,2,3,4
1,2
1,2,3

169 Kompton effekti hansı dalğa uzunluqlarında hiss olunur?

•

αşüalar
rentgen dalğaları
görünәn spektr dalğaları
infraqırmızı dalğalar
ultrabәnövşәyi şüalar

170 Kompton effektinin kәşfi göstәrdi ki... 1) elektron eyni zamanda özünü hәm hissәcik, hәm dә
dalğa kimi apara bilәr 2) foton eyni zamanda özünü hәm hissәcik, hәm dә dalğa kimi apara bilәr 3)
foton çox zaman korpuskulyar, elektron isә dalğa xüsusiyyәti göstәrir 4) elektron çox zaman hissәcik,
foton isә dalğa xüsusiyyәti göstәrir 5) elektron vә fotonun qarşılıqlı tәsiri zamanı fotonun enerjisi
azalır
2,4,5
1,3

•

1,3,5
3,4,5
2,5

171 Cisimlәrin elektron vә ya digәr yüklü hissәciklәrlә bombardman zamanı onların özlәrindәn işıq
şüalandırması hadisәsi necә adlanır?

•

tribolyüminessensiya
elektrolyüminessensiya
katodolyüminessensiya
xemilyüminessensiya
fotolyüminessensiya

172 Sәpilәn işığın dalğa uzunluğunun artması effekti necә adlanır?

•

fotoeffekt
Kompton effekti
Dopler effekti
VavilonÇerenkov effekti
Debay effekti

173 Qeyrimüәyyәnlik prinsipinin ifadәsindә ∆x ın mәnası nәdir?

•

Orta qaçış mәsafәsidir
Gedilәn yolun uzunluğudur;
Zәrrәciyin koordinatının qiymәtidir;
Atomda orbitlәr arasındakı mәsafәdir;
Zәrrәciyin koordinatının qiymәtindәki qeyrimüәyyәnlikdir;

174 Atomda elektronlar hansı orbitlәr boyunca hәrәkәt edә bilәr?

•

Nüvәyә yaxın orbitlәr boyunca;
İstәnilәn orbit boyunca;
Yalnız elliptik orbitlәr boyunca;
Yalnız dairәvi orbitlәr boyunca;
Hәrәkәt miqdarının kvantlanmış qiymәtlәrinә uyğun orbitlәr boyunca

175 Hidrogen atomunun spektrlәri üçün ümumilәşmiş Balmer düsturu hansı ifadә ilә verilir?

•

176 Hansı növ spektr qaz halında atomar şәklindә olan maddәlәr üçün xarakterikdir? I. Xәtti spektrlәr
II. Kәsilmәz spektrlәr III. Zolaqlı spektrlәr

•

II, III
I
II
III
I, II

177 Atomun Bor nәzәriyyәsinin әsas ideyalarının müstәqil tәsdiqinә aşağıdakı tәcrübәlәrdәn hansı
aiddir? I. Devisson – Cermer tәcrübәsi; II. Frank – Hers tәcrübәsi; III. Rezerford tәcrübәsi; IV. Laue
tәcrübәsi; V. Frenel tәcrübәsi

•

I
V
II
III
IV

178 Atomun Rezerford modelinә aşağıdakılardan hansılar uyğundur? I. Atom sistemi müәyyәn E1 ,
E2 …, En enerji ilә tәyin olunan xüsusi stasionar hallarda vә ya kvant hallarında ola bilәr; II. Atom
müsbәt yüklü nüvәdәn vә onun әtrafında fırlanan mәnfi elektronlardan ibarәtdir; III. Atom bir
stasionar haldan digәrinә enerji udmaqla vә ya şüalandırmaqla keçir; IV. Atomda elektronların elektrik
yükü mütlәq qiymәtcә nüvәnin yükünә bәrabәrdir.

•

I, III
I, II
II, IV
III, IV
I, IV

179 Bor postulatları aşağıdakılardan hansılarına uyğundur? I. Atom sistemi müәyyәn E1 , E2 …, En
enerji ilә tәyin olunan xüsusi stasionar hallarda vә ya kvant hallarında ola bilәr; II. Atom müsbәt yüklü
nüvәdәn vә onun әtrafında fırlanan mәnfi elektronlardan ibarәtdir; III. Atom bir stasionar haldan
digәrinә enerji udmaqla vә ya şüalandırmaqla keçir; IV. Atomda elektronların elektrik yükü mütlәq
qiymәtcә nüvәnin yükünә bәrabәrdir.

•

I, IV
I, II
II, III
I, III;
III, IV

180 Bor nәzәriyyәsi hansı atomun quruluşunu izah edir?

•

Be
He
H
Li
B

181 Şüalanma zamanı atomun enerjisi necә dәyişir?
Әvvәlcә azalır, sonra artır
Artır;

•

•

Azalır;
Dәyişir;
Sıfra bәrabәr olur;

182 Udulan fotonun dalğa uzunluğu hansı ifadә ilә tәyin olunur?

•

c/(En Ek)
(EnEk) /h;
(EnEk) /c;
hc/(En Ek)
h/(En Ek)

183 Tomson modelinә görә atomu tәşkil edәn mәnfi vә müsbәt yüklәr necә paylanmışdır?

•

Atomun müsbәt yüklәri rombun mәrkәzindә (diaqonalların kәsişdiyi yerdә), mәnfi yüklәri isә rombun tәpә
nöqtәlәrindә paylanır.
Müsbәt yüklәr kürәnin mәrkәzindә, mәnfi yüklәr isә onun әtrafında
Mәnfi yüklәr kürәnin mәrkәzindә, müsbәt yüklәr isә onun әtrafında
Hәr iki yük kürәnin mәrkәzindә çox kiçik hәcm oblastında
Atomun bütün müsbәt yüklәri kürәnin daxilindә bәrabәr sıxlıqla paylanır, elektronlar isә tarazlıq
vәziyyәtlәri әtrafında rәqsi hәrәkәt edirlәr

184 Hidrogen atomunda elektronun E6→E3 keçidi hansı spektral seriyaya uyğundur.

•

Pfund
Paşen
Balmer
Layman
Breket

185 İzobar dedikdә elә atom nüvәlәri başa düşülür ki, onlarda...

•

nüvәdәki prortonların sayı eyni olsun
nüvәdәki neytronların sayı eyni olsun
atom kütlәlәri eyni olsun
atom nömrәlәri eyni olsun
radioaktivliklәri eyni olsun

186 Kütlә defekti dedikdә başa düşülür:

•

elektronların vә protonların kütlәlәri fәrqi
atomun kütlәsi ilә nüvәnin kütlәsi fәrqi
atomun kütlәsi ilә elektron buludunun kütlәsi fәrqi
nuklonların kütlәlәri cәmi ilә nüvәnin kütlәsi fәrqi
neytronların vә protonların kütlәlәri fәrqi

187 Eyni bir elementin izotopları birbirindәn nә ilә fәrqlәnirlәr?

•

γkvantların sayına görә
nüvәdәki protonların sayına görә
nüvәdәki neytronların sayına görә
elektron buludundakı elektronların sayına görә
radioaktivliklәrinә görә

188 Aşağıdakı hissәciklәrdәn hansının yükü müsbәtdir?

•

ionun
atomun
elektronun
protonun
neytronun

189 Atomun nüvә modeli hansı tәcrübәәsasında yaranmışdır ?

•

Rezerford tәcrübәsi
Bote tәcrübәsi
FrankHers tәcrübәsi
Miliken tәcrübәsi
ŞternGerlax tәcrübәsi

190 Atomun nüvә modeli kim tәrәfindәn verilmişdir?

•

Heyzenberq
Bekkevel
Rezerford
Küri
İvanenko

191 Atom sisteminin diskret enerji sәviyyәlәrinә malik olması faktı hansı tәcrübә vasitәsilә tәsdiq
edilmişdir?

•

Rezerford tәcrübәsi
ŞternGerlax tәcrübәsi
Miliken tәcrübәsi
FrankHers tәcrübәsi
DevissonCermer tәcrübәsi

192

•

Eynşteynin II postulıtıdır
Borun I postulatıdır
Borun II postulatıdır
kvantlanma şәrtidir
Eynşteynin I postulatıdır

193 Elementin Z atom nömrәsi onun nüvәsindәki nәyin sayını göstәrir?

•

kvarkların
elektronların
neytronların
γkvantların
protonların

194 Atomun nüvәsi tәşkil olunmuşdur:

•

elektron, proton vә neytronlardan
protonlardan
elektron vә neytronlardan
neytron vә protonlardan
γkvantlardan

195 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hasnıları Borun birinci postulatını ifadә edir? 1Atom nüvә vә
elektronlardan ibarәtdir. Yük vә bütün kütlә atomun nüvәsindә toplanır 2Müsbәt yük atomun bütün
hәcmindә paylanır, mәnfi yüklü elektronlar isә rәnqsi hәrәkәt edir 3Atomdakı stasionar orbitlәrdә
elektron elektromaqnit dalğasışüalandırmır

•

yalnız 2
yalnız 1
1 vә 3
1 vә 2
yalnız 3

196 Aşağıdakı mülahizlәrdәn hasnıları Borun ikinci postulatını ifadә edir? 1Atom nüvә vә
elektronlardan ibarәtdir. Yük vә bütün kütlә atomun nüvәsindә toplanır 2Atomda elektron bir orbitdәn
digәrinә keçdikdә elektromaqnit dalğasışüalandırmır 3Müsbәt yük atomun bütün hәcmindә paylanır,
mәnfi yüklü elektronlar isә rәnqsi hәrәkәt edir

•

yalnız 3
yalnız 2
1 vә 3
2 vә 3
yalnız 1

197 Atomun Tomson modeli nәlәri düzgün izah etdi? 1atomun mürәkkәb sistem olduğunu 2yüklü
hissәciklәrin sәpilmәsini 3atomun ölçülәrinin tәrtibini 4atomun spektral qanuna uyğunluqlarını

•

1, 3
1, 4
1,2,3
2,3,4
1,2,4

198 Atomun nüvә modeli nәlәri düzgün izah etdi? 1αhissәciklәrin atomdan sәpilmәsini 2atomun
mürәkkәb sistem olduğunu 3atmun spektral qanuna uyğunluqlarını

•

heç birini
1, 3
1, 2
2,3
1,2,3

199 Aşağıdakı tәcrübәlәrdәn hasnı Bor postulatlarını tәsdiq etdi?

•

FrankHers
MaykelsonMorli
ŞternHerlax
EynşteyndeQaaz
SrüartTolmen

200 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansıları doğrudur? 1Bor nәzәriyyәsi yarımklassikyarımkvant
nәzәriyyәdir 2Bor postulatları klassik fizika ilә kvant fizikası arasında keçid mәrhәlәsidir 3Bor
nәzәriyyәsi yalnız H atomundakı spektral qanunauyğunluqlarını izah edә bildi 4Bor nәzәriyyәsi dövri
sistemin bütün elementlәrinin spektral qanunauyğunluqlarını izah edir
1,2,4
1,2,3,4

•

•

1,2,3
2,3,4
1,3,4

201

•

5
15
3
7
10

202 Nüvәnin proton vә neytronlarından ibarәt olması hipotezini aşağıda göstәrilәn alimlәrdәn hansıları
irәli sürmüşlәr? 1Bekkerel 2Küri 3Rezerford 4İvanenko 5Heyzenberq

•

1 vә 4
4 vә 5
1 vә 2
1 vә 3
2 vә 3

203 Hansı zәrrәciklәr nuklonlar adlanır?

•

Nüvәni tәşkil edәn proton vә neytronlar
Elektronlar
Atomu tәşkil edәn proton, neytron vә elektronlar
Atomlar
Molekullar

204 Nüvә hansı obyektlәrin әlaqәli sistemidir?

•

Elektronların
Atomların
Leptonların
Proton vә neytronların
Kvarkların

205 İzobarlar izotoplardan nә ilә fәrqlәnir?

•

İzobarlarda ektronlarının sayı neytronların sayına bәrabәr, izotoplarda fәrqli olur
Yük vә kütlәәdәdlәri eyni, yarımparçalanma periodları fәrqli olur
Izotoplarda neytronların sayı, izobarlarda isә protonların sayı eyni olur
Atom sıra nömrәsi ilә
Izotoplarda protonların sayı, izobarlarda isә neytronların sayı eyni olur

206

•

165
238

•
92
146
330

207 Nüvәnin radiusunun kütlә әdәdindәn asılılığı hansı düsturla ifadә olunur?

•

208

•

Radiusu böyük olan nüvәlәr radioaktiv nüvәlәrdir
Nüvә nuklonlarının sayı artdıqca nüvә maddәsinin sıxlığı artır
Nüvә maddәsinin sıxlığı onun nuklonlarının sayından asılı deyil
Nüvәdә nuklonlar arasındakı qarşılıqlı tәsir yükdәn asılı deyildir
Nüvә qüvvәlәri yaxına tәsir qüvvәlәridir

209

•

3
8
14
6
4

210 Nüvәnin radiusunun kütlә әdәdindәn asılılıq qrafiki hansıdır?

•

211 Nüvәnin kütlәsi hansı cihazla ölçülür?

•

Piknometr
Heyger sayğacı
Fotoelement
Analtik tәrәzi
Kütlә spektroqrafı

212 Atomun kütlәsinin onun nüvәsinin kütlәsinә olan nisbәti tәqribәn nәyә bәrabәrdir?

•

1/1000
100
1
1000
1/100

213 Kütlә defekti nәdir?

•

Nüvәni tәşkil edәn protonların kütlәlәri cәmi ilә nüvәnin kütlәsi cәminә
Nüvәni tәşkil edәn nüklonların kütlәlәri cәmi ilә nüvәnin kütlәsi cәminә
Nüvәni tәşkil edәn protonların kütlәlәri cәmi ilә nüvәnin kütlәsi fәrqinә
Nüvәni tәşkil edәn neytronların kütlәlәri cәmi ilә nüvәnin kütlәsi fәrqinә
Nüvәni tәşkil edәn nüklonların kütlәlәri cәmi ilә nüvәnin kütlәsi fәrqinә

214 Nüvәnin rabitә enerjisi nәyә deyilir?

•

Nüvәni iki qәlpәyә ayırmaq üçün lazım olan enerjiyә
Nüvәni ayrıayrı nuklonlara ayırmaq üçün lazım olan enerjiyә
Bir nuklona düşәn enerjiyә
Nüvәnin kinetik vә potensial enerjilәrinin cәminә

Nüvәlәri birlәşdirmәk üçün lazım olan enerjiyә

215 BreqqVulf şәrtini aşağıdakı variantlardan hansı düzgün ifadә edir? (n=1, 2, ... difraksiya
maksimumunun sırasıdır).

•

2dcos θ= λ / n
2dsin θ=nλ
2dcos θ=n/λ
2dsin θ=(n+1) λ
2dsin θ=(n  1) λ

216 Rentgen şüalarının kristallarda difraksiya maksimumlarının yaratması üçün aşağıdakı şәrtlәrdәn
hansı ödәnilmәlidir?( d – qәfәs periodu, λ – dalğa uzunluğudur).

•

d = λ /2
d >λ
d <λ
d =λ
d << λ

217 Qeyribircinsliyi bütün üç fәza koordinatlarının dәyişmәsi zamanı periodik olaraq tәkrarlanan,
optik qeyribircins mühiti aşağıdakı variantlardan hansı düzgün ifadә edir?

•

sadә difraksiya qәfәsi
birölçülü difraksiya qәfәsi
fәza difraksiya qәfәsi
ikiölçülü difraksiya qәfәsi
çoxölçülü difraksiya qәfәsi

218 Difraksiya qәfәs sabiti vә onun ölçüsü difraksiya mәnzәrәsinә necә tәsir edir?

•

aydınlığı artırır
aydınlığı tam olaraq yox olur
aydınlığı sabit qalır
aydınlığı pozulur
aydınlığı azalır

219 әsas minimumluq şәrtini aşağıdakı variantlardan hansı düzgün ifadә edir? (m = 0,1,2,...,  әsas
minimumun sıra nömrәsidir).

•

b sin φ = ± ( m  1) λ
b sin φ = ± m λ
b sin φ = ± 2 m+ λ
b sin φ = ± ( m+1) λ
b sin φ = ± 3m +λ

220 әsas maksimumlar şәrtini aşağıdakı variantlardan hansı düzgün ifadә edir? ( n = 0,1,2,...,  әsas
maksimumun sıra nömrәsidir)

•

dsin φ= ±(n  1)λ
d sin φ= ±n λ
dsin φ= ± (2n+1) λ
2d sin φ = ±n λ
dsin φ= ±2n + λ

221 Ekranın ixtiyari Fφ nöqtәsindәki rәqslәrin yekun J intensivliyinin hesablanması üçün aşağıdakı

düsturlardan hansı doğrudur? (Jo – rәqsin φ=0 bucağına uyğun olan Fo nöqtәsindәki intensivliyidir).

•

222 Vulf  Breqq düsturu hansıdır? ( d – atom müstәvilәri arasında mәsafә, θ – rentgen şüalarının
düşmә bucağı, k – spektrin tәrtibi, λ – rentgen şüalarının dalğa uzunluğudur)

•

dcos θ=Kλ
dsin θ=Kλ
2dsin θ=(2K+1) λ
2dsin θ=Kλ
2d cos θ=Kλ

223 Hansı fiziki hadisә işıq dalğasının eninә dalğa olduğunu tәsdiq edir?

•

dispersiya
interferensiya
difraksiya
polyarlaşma
işığın sınması

224 Xarakteristik rentgen şüalarının alınmasına sәbәb nәdir?

•

Sürәtli elektronların bәrabәr tәcillә etmәsi
Sürәtli elektronların atomun daxili qatlarından elektron qoparması
Sürәtli elektronların atomun antikatoddan qopması
Sürәtli elektronların antikatodla tormozlanması
Sürәtli elektronların sabit sürәtlә hәrәkәt etmәsi

225 Rentgen şüalarının kristallarda difraksiyasının kömәyi ilә kristalların daxili quruluşunun tәdqiqi
ideyasını ilk dәfә olaraq kim vermişdir?

•

Hüygens
Breqq
Frenel
Laue
Vulf

226 İşıq difraksiya qәfәsinә müәyyәn bucaq altında çәp düşdükdә, iki qonşu oxşar şüaların optik
yollar fәrqini hesablamaq üçün aşağıdakı düsturlardan hansının istifadә edilmәsi düzgün olardı? (α –
işığın difraksiya qәfәsinә düşmә bucağı, αo  difraksiya olunmuş şüanın istiqamәti ilә normal
arasındakı bucaqdır).

•

•

227 Aşağıdakı variantlardan hansı Laue şәrtini düzgün ifadә edir.

•

228 Difraksiya qәfәsi sabitini 1 mmdә yerlәşәn ştrixlәrin sayı ilә әlaqәlәndirәn düzgün düstur
aşağıdakı variantlardan hansıdır? n – 1 mmdә yerlәşәn ştrxlәrin sayıdır.

•

d = 1/2n – 1
d = 1/n
d =½n
d = 1/n +1
d = 1/ n – 1

229 İşıq difraksiya qәfәsinә müәyyәn bucaq altında çәp düşdükdә, maksimumluq şәrti düsturunu
aşağıdakı variantlardan hansı düzgün ifadә edir ( n = 1, 2,... әsas maksimum sırasıdır)?

•

230 әgәr rentgen şüalarının düşmә bucağı 300, atom müstәvilәri arasındakı mәsafә isә 1nm olarsa ,
birinci tәrtib maksimumuna uyğun gәlәn rentgen dalğasının uzunluğu nә qәdәr olar?

•

6 nm
2 nm
3 nm
1 nm
5 nm

231 Hansı bucaq difraksiya bucağı adlanır?

•

difraksiya edәn şüa ilә qәfәsin arasında qalan bucaq
әks istiqamәtlәrә yönәlәn şüalar arasında qalan bucaq
normalla difraksiya edәn şüa arasında qalan bucaq
düşәn şüa ilә әks olunan şüa arasında qalan bucaq
düşәn şüa ilә difraksiya qәfәsi arasında qalan bucaq

232 Difraksiya qәfәsinin ağ işıqla işıqlandırılması zamanı spektrin mәrkәzi hissәsindә hәmişә hansı
zolaq müşahidә olunur?

•

sarı zolaq
qaranlıq zolaq
qırmızı zolaq
ağ zolaq
göy zolaq

233 Rentgen şüalarının kristallarda difraksiyasını aşağıdakı variantlardan hansı düzgün xarakterizә
edir?

•

cavablardan heç bir doğru deyil
müәyyәn bucaq altında yerlәşmiş müxtәlif atom müstәvilәrdәn qayıtmasının nәticәsi kimi
paralel atom müstәvilәrindәn qayıtmasının nәticәsi kimi
perpendikulyar atom müstәvilәrindәn qayıtmasının nәticәsi kimi
bir atom müstәvisindәn qayıtmasının nәticәsi kimi

234 φ difraksiyası bucağının düzgün qiymәti aşağıdakı variantlardan hansıdır? (φ – düşәn vә qayıdan
şüalar arasındakı bucağın qiymәtidir).

•

φ= 1/2 θ
2φ = θ
φ=2 θ
φ=2d θ
2φ=2 θ

235 Dalğa uzunluğu ilә müqayisә olunan maneәlәrdәn dalğaların әyilmәsi, keçmәsi sübut edir .....

•

tәklif olunan variantlardan istәnilәni doğru deyil
işığın dalğa tәbiәtini
işıq kvantlar selindәn ibarәtdir
işığın tәsir tәbiәtini
işığın tәbiәtinin tam olaraq öyrәnilmәmәsini

236 Difraksiya qәfәsindә alınan difraksiya mәnzәrәsindәn yaranan әlavә minimumlar hansı şәrtdәn
tәyin olunur (d – qәfәs sabiti, φşüanın meyl bucağı, λ dalğa uzunluğu, m – minimum tәrtibidir, m =
0,1,2,3, ...)

•

•

237 Difraksiya qәfәsi sabiti nәdir?

•

difraksiya qәfәsinin qalınlığı
yarıqların eni
yarıqların eni ilә yarıqlar arasındakı mәsafәnin cәmi
yarıqlar arasındakı mәsafә
difraksiya qәfәsinin eni

238 Difraksiya qәfәsi nәdir?

•

bir birindәn eyni mәsafәdә yerlәşәn eyni ölçülü paralel yarıqlar sistemi
müxtәlif ölçülü cisimlәrin xәyalını almaq üçün cihaz
işığın düz xәtt boyunca yayılmasını nümayiş etdirәn cihaz
bir birindәn müxtәif mәsafәlәrdә yerlәşәn eyni ölçülü paralel yarıqlar sistemi
bir birindәn eyni mәsafәlәrdә yerlәşәn müxtәif ölçülü paralel yarıqlar sistemi

239 Işığın difraksiyası nәyә deyilir?

•

Işıq dalğalarının görüşәrәk birbirini güclәndirib zәiflәtmәsinә
kәskin qeyribircins mühitdә işığın düz xәtt boyunca yayılmasından kәnara çıxmasına
kәskin qeyribircins mühitdә işığın düz xәtt boyunca yayılmasına
işığın iki mühit sәrhәdindә әks olunmasına
işığın iki mühitin sәrhәdindә sınmasına

240 Aşağıdakı hadisәlәrdәn hansıları işıgın dalğa tәbiәtli olduğunu tәsdiq edir?

•

qayıtma vә tam daxili qayıtma
difraksiya vә polyarlaşma
interferensiya vә dispersiya
difraksiya vә interferensiya
sınma vә qayıtma

241 İşıq dalğalarının qarşılaşdıqları maneәlәrdәn әyilib keçmәsinә ...deyilir:

•

udulma hadisәsi
polyarizasiya hadisәsi
difraksiya hadisәsi
interferensiya hadisәsi
dispersiya hadisәsi

242 Dalğa cәbhәsi sәthindә yerlәşәn, bütün ikinci mәnbәlәr öz aralarında koherentdirlәr. Bu hansı
prinsipә uyğun gәlir?

•

düzgün cavab yoxdur
sәbәbiyyat
HyuqensFrenel
Hügens

qeyrimüәyyәnlik

243 Bircins izotrop mühitdә ikinci dalğaları formaca aşağıdakı variantlardan hansı düzgün xarakterizә
edir?

•

sferik – qabarıq
müstәvi
qabarıq
sferik
müstәvi qabarıq

244 Fiktiv mәnbәlәrin koherentliyi haqqındakı ilk fәrziyyә aşağıdakı alimlәrdәn hansına aiddir?

•

Fraunhoferә
Frenelә;
Hüygensә;
Vulfa;
Breqqә;

245 Dalğa sәthini sferik zonalara bölmәk haqqındakı metod necә adlanır?

•

Hüygens paylanma metodu
Hüygens – Frenel metodu
Frenel zonalar metodu
Hüygens zonalar metodu
Frenel paylanma metodu

246 İşığın difraksiya hadisәsinin tәhlilini Hüygens vә interferensiya qanunları әsasında yerinә
yetirildiyi birgә qayda necә adlanır?

•

Vulf – Kirxhof prinsipi
Hüygens – Maykelson prinsipi
Hüygens – Frenel prinsipi
Frenel – Fraunhofer prinsipi
Faradey – Kirxhof prinsipi

247 Işığın dalğa tәbiәti ilә әlaqәdar vә onun kәskin qeyribircins mühitdә yayılması zamanı müşahidә
olunan (mәsәlәn, ekrandakı yarıqdan keçmәsi, qeyrişәffaf cisimlәrin sәrhәdlәri yaxınlığında baş verәn
vә s.) hadisәlәrin mәcmusu, aşağıda verilmiş işıq hadisәlәrinin hansı xarakterizә edir?

•

dispersiya
polyarlaşma
difraksiya
interferensiya
udulma

248 Koordinat vә impuls üçün Heyzenberqin qeyrimüәyyәnlik prinsipinin düzgün ifadәsi hansıdır?
Burada (ή – h ) – dır.

•

249 Kütlәsi m, enerjisi E olan zәrrәcik üçün DeBroyl dalğasının uzunluğu hansı düsturla hesablanır?

•

250 Debroyl dalğa uzunluğu aşağıdakı düsturdan tapılır:

•
251 Kütlә vә enerjinin qarşılıqlı әlaqәsi qanunu necә ifadә olunur?

•

cismin tam enerjisi cismin sürәtinin kvadratı ilә mütәnasibdir
cismin tam enerjisi onun relyativistik kütlәsi ilә mütәnasibdir
cismin tam enerjisi onun kütlәsi ilә mütәnasibdir
cismin tam enerjisi onun relyativistik impulsu ilә tәrs mütәnasibdir
cismin tam enerjisi onun relyativistik impulsu ilә mütәnasibdir

252 BSdә enerjinin vahidi nәdir?

•

Elektronvolt
Vatt
Coul
Nyuton
Kiloqram

253 BSdә fotonun impulsu hansı vahidlә ölçülür?

•

1V
1N
1 kq
1 kq∙m/san
1C

254 Qeyrimüәyyәnlik prinsipi haradan alınır?

•

düzgün cavab yoxdur
mikrohissәciklәrin dalğa xassәsindәn
mikrohissәciklәrin korpuskulyar xassәsindәn
hissәciyin dalğa paketi şәklindә olması tәsәvvüründәn
DeBroyl dalğasının dispersiyasından

255 Dalğa funksiyası hansı şәrtlәri ödәmәlidir? 1  dalğa funksiyası sonlu olmalıdır 2  dalğa
funksiyası kәsilmәz olmalıdır 3  dalğa funksiyası birqiymәtli olmalıdır 4  dalğa funksiyası
inteqrallanan olmalıdır

•

1,4
2,4
1,2,4
1,2,3
1,3,4

256

•

3,4
2,4
1,2,4
1,2,3
1,3,4

257

•
258 Debroyl dalğa uzunluğunun hansı vahidi BSdә әsas vahiddir?

•

rad
1M
1 Ns
1 san
1C

259 BSdә relyativistik impulsun vahidi hansıdır?
1C∙san

•

1N
1 kq
1kq ∙m/san
1C

260 İşıq sürәtinә yaxın sürәtlә hәrәkәt edәn hissәciyin enerjisi hansı vahidlә ölçülür?

1kq ∙m
1kq ∙m/san

•
261 Cismin tam vә sükunәt enerjisi, hәmçinin impulsu arasında aşağıdakı әlaqә vardır:

•

262 De –Broyl hipotezinә görә qeyrirelyativistik halda dalğa uzunluğu hansı düsturla tәyin olunun?
(m – zәrrәciyin sükunәt kütlәsi, υ – onun hәrәkәt sürәti, hPlank sabitidir).

•

263 Zәrrәciyin halını tәsvir edәn ψ dalğa funksiyası aşağıdakı tәlәblәrdәn hansını ödәmәlidir? 1 
Sonlu qiymәt olmalıdır; 2  Birqiymәtli olmalıdır; 3  Kәsilmәz olmalıdır.

•

Dalğa funksiyasına heç bir tәlәb qoyulmur.
1,2,3
yalnız 1;
yalnız 2
yalnız 3;

264 DeBroylun zәrrәcikdalğa dualizmi:

•

Yalnız neytral yüklü zәrrәciklәrә aiddir
Yalnız elektrona aiddir
Yalnız mikrozәrrәciklәrә aiddir
Yalnız γ kvantlara aiddir

Yalnız atomlara aiddir

265 DeBroyl dalğa uzunluğu hansı ifadә ilә tәyin olunur?

•

266 Kvant mexanikasında sәrbәst hissәcik uyğun müstәvi monoxromatik DeBroyl dağası ilә tәsvir
olunur. Bu halda fәzanın istәnilәn nöqtәsindә bu hissәciyin aşkar olunması ehtimalı sabit qalırmı?

•

düzgün cavab yoxdur
hә
fәzanın bircinsli oblastında  hә
yox
hәmişә yox

•

düzgün cavab yoxdur
ancaq korpuskulyar kimi
hәm korpuskul, hәm dә dalğa kimi
ancaq dalğa kimi
nә korpuskul, nә dә dalğa kimi

267

268

•

1,2,4
ancaq 2
ancaq 1
1,3,4,5
2,4,5

269 Hansı dalğalara koherent dalğalar deyilir?

•

Yalnız fazalar fәrqi sabit qalan dalğalara
tezliklәri vә fazalar fәrqi eyni olan dalğalara
tezliklәri eyni, fazalar fәrqi sabit qalan dalğalara
Dalğa uzunluqları vә fazalar fәrqi eyni olan dalğalara
Yalnız tezliklәri eyni olan dalğalara

270 Sabun pәrdәsinin ağ işıqla işıqlandırılması zamanı müxtәlif rәngli zolaqlar alınır. Hansı fiziki

hadisә bu zolaqların yaranmasına sәbәb olur?

•

fotoeffekt
difraksiya
interferensiya
dispersiya
polyarizasiya

271 İnterfernsiya hdisәsi nәdir?

•

Kohorent dalğaların qarşılıqlı nәticәsindә birbirini güclәndirmәsi ya zәiflәdilmәsi
İşıq dalğalarının iki mühitin sәrhәddindә sınması
Kohorent dalğaların düz xәtt boyunca yayılmasından kәnara çıxması
İşıq dalğalarının toplanması
İşıq dalğalarının qarşısına çıxan maneәlәnin arxasına keçmәsi

272 İnterfernsiya maksimum vә minimumları hansı şәrt daxılındә alınır?

•

∆ = k+2λ; ∆= (2k1/2)5λ
∆ = kλ; ∆= (2k+1/2)λ
∆ = kλ; ∆= (2k+1)λ
∆ = (2k+1)λ; ∆= (2k+1/2)λ/2
∆ = kλ/2; ∆= (2k+1/2)λ

273 İnterferensiya hadisәsi öz tәtbiqini hansı cihazda tapmışdır?

•

vattmetr
ampermet
qalvonometr
interferometr
voltmetr

274 Bәrabәr meylin interferensiya zolaqlarını hansı şüalar yaradır?

•

Zeyni qalınlıqdan әks olan şüalar
Yollar fәrqi sabit qalan şüalar
Müxtәlif bucaq altında meyl edәn şüalar
Eyni bucaq altında meyl edәn şüalar
Yollar fәrqi dәyişәn şüalar

275 İki müxtәlif mәnbәlәrdәn çıxan işıq dalğaları nә üçün interferensiya mәnzәrәsi yarada bilmir?

•

Çünki bu dalğalar monoxromatik deyil
Çünki bu dalğalar koherent deyildir
Çünki mәnbәlәr birbirindәn çox aralıdır
Çünki mәnbәlәr birbirinә çox yaxındır
Çünki mәnbәlәrdәn çıxan dalğalar bir istiqamәtdә yönәlmәmişdir

276 Nazik lövhәlәrdә interferensiya zamanı dalğalar arasındakı yollar fәrqi hansı kәmiyyәtlәrdәn
aslıdır?

•

Lövhәnin qalınlığından sındırma әmsalından,dalğa uzunluğundan vә düşmә bucağından
Lövhәnin qalınlığından ,sındırma әmsalından vә işığın tezliyindәn
Sındırma әmsalından ,düşmә bucağından
Nazik lövhә üzәrinә düşәn işığın sürәti
Düşәn işığın dalğa uzunluğundan,tezliyindәn amplitundan

277 Müstәvi paralel nazik lövhә üzәrinә müәyyәn bucaq altında paralel monoxromatik dalğa düşәrsә,
qayıdan işıqda lövhә necә görünәr?

•

ancaq zolaqlı
ancaq işıqlı;
işıqlı vә ya qaranlıq;
ancaq qaranlıq;
ancaq rәngli;

278 Eyni intensivlikli iki dalğanı topladıqda interferensiya maksimumunda yekun intensivlik nәyә
bәrabәr olar?

•

3I
I
2I
4I
I/2

279 İnterferensiya mәnzәrәsi yaradan iki dalğanın yollar fәrqi 0,2 λdırsa, bu dalğaların fazalar fәrqi
nәyә bәrabәrdir?

•

0,4π
0,1π
0,8π
π
π/5

280 İşıq şüasının yoluna şüanın yayılma istiqamәtinә perpendikulyar olan qalınlığı l=1 mm olan şüşә
lövhә (n=1,5) qoyulmuşdur. Bu zaman optik yollar fәrqi nә qәdәr olar?

•

10 mm.
0,5 mm;
0,1 mm;
1mm;
5mm;

281 Maykelson interferometrindә güzgülәrdәn hәr hansı birini nә qәdәr sürüşdürmәk lazımdır ki,
interferensiya mәnzәrәsi k=150 zolaq sürüşsün? Dalğa uzunluğu λ=500 nmdir.

•

=45 mkm
=5 mkm;
=16 mkm;
=22 mkm;
=37 mkm;

282 Hansı dalğalar koherent adlanır?

•

Tezliyi vә amplitudları zaman keçdikcә sabıt qalan
Eyni tezlikli vә zaman keçdikcә fazlar fәrqi dәyişәn
Eyni tezlikli vә zaman keçdikcә fazlar fәrqi sabit qalan
Müxtәlif tezlikli vә zaman keçdikcә fazlar fәrqi dәyişәn
Tezliyi vә fazalar fәrqi zaman keçdikcә periodik dәyişәn

283 İnterferensiya hadisәsi nәdir?
işıq dalğalarının iki mühitin sәrhәdindә sınması

•

koherent dalğaların düz xәtt boyunca yayılmasından kәnara çıxması
koherent dalğaların qarşılıqlı toplanması nәticәsindә birbirini güclәndirmәsi, yaxud zәiflәtmәsi
işıq dalğalarının toplanması
işıq dalğalarının qarşısına çıxan maneәlәrin arxasına keçmәsi

284 Yunq tәcrübәsindә yaşıl (λ=500 nm) işıq süzgәcini qırmızı (λ=650 nm) işıq süzgәci ilә әvәz etsәk,
interferensiya zolağının eni necә dәyişәr?

•

2 dәfә azalar
1,3 dәfә artar
1,3 dәfә azalar
dәyişmәz
2 dәfә artar

285 Dayanıqlı interferensiya mәnzәrәsinin alınması üçün hansı şәrtlәr ödәnmәlidir? 1amplitudun vә
tezliyin eyni olması 2tezliyin eyni, rәqslәrin fazalar fәrqinin sabit olması 3rәqsin amplitudunun vә
periodunun eyni olması

•

2 vә 3
2
1 vә 2
3
1 vә 3

286 Koherent dalğalar hansı dalğalara deyilir?

•

eyni intensivliyә malik olan
eyni dalğa uzunluğa malik olan;
verilmiş zaman anında sabit amplitudaya malik olan;
müxtәlif nöqtәlәrdә fazalar fәrqi zamana görә sabit qalan;
müxtәlif nöqtәlәrdә tezliklәr fәrqi zamana görә sabit olan

287 Müstәviqabarıq linzada müşahidә olunan interferensiya mәnzәrәsi adlanır:

•

Reley interferensiyası
Frenel zonaları
Hüygens zonaları
Nyuton hәlqәlәri
Veronika saçları

288 Tezliyi aşağıdakı kimi olan koherent dalğalar havada interferensiya yaradırlar. Yollar fәrqini tәyin
etmәli.

•

1,9 mkm
0,8 mkm
1,2 mkm
1 mkm
1,5 mkm

289 İşıq şüası vakuumdan mühitә keçәn zaman dalğa uzunluğu necә dәyişir?

2,25 dәfә artır
dәyişmir

•

1,5 dәfә artır
2,25 dәfә azalır
1,5 dәfә azalır

290 İşıq dalğası bir mühitdәn digәrinә keçәn zaman dalğa uzunluğu necә dәyişir?

•

dәyişmir
1,5 dәfә azalır
1,2 dәfә azalır
1,8 dәfә artır
3 dәfә azalır

291 Darzolaqlı optik filtrlәrin iş prinsipi nәyә әsaslanır?

•

işığın polyarlaşması
dispersiya
şәffaf optika
tam daxili qayıtma
işığın udulması

292 Nazik lövhәlәrdә interferensiya zamanı dalğalar arasındakı yollar fәrqi hansı kәmiyyәtlәrdәn
asılıdır?

•

lövhәnin qalınlığından, sındırma әmsalından, dalğa uzunluğundan vә düşmә bucağından
lövhәnin qalınlığından, sındırma әmsalından vә işığın tezliyindәn
düşәn işığın dalğa uzunluğundan, tezliyindәn, amplitudundan
nazik lövhә üzәrinә düşәn işığın sürәtindәn
sındırma әmsalından, düşmә bucağından

293 İki müxtәlif mәnbәlәrdәn çıxan işıq dalğaları nә üçün interferensiya mәnzәrәsi yarada bilmir?

•

çünki bu dalğalar monoxromatik deyil
çünki mәnbәlәr birbirindәn çox aralıdır
çünki bu dalğalar koherent deyildir
çünki mәnbәlәr birbirinә çox yaxındır
çünki mәnbәlәrdәn çıxan dalğalar bir istiqamәtdә yönәlmәmişdir

294 Hansı cihazda interferensiya hadisәsi öz tәtbiqini tapmışdır?

•

vattmetr
qalvonometr
interferometr
ampermetr
voltmetr

295 Hәr birinin intensivliyi J0 olan iki koherent dalğanın interferensiya minimumu yaradan nöqtәdә
yekun intensivlik nәyә bәrabәrdir?

•

0

296 Monoxromatik dalğa nәdir?

•

eyni amplituda malik dalğalar
eyni fazaya malik dalğalar
eyni tezliyә malik dalğalar
eyni sürәtli dalğalar
eyni sındırma әmsalına malik dalğalar

297 Dayanıqlı interferensiya mәnzәrәsinin alınması üşün әsas şәrt hansıdır?

•

intensivliyin eyni olması
amplitudların eyni olması
amplitudların müxtәlif olması
intensivliyin müxtәlif olması
sabit fazalar fәrqi

298 İnterferensiya zamanı enerjinin saxlanması qanunu ödәnilirmi?

•

cavablar arasında düzgünü yoxdur
hә, çünki işıq enerjisi başqa növlәrә çevrilir
hә, çünki interferensiya oblastında işıq enerjisi maksimum vә minimumlar arasında paylanılır
yox, çünki minimum nöqtәlәrinә işıq enerjisi daxil olmur
yox, çünki maksimum nöqtәlәrindә enerji yekun işıq enerjisindәn çox olur

299 Müәyyәn nöqtәdә iki koherent şüa maksimum yaradır. Bu şüalardan birinin qabağına hansı
qalınlıqlı sabun tәbәqәsi qoymaq lazımdır ki, interferensiya minimumu alınsın? (tәbәqәnin sındırma
әmsalı 1,33; dalğa uzunluğu 0,8 mkm  dir)

•

2,42 mkm
2 mkm
2,5 mkm
1,21 mkm
3 mkm

300 Optikanın şәffaflaşdırılması mәqsәdi ilә linzanın (n = 1,44) üzәrinә nazik tәbәqә çәkilir. Bu
tәbәqә materialının sındırma әmsalının optimal qiymәti necә olmalıdır?

•

2,88
1,1
1,25
1,2
0,72

301 Koherent dalğalar üçün koherentlik mәsafәsi necә tәyin olunur?

•
302 әgәr 0,68 mkm dalğa uzunluğuna malik işıq dalğaları üçün optikanın şәffaflaşdırılması hәyata

keçirilәrsә, onda nazik lövhәnin optik qalınlığı nә qәdәr olmalıdır?

•

0,085 mkm
0,34 mkm
0,17 mkm
0,4 mkm
0,51 mkm

303 İki koherent yaşıl işıq dalğası fәzanın müәyyәn nöqtәsinә 2,25 mkm yollar fәrqi ilә gәlir. Bu
nöqtәdә interferensiya şәrtini vә hәddini tәyin edin.

•

min, m = 1
max, m = 4
min, m = 3
min, m = 4
max, m = 1

304 Dalğalar üçün koherentlik radiusu aşağıdakı kimi tәyin edilir:

•

305 İntensivliklәri aşağıdakı kimi olan iki koherent dalğanın görüşmәsindәn alınan dalğanın yekun
intensivliyi hansı düsturla hesablanır?

•
306 Malyus qanunu necә ifadә olunur? (φ  polyarizator vә analizatorun oxları arasındakı bucaq; Jo 
polyarizatordan çıxan, J – isә analizatordan çıxan işığın intensivliklәridir).

•

307 Aşağıdakı ifadәdә interferensiya hәddi hansıdır?

•

heç biri

308 İnsan gözünün görmә oblastı işıq dalğalarının dalğa uzunluğunun hansı intervalındadır?

•

309 Dalğaların interferensiyası nәyә deyilir?

•

İşıq dalğalarının düz xәtt üzrә yayılmasına
Rәqslәrin bir müstәviyә gәtirilmәsinә
dalğanın düz xәtt boyunca yayaılmasından kәnara çıxmasına
Koherent dalğaların birbirini güclöәndirmәsi vә zәiflәtmәsinә
Sındırma әmsalının işığın dalğa uzunluğundan asılı olmasına

310 Cisim fokus mәsafәsi 0,25 m olan linzadan 0,5 m mәsafәdә yerlәşir. Müәyyәn anda cisim optik ox
boyunca 1m/san sürәt ilә hәrәkәt etmәyә başlayır. Cismin xәyalının linzaya vә cismә nәzәrәn hәrәkәt
sürәtini tәyin edin.

•

1 m/san vә 3 m/san
1 m/san vә 2 m/san
2 m/san vә 1m/san
0,5 m/san vә 1m/san
0,5 m/san vә 2 m/san

311 Tam daxili qayıtma nә vaxt baş verir?

•

işıq prizmanı keçdikdә.
işıq sәthdәn qayıtdıqda;
işıq optik sıx mühitdәn, optik seyrәk mühitә keçdikdә;
işıq optik seyrәk mühitdәn, optik sıx mühitә keçdikdә;
işıq polyarlaşdıqda;

312 Mikposkopun böyütmәsi nәyә deyilir?
xәyalınin görünmә bucağının, әn yaxşı görmә mәsafәsinә nisbәtinә.

•

xәyalınin görünmә bucağının, okulyarın fokus mәsafәsinә nisbәtinә;
cismin ölçüsünün, onun xәyalınin ölçüsünә nisbәtinә;
cisimdәn gözә qәdәr olan mәsafәsinin, gözün buynuz tәbәqәsindәn tor tәbәqәsinә qәdәr olan mәsafәyә
nisbәtinә;
cismin xәyalınin görünmә bucağının, әn yaxşı görmә mәsafәsindә yerlәşәn cismin görünmә bucağına
nisbәtinә;

313 Fokus mәsafәsi 0,125 m olan lupanın böyütmәsini tapmalı.

•

25
5
2
8
10

314 Cismi toplayıcı linzadan hansı mәsafәdә yerlәşdirdikdә xәyal mövhumi alınır?

•

ikiqat fokusdan kәnarda
fokusla linza arasında
fokusla ikiqat fokus arasında
ikiqat fokusda
fokusda

315

•

birincidә
işıq bu maddәlәrdәn havaya keçdikdә tam daxili qayıtma baş verir
ikincidә
üçüncüdә
hamısında eynidir

316

•

4 dәfә azalar
1,5 dәfә azalar
1,5 dәfә artar
dәyişmәz
4 dәfә artar

317

•

4 dәfә azalar
4 dәfә artar
1,5 dәfә artar
dәyişmәz
1,5 dәfә azalar

•
318 Linzanın optik qüvvәsi hansı düsturla ifadә olunur?

•

D=1/F

319 Linzanın xәtti böyütmәsi hansı düsturla ifadә olunur?

•
D=1/F

320 Aşağıdakı düsturlardan hansı işığın iki mühit sәrhәddindәn qayıtmasını ifadә edir?

•

321 Optik qüvvәsi 2dptr olan linzalı eynәk gözün hansı nöqsanını aradan qaldırmaq üçün lazımdır?

•

gözün nöqsanını aradan qaldırmaq üçün lupa tәtbiq olunur
uzaqdangörmәni aradan qaldırmaq üçün
yaxındangörmәni aradan qaldırmaq üçün
hәr iki nöqsanı aradan qaldırmaq üçün
bu eynәk heç nöqsanı aradan qaldırmır

322 Optik qüvvәsi +2dptr olan linzalı eynәk gözün hansı nöqsanını aradan qaldırmaq üçün istifadә
olunur?

•

gözün nöqsanını aradan qaldırmaq üçün lupa tәtbiq olunur
bu linza heç bir nöqsanı aradan qaldırmır
yaxındangörmәni aradan qaldırmaq üçün
bu linza hәr iki nöqsanı aradan qaldırır

•

uzaqdangörmәni aradan qaldırmaq üçün

323 Şam fokus mәsafәsi 10 sm olan linzadan 12 sm mәsafәdә yerlәşir. Xәyal linzadan hansı mәsafәdә
alınar?

•

60 sm
10 sm
40 sm
20 sm
1,2 m

324 Linzanın iş prinsipinin әsasını hansı hadisә tәşkil edir?

•

interferensiya
polyarlaşma
sınma
tam daxili qayıtma
difraksiya

325 Mühitin optik sıxlığı hansı kәmiyyәtlә xarakterizә olunur?

•

Mühitin yolun uzunluğu ilә
Mühitin sındırma әmsalı ilә
Mühitin vahid sәthә düşәn kütlәsi ilә
Mühitin vahid sәthә düşәn çәkisi ilә
Mühitin özüllüyü ilә

326

•
327

•

1,4
2,25
1,5
1,2
2,0

328 Mikroskopun böyütmәsi hansı düsturla hesablanır?

•
329 Linzanın böyütmәsi hasnı düsturla hesablanır?

•

330 Toplayıcı linzanın böyütmәsinin cisim mәsafәsidәn asılılıq qrafiki hansıdır?

•

331 İşıq süası üçüzlü prizmanın yan sәthinә normal istiqamәtdә düşür vә onun ikinci sәthindә yayılır.
Prizmanın sındırma bucağını tapın. Prizamanın sındırma әmsalı ndir.

•
332 İşıq şüası 45 dәrәcә bucaq altında şәffaf mühitә düşür vә 30 dәrәcә bucaq altında sınır. İşığın
mühitdәki sürәtini hesablayın.

•

333 Düsturlardan hansı işıq selinin ifadәsidir?

•

E = ( J/R ) cosφ
Φ =dw/dt
dΦ = JdΩ
Φ = 4πJ
R = dΦ/dS

334 Düsturlardan hansı işıq şiddәtini tәyin edir?

•

335 Düsturlardan hansı işıqlanmanı tәyin edir?

•

Φ = πB
E = dΦ/dS
dE = JdΩ
E = 4πJ
R = dΦ/dS

336 BSdә işıqlanma hansı vahidlә tәyin edilir?

•

kd
lks
kandela
nit
fot

337 1 Nit hansı fiziki kәmiyyәtin vahididir?

•

işıq şiddәtinin
parlaqlığın
işıq selinin
işığın
işıqlanmanın

338 Hansı bucaq düşmә bucağı adlanır?

•

Düşәn şüa ilә qayıdan şüa arasında qalan bucaq
Düşәn şüa ilә sәthә qaldırılan normal arasındakı bucaq
Sınan şüa ilә sındırıcı sәthә qaldırılan normal arasındakı bucaq
Qayıdan şüa ilә sәthә qaldırılan normal arasındakı bucaq
Sınan şüa ilә düşәn şüa arasındakı bucaq

339 Tam daxili qayıtma limit bucağı hansı düsturla tәyin olunur?

•

340 Sındırma әmsalının qiymәtlәrinin hansı nisbәtindә sınan şüa normaldan uzaqlaşar?

•

341 Hansı bucaq sınma bucağı adlanır?

•

Düşәn şüa ilә qayıdan şüa arasında qalan bucaq
Sınan şüa ilә sındırıcı sәthә qaldırılan normal arasındakı bucaq
Düşәn şüa ilә sәthә qaldırılan normal arasındakı bucaq
Qayıdan şüa ilә sәthә qaldırılan normal arasındakı bucaq
Sınan şüa ilә düşәn şüa arasındakı bucaq

342 Mikroskopun xәtti böyütmә әmsalı hansı düsturla tәyin edilir?

•

343 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı nazik linza düsturudur?

•

344 Mövhumi xәyal alınan hal üçün nazik toplayıcı linzanın düsturu hansıdır? (F – linzanın fokus
mәsafәsi, d cisimdәn linzaya qәdәr, f – linzadan xәyala qәdәr olan mәsafәlәrdir).

•
345 Toplayıcı linzanın optik qüvvәsi hansı ifadә ilә tәyin olunur?

•

d/f

346 Sәpici linzanın optik qüvvәsi hansı ifadә ilә tәyin olunur?

•

347 Ikinci mühitin birinci mühitә nisbәtәn sındırma әmsalı hansı ifadә ilә tәyin olunur?

•

348 Sındırma әmsalı n olan mühitdә işığın dalğa uzunluğu hansı ifadә ilә tәyin olunur? (λ  işığın
vakuumdakı dalğa uzunluğudur).

•

λ = 1/√n

349 Mühitin sındırma әmsalı hansı vahidlә ölçülür?

•

kq/m
adsız kәmiyyәtdir
1/san
1/m
san/m

350 Işıq şüası sındırma әmsalı 1,6 mühitdәn ikinci mühitә keçir. Ikinci mühitin sındırma әmsalının
hansı qiymәtindә tam daxili qayıtma müşahidә olunar?

•

1,8
1,5
1,9
2
1,7

351 Sәthin işıqlılığını ölçmәk üçün hansı cihazdan istifadә olunur?

•

fotometr
lüksmetr
refraktometr
dozimetr
mikroskop

352 Işıqötürәnin iş prinsipi hansı hadisәyә әsaslanır?

•

işığın udulması
tam daxili qayıtma
interferensiya
difraksiya
polyarlaşma

353 Aşağıdakı kәmiyyәtlәrdәn hansı adsız kәmiyyәtdir?

•

difraksiya qәfәsinin periodu
linzanın böyütmәsi
şüaların yollar fәrqi
linzanın fokus mәsafәsi
linzanın optik qüvvәsi

354 İşıq sındırma әmsalı 3 olan mühitdәn, sındırma әmsalı 2 olan mühitә keçir. Bu zaman tam daxili
qayıtmanın limit bucağı necә ifadә olunur?

•

355 Düşәn vә qayıdan şüalar arasındakı bucaq 30 dәrәcәdir. әgәr düşmә bucağı 15 dәrәcә böyüyәrsә,
onda qayıtma bucağı nәyә bәrabәr olar?

•

90 dәrәcә
30 dәrәcә
15 dәrәcә
45 dәrәcә
60 dәrәcә

356 Mühitin sındırma әmsalını ölçmәk üçün hansı cihazdan istifadә olunur?

•

teleskop
refraktometr
lüksmetr
fotometr
dozimetr

357 Sındırma әmsalı 2 olan mühitdә işıq 3 m mәsafәni hansı müddәtә keçәr?

•

358 Almazşüşә sәrhәdindә tam daxili qayıtma hadisәsi baş verir. Tam daxili qayıtma bucağının
sinusu nәyә bәrabәrdir? (Almazın sındırma әmsalı 2,5; şüşәninki isә 1,5dir)

•

0,3
0,6
0,5
1,5

0,4

359 Işıq şüası iki mühitin sәrhәdinә düşür. Bu zaman işığın dalğa uzunluğu birinci vә ikincidә mühitdә
qiymәti aşağıdakı kimidir. Ikinci mühitin birinciyә nisbәtәn sındırma әmsalını tapın.

•

1,6
0,4
2,5
5
0,8

360 Linzanın fokus mәsafәsi F, cisimdәn linzaya qәdәr olan mәsafә d olarsa, d>2F şәrti daxilindә
cismin xәyalı necә alınar?

•

hәqiqi, özü boyda
hәqiqi, kiçildilmiş
mövhumi, böyüdülmüş
hәqiqi, böyüdülmüş
mövhumi, kiçildilmiş

361 Işıq sındırma әmsalı 2,5 olan mühitdәn sındırma әmsalı 2 olan mühitә keçir. Bu zaman işığın
sürәti necә dәyişir?

•

5 dәfә azalır
1,25 dәfә azalır
1,25 dәfә artır
2,5 dәfә azalır
2 dәfә artır

362 Hәqiqi xәyal alınan hal üçün nazik toplayıcı linzanın düsturu hansıdır? (F – linzanın fokus
mәsafәsi, d cisimdәn linzaya qәdәr, f – linzadan xәyala qәdәr olan mәsafәlәrdir).

•
363 Müstәvi güzgü hansı xәyalı yaradır?

•

çevrilmiş, mövhumi, kiçildilmiş.
düzünә, hәqiqi, böyüdülmüş
çevrilmiş, mövhumi, simmetrik
düzünә, mövhumi, simmetrik
düzünә, hәqiqi, simmetrik

364 Qabarıq güzgü hansı xәyalı yaradır?

•

çevrilmiş, mövhumi, simmetrik.
düzünә, hәqiqi, böyüdülmüş
çevrilmiş, mövhumi, kiçildilmiş
düzünә, mövhumi, böyüdülmüş
düzünә, mövhumi, kiçildilmiş

365 Cisimlә müstәvi güzgü arasındakı mәsafә 20smdir. Mәsafәni 10 sm artırsaq, cisimlә onun xәyalı
arasındakı inteval necә dәyişәr?

•

2 dәfә azalar
1,5 dәfә azalar
1,5 dәfә artar
dәyişmәz
2 dәfә artar

366 Cisim fokus mәsafәsi 5 sm olan toplayıcı linzadan 10 sm mәsafәdә yerlәşir. Xәyalın xәtti
ölçüsünün cismin xәtti ölçüsünә olan nisbәtini hesablayın.

•

1,5
2
1
0,5
0,2

367 Hansı halda cismin toplayıcı linzada xәyalı mövhumi alınır?

•

cisim sonsuzluqda olduqda
cisim fokusla linza arasında olduqda
cisim fokus nöqtәsidә olduqda
cisim fokusla ikiqat foqkus arasında olduqda
cisim ikiqat fokusdan uzaqda olduqda

368 Linzanın optik qüvvәsinin vahidi nәdir?

•

dioptriya
Nyuton
adsız kәmiyyәt
metr
Qrey

369 Linzanın xәtti böyütmәsinin vahidi nәdir?

•

Qrey
adsız kәmiyyәt
dioptriya
metr
nyuton

370 Linzanın iş prinsipinin fiziki әsasını hansı hadisә tәşkil edir?

•

difraksiya
sınma
qayıtma
polyarizasiya
interferensiya

371 Düşmә bucağını iki dәfә artırdıqda mühitin sındırma әmsalı necә dәyişәr?

•

4 dәfә azalar
2 dәfә azalar
2 dәfә aratr
dәyişmәz
4 dәfә artar

372 Cisim mәsafәsini iki dәfә artırdıqda linzanın fokus mәsafәsi necә dәyişәr?

•

4 dәfә azalar
2 dәfә azalar
2 dәfә artar
dәyişmәz
4 dәfә artar

373 proyeksiya aparatında cismi harada yerlәşdirmәk lazımdır?

•

fokusda
ikiqat fokusdan uzaqda
linza ilә fokus arasında
ikiqat fokusda
fokusla ikiqat fokus arasında

374 İşıq vakuumdan sındırma әmsalı 1,5 olan mühitә keçir. İşığın dalğa uzunluğu necә dәyişir?

•

3 dәfә azalır
1,5 dәfә azalır
1,5 dәfә artır
dәyişmir
3 dәfә artır

375 İşıq vakuumdan sındırma әmsalı 1,5 olan mühitә keçir. İşığın tezliyi necә dәyişәr?

•

2 dәfә azalar
1,5 dәfә artar
1,5 dәfә azalar
dәyişmәz
2 dәfә artar

376 İşıq dalğasının rәngini onun hansı parametri müәyyәn edir?

•

tezliyi
amplitudu
dalğa uzunluğu
sürәti
fazası

377 Fokus mәsafәsi 20 sm olan linzada cismin özü boyda xәyalı alınmışdır. Cisimlә onun xәyalı
arasındakı mәsafәni tәyin edin.

•

80 sm
40 sm
50 sm
60 sm
20 sm

378 Fokus mәsafәsi 20 sm olan linzada cismin zü boyda xәyalı alınmışdır. Linzanın optik qüvvәsini
hesablayın.

•

15 dptr
10 dptr
5 dptr
2 dptr
20 dptr

379 Mikroskopun obyektivinin fokus mәsafәsi 3,0 mm, böyütmәsi Г=100dür. Okulyarın
obyektivindәn 12 sm mәsafәdә olduöunu bilәrәk onun fokus mәsafәsini hesablayın (әn yaxşı görmә
mәsafәsi d=25 mmdir).

•

1,2 sm
10 sm
4 sm
3,0 sm
2,5 sm

380 İşıqötürәnin iş prinsipi hansı hadisәyә әsaslanır?

•

işığın qayıtmasına
tam daxili qayıtmaya
işığın sәpilmәsinә
işığın udulmasına
işığın sınmasına

381 Kristalda hansı istiqamәt optik ox adlanır?

•

işıq enerjisinin әn çox udulduğu istiqamәt
qoşaşüasınma hadisәsi baş vermәyәn istiqamәt
adi vә qeyriadi şüaların intensivliklәrinin eyni olduğu istiqamәt
qoşaşüasınma hadisәsi baş verәn istiqamәt
adi vә qeyriadi şüaların elektrik vektorlarının amplitud qiymәtlәrinin eyni olduğu istiqamәt

382 Maddәnin xüsusi refraksiyası üçün LorensLorens düsturunun ifadәsi necәdir?

•

383 Prizma şüaları sındırma әmsallarının qiymәtlәrinә görә spektrә ayırır ki, bu da bütün şәffaf
cisimlәr üçün dalğa uzunluğunun artması ilә
monoton artır.

•

kvadratik qanunla azalır,
artır,
monoton azalır,
dәyişmir,

384 Maddәnin dispersiyası (D=dn/dλ) nәyi göstәrir?

•

dn/dλ kәmiyyәtinin λnın artması ilә modulca azaldığını.
Sındırma әmsalının dalğa uzunluğundan asılılığını;
Sındırma әmsalının temperaturdan asılılığını;
Dalğa uzunluğunun azalması ilә sındırma әmsalının dәyişmәdiyini;
dn/dλ kәmiyyәtinin λnın azalması ilә modulca azaldığını;

385 İşıq prizmadan keçәrkәn hansı rәnglәrә ayrılır:

•

sarı, mavi, qırmızı, narıncı, bәnövşәyi, yaşıl, göy.
narıncı, qırmızı, sarı, mavi, bәnövşәyi, yaşıl, göy;
qırmızı, narıncı, bәnövşәyi, mavi, göy;
qırmızı, yaşıl, göy, bәnövşәyi, sarı, narıncı, mavi,
qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy, bәnövşәyi,

386 Sındırma әmsalı asılıdır:

•

xarici sahәnin tezliyindәn.
sürәtdәn,
zamandan
temperaturdan,
yüklәrin konsentrasiyasından

387 Spektr nәdir?

•

sındırma әmsallarının birliyi.
fazaların birliyi
İşıq şüalanmasının tәrkibindәki dalğa uzunluqlarının birliyi
periodların birliyi;
işıq dәstәlәrinin birliyi;

388 Prizmadan keçәn şüanın meyl bucağı:

•
389 Çoxatomlu qazlarda işığın udulması adәtәn spektrin hansı oblastında baş verir?

•

ümumiyyәtlә baş vermir
Spektrin infraqımızı oblastında
Spektrin görünәn oblastında
Spektrin ulrabәnövşәyi oblastında
Spektrin roentgen şüaları oblastında

390 Anomal dispersiya nәyә deyilir?

•

Işığın tezliyindәn asılı olmayaraq sındırma әmsalının sabit qalması.
Işığın tezliyinin artması ilә sındırma әmsalının artması.
Işığın tezliyinin azalması ilә sındırma әmsalının artması.
Işığın dalğa uzunluğunun azalması ilә sındırma әmsalının artması.
Dalğa uzunluğundan asılı olmayaraq sındırma әmsalının sabit qalması.

391 Normal dispersiya nәyә deyilir?

•

Tezlikdәn asılı olmayaraq sındırma әmsalının sabit qalması.
Işığın tezliyinin artması ilә sındırma әmsalının azalması.
Işığın tezliyinin artması ilә sındırma әmsalının artması.
Dalğa uzunluğunun artması ilә sındırma әmsalının artması.
Dalğa uzunluğundan asılı olmayaraq sındırma әmsalının sabit qalması.

392 Aşağıdakı düsturlardan hansı işığın dispersiyasının ifadәsidir?

•

393 Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

•

Normal vә anomal dispersiya hadisәlәri istәnilәn oblastda baş verә bilәr.
Normal dispersiya udma oblastından uzaqlarda, anomal dispersiya isә udma oblastında baş verir.
Anomal dispersiya udma oblastından uzaqlarda, normal dispersiya isә udma oblastında baş verir.
Normal vә anomal dispersiyaların hәr ikisi udma oblastından uzaqlarda baş verir.
Normal vә anomal dispersiyaların hәr ikisi udma oblastında baş verir.

394 Aşağıdakı hadisәlәrdәn hansı işığın kvant tәbiәtli olmasını göstәrir?

•

dispersiya
Kompton effekti
interferensiya
difraksiya
polyarlaşma

395 Görünәn işıq oblastı üçün şәkildә enerjinin tezlikdәn asılılıq qrafiki verilmişdir. Hansı nöqtә
qırmızı işığa uyğundur?

•

3
1
5
2
4

396 Verilmiş metal üçün fotoeffektin qırmızı sәrhәdi nәdәn asılıdır?

•

Qopan elektronların maksimal sürәtindәn
Sabit kәmiyyәtdir
Düşәn işığın dalğa uzunluğundan
Düşәn işığın enerjisindәn
Düşәn işığın intensivliyindәn

397 Fotoeffektin qırmızı sәrhәdi nәdәn asılıdır?

•

Fotoelektronların maksimal sürәtindәn
Katodun hazırlandığı materialın növündәn
Anod vә katoda verilәn gәrginlikdәn
Düşәn işığın intensivliyindәn
Düşәn işığın tezliyindәn

398 Hәr hansı metal uçun fotoeffektin qırmızı sәrhәdi aşağıdakı kimidir. Hansı dalğa uzunluqlu
şüaların tәsiri ilә fotoeffekt hadisәsi baş verir?

•

650 nm
540nm
600nm
576nm
550nm

399 Fotoeffekt zamanı katoddan hansı zәrrәcik qopur?

•

pozitron
elektron
müsbәt yüklü ion
mәnfi yüklü ion
proton

400 Fotonun enerjisi elektronun çıxış işindәn kiçik olduqda aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Çıxış işi hәmişә fotonun enerjisindәn böyük olmalıdır.
Fotoeffekt hadisәsi baş vermir.
Fotoeffekt hadisәsi baş verir vә elektron metaldan uzaqlaşır.

Fotonun enerjisi çıxış işinә bәrabәr ola bilmәz
Fotoeffekt hadisәsi baş verir, lakin metalın sәthini tәrk etmir.

401 Fotonun enerjisi elektronun çıxış işindәn böyük olduqda aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Çıxış işi hәmişә fotonun enerjisindәn böyük olmalıdır.
Fotoeffekt hadisәsi baş verir vә elektron metalın sәthindәn uzaqlaşır
Fotoeffekt hadisәsi baş vermir.
Fotonun enerjisi çıxış işinә bәrabәr ola bilmәz
Fotoeffekt hadisәsi baş verir, lakin elektron metalın sәthini tәrk etmir.

402 Sәrbәst elektronlardan rentgen şüalarının Kompton sәpilmәsi zamanı düşәn ilkin şüanın tezliyini
iki dәfә artırdıqda aşağıdakı bucaq altında sәpilәn şüanın dalğa uzunluğunun dәyişmәsi necә olar?

•

İki dәfә artar
dәyişmәz
İki dәfә azalar
dörd dәfә azalar
dörd dәfә artar

403 Fotoeffekt uçun Eynşteyn düsturu hansı fundamental qanunun ifadәsidir?

•

kütlәnin saxlanması.
impulsun saxlanması
impuls momentinin saxlanması
enerjinin saxlanması
elektrik yükünün saxlanması

404 Xarici fotoeffekt üçün Eynşteyn düsturu hansıdır?

•

405 Dalğa uzunluğu 5 pm olan foton başlanğıcda sükunәtdәki sәrbәst elektrondan 90 dәrәcәlik bucaq
altında sәpilir. Sәpilәn fotonun dalğa uzunluğunu tapın.

•

2,4 pm
5 pm
7,4 pm
29 pm
3,6 pm

406 Xarici fotoeffekt zamanı metaldan qopan fotoelektronların maksimal kinetik enerjisi nәdәn
asılıdır?

•

işığın intensivliyindәn vә çıxış işindәn asılıdır.
yalnız işığın tezliyindәn;
yalnız işığın intensivliyindәn;
işığın tezliyindәn vә çıxış işindәn;
işığın tezliyindәn vә intensivliyindәn;

407 Fotoeffekt zamanı hansı halda fotoelektronların maksimal kinetik enerjisi daha böyük olar?

•

fotonun enerjisi kiçik, çıxış işi böyük olduqda
yalnız çıxış işi böyük olduqda;
yalnız çıxış işi kiçik olduqda;
yalnız fotonun enerjisi böyük olduqda;
fotonun enerjisi böyük, çıxış işi kiçik olduqda

408 Metalın üzәrinә düşәn işığın tezliyi fotoeffektin qırmızı sәrhәdindәn 3 dәfә çoxdur. İşığın tezliyini
2 dәfә artırsaq, fotoeffektin maksimum kinetik enerjisi necә dәyişәr?

•

dәyişmәz
2 dәfә artar
3 dәfә artar
2,5 dәfә artar
4 dәfә artar

409 Fotoeffekt qanunun düzgün ifadәsini seçin:

•

düzgün cavab yoxdur.
işığın katoddan qopardığı, fotoelektronların sayı, işığın intensivliyilә mütәnasibdir
işığın 1 san. katoddan qopardığı, fotoelektronların sayı, işığın intensivliyilә tәrs mütәnasibdir
işığın 1 san. katoddan qopardığı, fotoelektronların sayı, düşәn şüalanmanın enerjisilә düz mütәnasibdir
işığın 1 san. katoddan qopardığı, fotoelektronların sayı, işığın intensivliyilә düz mütәnasibdir

410 Vahid zamanda katoddan qoparılan fotoelektronların maksimal sayı (doyma fotocәrәyanı) düz
mütәnasibdir.....

•

düzgün cavab yoxdur
katod vә anod arasındakı gәrginliklә
düşәn şüalanmanın intensivliyi ilә
düşәn şüalanmanın dalğa uzunluğu ilә
düşәn şüalanmanın tezliyi ilә

411 Fotoelektronların maksimal kinetik enerjisi asılıdır....

•

katodun energetik işıqlandırılmasından
katod vә anod arasındakı gәrginlikdәn
düşәn şüalanmanın intensivliyindәn
düşәn işığın tezliyindәn
doyma fotocәrәyanından

412 Fotoeffektin qırmızı sәrhәdi.

•

düzgün cavab yoxdur
fotoeffektin müşahidә edildiyi maksimal şüalanma tezliyidir
fotoeffektin müşahidә edildiyi minimal şüalanma tezliyidir
fotoeffektin müşahidә edildiyi minimal dalğa uzunluğudur
fotoeffektә sәbәb olan işığın minimal intensivliyidir

413 Fotoelektronların maksimal kinetik enerjisi .... ilә xәtti olaraq yüksәlir.

•

lәngidici gәrginliyin azalması
düşәn şüanın tezliyinin azalması
düşәn şüanın tezliyinin artması
düşәn şüanın intensivliyinin artması
düşәn şüanın intensivliyinin azalması

414 Cisim tәrәfindәn şüalandırılan, yaxud udulan minimal enerji payı adlanır:

•

) kvark
atom
kvant
korpaskula
efir

415 Kvant enerji vahidi üçün BSdә nә qәbul edilir?

•

1 MC
1 kvt.saat
1C
1eV
1N.M

416 Daxili fotoeffekt......

•

elektrik sahәnin tәsiri altında maddәnin optik anizotropluğu
işığın tәsiri altında bәrk vә maye cisimlәrin sәthlәrimdәn elektronların qoparılmasından ibarәtdir
işığın tәsiri altında kristallik yarımkeçiricilәr vә dielektriklәrlә qarşılıqlı tәsiri zamanı müşahidә olunur,
elektrikkeçiriciliyi işığın tәsiri altında onlarda sәrbәst cәrәyan daşıyıcıları hesabına artır (elektron vә deşik
keçiriciliyi)
daxili fotoeffekt nәticәsindә metalyarımkeçirici yaxud yarımkeçirici pn keçidlә toxunan sәthlәrindә işıq
– EHQ yaranmasından ibarәtdir
dalğa uzunluğunun artması ilә müşahidә olunan, maddәnin sәrbәst elektronlarında qıssadalğalı
elektromaqnit şüalanmasının elastiki sәpilmәsi

417 Ventil (bağlayıcı) fotoeffekt nәdir?

•

elektrik sahәnin tәsiri altında maddәlәrin optik anizotropluğu
işığın tәsiri altında bәrk vә maye cisimlәrin sәthlәrindәn elektronların qoparılmasından ibarәtdir
işığın kristallik yarımkeçirıcılәr vә dielektriklәrlә qarşılıqlı tәsiri zamanı müşahidә olunur, işığın tәsiri
altında onlarda sәrbәst cәrәyan daşıyıcılarının artması hesabına elektrikkeçiriciliyi artır (elektron vә deşik
keçiriciliyi)
daxili fotoeffekt nәticәsindә metal – keçirici yaxud pn keçidli yarımkeçiricinin toxunan sәthlәri
yaxınlığında EHQ yaranmasından ibarәtdir
maddәnin sәrbәst elektronlarında, dalğa uzunluğunun artması ilә müşahidә olunan, qıssadalğalı
elektromaqnit şüalanmasının elastiki sәpilmәsi

418 Pank sabiti hansı ölçü vahidinә malikdir

•

C∙san
C/san;
C∙N/san;
C∙san/M;
C∙M;

419 Fotoeffekt zamanı a) doyma cәrәyanının b) vahid zamanda katodu bәrk edәn fotoelektronların

sayının energetik işıqlanmadan aslılığının tәrtibini müәyyәn edin.

•

a)1 b)1
a)1; b)1
a)1; b)1
a)1; b)0
a)1; b)1

420 Xarici fotoeffekt...

•

elektrik sahәsinin tәsiri altında maddәnin optik anizotropiyası
işığın tәsiri altında bәrk vә maye cisimlәrin sәthlәrindәn elektronların qoparılmasından ibarәtdir
işığın tәsiri altında kristallik yarımkeçiricilәr vә dielektriklәrlә qarşılıqlı tәsiri zamanı müşahidә olunur,
elektrik keçiriciliyi işığın tәsiri altında onlarda sәrbәst cәrәyan daşıyıcıları hesabına artır (elektronlar vә
deşiklәrin keçiriciliyi)
daxili fotoeffekt nәticәsindә metalkeçirici, yaxud pn keçidli yarımkeçiricinin toxunan sәthlәrindә işıq 
EHQ yaranmasından ibarәtdir
dalğa uzunluğunun artması ilә müşahidә olunan maddәnin sәrbәst elektronlarında qısadalğalı
elektromaqnit şüalanmasının elastiki sәpilmәsi

421 1887ci ildә fotoelektrik effekti kim tәrәfindәn kәşf edilmiş vә 18881890cı illәrdә eksperimental
olaraq tәdqiq edilmişdir? Fotoeffekt hadisәsinin daha dolğun tәdqiqatı 1900cı illәrdә Stoletov
tәrәfindәn yerinә yetirilmişdir. Buraxılmış yerdә alimlәrin soyadlarını qoyun

•

A.Stoletov, H.Hers, A.Eynşteyn
H.Hers, A.Stoletov, M.Plank
A.Eynşteyn, H.Şers, A.Stoletov
H.Hers, A.Stoletov, F.Lenard
A.Eynhteyn, A.Stoletov, F.Lenard

422 Hansı zәrrәciklәr nuklonlar adlanır?

•

Elektronlar
Nüvәni tәşkil edәn proton vә neytronlar
Atomu tәşkil edәn proton, neytron vә elektronlar
Atomlar
Molekullar

423 Kütlә spektroqrafının iş prinsipi nәyә әsaslanmışdır?

•

Cәrәyanların maqnit qarşılıqlı tәsirinә
Yüklü zәrrәciyin maqnit sahәsindә meylinә
Yüklü zәrrәciklәr arasındakı qarşılıqlı tәsirә
Maqnit sahәsinin cәrәyanlı naqilә tәsirinә
Elektromaqnit induksiya hadisәsinә

424 Nüvә:

•

Elektron vә neytrinodan ibarәt sistemdir
Yüksüz sistemdir
Müsbәt yüklü sistemdir
Elektron vә protonlardan ibarәt sistemdir
Elektron vә neytronlardan ibarәt sistemdir

425 Nüvә hansı zәrrәciklәrdәn ibarәtdir?

•

Proton vә elektronlardan
Ancaq protonlardan
Ancaq neytronlardan
Nuklonlardan
Proton, neytron vә elektronlardan

426 Nüvәlәrin ölçülәri aşağıdakı tәrtibdәdir:

•
427 Bu nüvәnin xüsusi rabitә enerjisi 7,1Mev/nuklon dur. Bu nüvәnin rabitә enerjisi nә qәdәrdir?

•

18,4 MeV
28,4 MeV
20,2 MeV
82,4 MeV
48,4 MeV

428 Bu izotopun xüsusi rabitә enerjisi 8 Mev/nuklon dur. Onun rabitә enerjisi nә qәdәrdir?

•

60 MeV
128 MeV
68 MeV
12 MeV
168 MeV

429 Bu izotopun xüsusi rabitә enerjisi 7,5 Mev/nuklon dur. Onun rabitә enerjisi nә qәdәrdir?

•

60 MeV
105 MeV
75 MeV
52,5 MeV
98 MeV

430 Bu nüvәnin rabitә enerjisi 29,4 MeVdir. Onun xüsusi rabitә enerjisini hesablayın.

•

10 MeV/nuklon
7,35 MeV/nuklon
9,8 MeV/nuklon

14,7 MeV/nuklon
19,6 MeV/nuklon

431 İlk nüvә reaksiyasını kim aparmışdır?

•

Bor
Çedvik
JolioKüri
Ştrassman
Rezerford

432 Kritik kütlә...

•

belә fiziki anlayış yoxdur
zәncirvari nüvә parçalanma reaksiyasının gedә bilәcәyi әn kiçik bölünәn maddә kütlәsidir
bölünәn maddәnin onun molyar kütlәsinә bәrabәr olan kütlәsidir
reaktorun aktiv zonasını tamamilә dolduran bölünәn maddә kütlәsidir
235 kqa bәrabәr olan bölünәn maddә kütlәsidir

433 Nüvә reaktorunda neytron yavaşıdıcıları aşağıdakılardan hansılar ola bilәr?

•

әhәng
ağır su vә ya qrafit
B vә ya Cd
Fe vә ya Ni
beton vә ya qum

434 Atom nüvәsi proton vә neytronlardan ibarәtdir. Nüvә daxilindә hansı hissәciklәr cütü arasında
nüvә cazibә qüvvәlәri tәsir etmir? 1  protonproton 2  protonneytron 3  neytronneytron

•

hәr üç cütdә nüvә qüvvәlәri tәsir edir
yalnız 1
yalnız 1 vә 2
yalnız 1 vә 3
yalnız 2 vә 3

435 Pozitron hansı hissәciyin antihissәciyidir?

•

fotonun
elektronun
protonun
neytronun
neytirinonun

436 Uranın zәncirvari nüvә bölünmәsi üçün vacibdir: 1  hәr bir nüvә bölünmәsindә 23 neytron
ayrılması 2  kifayәt qәdәr böyük miqdarda uran 3  uranın yüksәk temperatura malik olması

•

yalnız 1
1 vә 2
1 vә 3
yalnız 2
2 vә 3

437 Atom nüvәsindә hansı qüvvәlәr üstünlük tәşkil edir?
qravitasiya qüvvәlәri

•

Kulon itәlәmә qüvvәlәri
molekulyar qüvvәlәr
nüvә qüvvәlәri
Kulon cazibә qüvvәlәri

438 Nüvә reaktorunda yavaşıdıcılar nәyә görә lazımdır?

•

doğru cavab yoxdur
neytronların yavaşıdılması uran nüvәlәrinin bölünmә ehtimalını azaldır
neytronların yavaşıdılması uran nüvәlәrinin neytronlarla bölünmә ehtimalını artırır
atom nüvәsi qәlpәlәrini yavaşıtmaq üçün
zәncirvari nüvә reaksiyasının sürәtini azaltmaq üçün

439 Nüvә yanacağı kimi nüvә reaktorunda aşağıdakı maddәlәrdәn hansı istifadә olunur?

•

mis
uran
qrafit
kadmium
ağır su

440 Mikrointerferometrlәr nә üçün tәtbiq olunur?

•

dispersiyanı öyrәnmәk üçün
uzaq mәsafәlәri ölçmәk üçün
işığın udulmasını öyrәnmәk üçün
işığın polyarlaşmasını öyrәnmәk üçün
sәthlәrin tәmiz işlәnmәsinә nәzarәt etmәk üçün

441 Sabun köpüyü qabarcığı üfürәn zaman müәyyәn qalınlıqda o, әlvan rәngә boyanır. Buna sәbәb
nәdir?

•

fotoeffekt
difraksiya
interferensiya
polyarlaşma
dispersiya

442 Hәr birinin intensivliyi Jo olan iki koherent dalğanın fәzanın interferensiya maksimumu yaratdığı
nöqtәdә yekun intensivliyi nәyә bәrabәrdir?

•

0

443 İşıq şüası bir mühitdәn digәrinә keçәn zaman sürәti iki dәfә azalırsa, onun tezliyi necә dәyişir?

•

dörd dәfә artır
iki dәfә artır
iki dәfә azalır
dәyişmir

•

dörd dәfә azalır

444 Hansı hadisә işığın dalğa tәbiәtli olmasını göstәrir?

•

dispersiya
fotoeffekt
Kompton effekti
interferensiya
işığın udulması

445 Şәffaf optika nәyi tәmsil edir vә o hansı hadisәyә әsaslanır. a) әsasında işığın nazik lövhәdәn
sәpilmәsi zamanı interferensiya hadisәsi durur. b) optik cihazlarda sәpilmiş işığın cüzi hissәsinin
artırılması üçün tәtbiq olunur. v) әsasında işığın nazik lövhәdәn keçmәsi zamanı polyarizasiya hadisәsi
durur. q) nazik şәffaf dielektrik pәrdәnin linzanın sәthinә çәkilmәsi hesabına hәyata krçirilir. d)
pәrdәnin qalınlığı elә seçilmişdir ki, pәrdәnin hәr iki sәthindәn sәpilәn dalğalar әksfazalı olurlar

•

d, q, v
b
a,d
v,b
a, q, d

446 İnterferensiya maksimumunun tәrtibi nә ilә tәyin edilir?

•

rәqslәrin tәbiәti ilә
optik yollar fәrqindә yerlәşәn dalğa uzunluğunun sayı ilә
rәqslәrin tezliyi ilә
rәqslәrin fazası ilә
rәqslәrin periodu ilә

447 İnterferensiya zolağının hansı rәngi spektrdә mәrkәzi zolağa yaxın yerlәşir?

•

yaşıl
bәnövşәyi
qırmızı
göy
sarı

448 Makssvelin işığın elektromaqnit nәzәriyyәsinә әsasәn işığın mühitdә yayılma sürәti hansı ifadә ilә
tәyin olunur? (c – işığın vakuumda, υ – işığın mühitdә sürәtlәri; ε  mühitin dielektrik, µ  maqnit
nüfuzluqlarıdır); işığın mühitdә sındırma әmsalı belәdir:

•

449 İşığın korpuskulyar nәzәriyyәsi hansl alim tәrәfindәn verilmişdir?

•

Yunq
Nyuton
Hüygens
Frenel
Bor

450 Bәrabәrmeylli intenferensiya zolaqlarını hansı şüalar yaradır?

•

Eyni qalınlıqdan әks olunan şüalar
Eyni bucaq altında meyl edәn şüalar
Müxtәlıf bucaq altında meyl edәn şüalar
Yollar fәrqi sabit qalan şüalar
Yollar fәrqi dәyişәn şüalar

451 Aşağıdakı hadisәlәrdәn hansı işığın dalğa tәbiәtli olmasını göstәrir?

•

Xarakteristik rentgen şüalanması
fotoeffekt
Polyarlaşma
Kompton effekti
Tormozlanma rentgen şüalanması

452 Koherent dalğalar hansı dalğalardır?

•

fazalar fәrqi zamandan asılı olaraq dәyişәn dalğalar
amplitudları eyni olan dalğalar
başlanğıc fazaları eyni olan dalğalar
tezliklәri eyni, fazalar fәrqi zamana görә sabit qalan dalğalar
fazaları eyni olan dalğalar

453 Brüster qanununun riyazi ifadәsi hansıdır?

•

454 Başlanğıc fazaları eyni olan koherent mәnbәlәrdәn gәlәn şüaların yollar fәrqi yarımdalğa
uzunluğunun tәk mislinә bәrabәrdir. Hәr bir dalğanın amplitudu A olduqda görüş nöqtәsindә yekun
dalğanın amplitudu nә qәdәr olar?

•

0
A
2A
4A
1,5A

455 Dalğa uzunluğu 400 nm olan bәnövşәyi işıq dalğaları yollar fәrqinin hansı qiymәtindә
interferensiya maksimumu yaradır?

•

1,6 mkm
3 mkm
2 mkm
2,8 mkm
2,1 mkm

456 Optik (Δ) vә hәndәsi d – yollar fәrqi arasında hansı әlaqә mövcuddur?

•

Δ=2nd
Δ= nd
Δ=d/n
Δ=2dn
Δ=n/d

457 Optik yollar fәrqinin vahidi nәdir?

•

san
m
m/san
san/m

458 İki koherent mәnbәlәrdәn dalğalar verilmiş nöqtәyә eyni faza ilә gәlilirlәr. Yekun rәqslәrin
amplitudu verilmiş nöqtәdә Aya bәrabәrdir, hәr bir dalğadakı rәqlәrin amplitudu isә aya bәrabәrdir.
Yekun rәqslәrin amplitudunun qiymәti bu halda necә olacaq:

•

3a
2a
a
4a
0,5a

459 Qırmızı mәnbәyin interferensiya mәnzәrәsi tәkrarlanmadan ibarәtdir:

•

qaralı ağ zolaqlar
tündqırmızılı zolaqlar
tündqırmızılı açıqqırmızı zolaqlar
mәrkәzdә ağ zolaq, spektrlәri hәr iki tәrәfi üzrә
tündqırmızılı açıqqırmızı zolaqlar

460 Nә üçün Frenel biprizmasının kömәyilә alınmış, yarıqın iki mövhimi tәsvirlәrinә koherent
mәnbәlәr kimi baxmaq olar:

•

çünki onlar biprizmadan müxtәlif mәsafәlәrdә yerlәşirlәr
çünki onlar işıq dalğasının bipirizmada sınması nәticәsindә yarıqdan ikilәşmәsi zamanı alınmışdır.
çünki onlar yarıqdan eyni mәsafәdә yerlәşirlәr
çünki onlar biprizmadan eyni mәsafәdә yerlәşirlәr
çünki onlar yarıqdan müxtәlif mәsafәlәrdә yerlәşirlәr

461 İşıq dalğalarının koherentlik şәrti necәdir?

•

tezliklәrin eyniliyi vә fazalar fәrqinin sabitliyi
amplitudların bәrabәrliyi
tezliyin vә amlitudun bәrabәrliyi
elektrik vektorunun rәqslәri müstәvisinin zamana görә dәyişmәsi

elektrik vektorunun rәqslәri müstәvisinin zamana görә qalması

462 Aşağıda adları sayılan hansı hadisәlәrin qanunauyğunluqları işığın dalğa tәbiәtli olduğunu
tәsdiqlәyirlәr: 1 nazik pәrdәlәrdә işıqların әlvan rәnglәrә boyanması; 2 kölgәnin mәrkәzindә işıq
lәkәsinin yaranması; 3 işıqlandırılma zamanı metalın sәthindәn elektronların ayrılması.

•

2 vә 3
yalnız 3
1 vә 2
yalnız 1
1 vә 3

463 İşıq iki nöqtәvi koherent monoxromatik mәnbәlәrdәn ekranın 1 nöqtәsinә ∆=3λ/2 3 fazalar
fәrqilә, ekranın 2 nöqtәsinә isә =λ fazalar fәrqilә gәlir. Bu nöqtәlәrdә işıqlanma eynidirmi vә әgәr
eyni deyildirsә, onda hansı nöqtәdә o çoxdur?

•

bütün variantlar doğru deyil.
eynidir vә sıfırdan fәrqlidir
eynidir vә sıfra bәrabәrdir
eyni deyildir, 1 nöqtәsindә çoxdur
eyni deyildir, 2 nöqtәsindә çoxdur

464 Elektromaqnit dalğalarının dalğa uzunluğu hansı düsturla tәyin olunur?

•

465 Eşitmә orqanının vәzifәsi . . .

•

informasiyanı alıb, emal etmәkdir
sәs dalğası qәbuledicisini birbaşa baş beyinlә әlaqәlәndirmәkdir
yalnız informasiyanı qәbul etmәkdir
yalnız informasiyanı emal etmәkdir
yalnız informasiyanı ötürmәkdir

466 Hansı cәrәyan dәyişәn cәrәyan adlanır?

•

zaman keçdikcә tezliyi dәyişәn cәrәyan
zaman keçdikcә dәyişәn cәrәyan
zaman keçdikcә periodik dәyişәn cәrәyan
zaman keçdikcә ixtiyari dәyişәn cәrәyan
zaman keçdikcә amplitudu dәyişәn cәrәyan

467 Harmonik rәqs edәn maddi nöqtәnin rәqs tezliyi ν=500 Hs, amplitudu A=0,02 smdir. Kәnar
vәziyyәtdәn tarazliq vәziyyәtinә qәdәr yerini dәyişdirdikdә maddi nöqtәnin tәcilinin maksimal

qiymәtini tapmalı.

•

468 Harmonik rәqs edәn maddi nöqtәnin rәqs tezliyi υ=500Hs, amplitudu A=0,02 smdir. Kәnar
vәziyyәtdәn tarazliq vәziyyәtinә qәdәr yerini dәyişdirdikdә maddi nöqtәnin sürәtinin maksimal
qiymәtini tapmalı.

•

63 sm/san;
83 sm/san.
58 sm/san;
35 sm/san;
72 sm/san;

469 Harmonik rәqs edәn maddi nöqtәnin tәcilinin amplitudunun amax=5,9 sm/san2, rәqs periodunun
T=1 san vә başlanğıc zaman anında tarazlıq vәziyyәtindәn yerdәyişmәcinin sıfra bәrabәr olduğunu
bilәrәk, nöqtәnin sürәtinin amplitudunu tapmalı.
≈0,52 sm/san

•

≈0,28 sm/san

470 Harmonik rәqs zamanı maddi nöqtәnin tәcili ilә yerdәyişmәsinin fazaları nә qәdәr fәrqlәnir?

•

2 π.
π /2;
π;
3 π /4;
4 π /3;

471 Harmonik rәqsin amplitudunun zamandan asılılıq qrafiki hansıdır?

•

472 Harmonik rәqsin pcriodu hansı düsturla ifadә olunur?

•
473 Rәqs edәn maddi nöqtәnin tam mexaniki enerjisi sürtünmә qüvvәsi olmadıqda hansı düsturla ifadә
olunur?

•
474 Rәqs konturu nәdir?

•

ixtiyari dәyişәn cәrәyan dövrәsi
kondensator vә indiktiv sayğacdan ibarәt qapalı dövrә
kondensatorların ardıcıl birlәşdiyi dövrә
induktiv sayğacların paralel birlәşdirildiyi dövrә
kondensatordan vә aktiv müqavimәtdәn ibarәt qapalı dövrә

475 Rәqs konturunda kondensatorun gәrginliyi U=500 sin 100t qanunu ilә dәyişir. Kondensatorun
tutumu 2 mkF olarsa, elektrik yükünün maksimal qiymәtini hesablayın.

•

0
1 mKl
2 mKl
3,5 mKl
5 mKl

476 Riyazi rәqqasın ipinin uzunluğu 16 dәfә artdıqda, onun periodunun necә dәyişәr?

•

16 dәfә artar.
16 dәfә azalar;
4 dәfә artar;
4 dәfә azalar;
dәyişmәz qalar;

477 Riyazi rәqqasın rәqs periodu hansı düsturla ifadә olunur?

•

478 Riyazi rәqqasm ipinın uzunluğu 16 dәfә artdıqda onun periodunun necә dәyişәr?

•

16 dәfә artar.
4 dәfә azalar;
16 dәfә azalar;
4 dәfә artar;
dәyişmәz qalar;

479 Sәsin eşidilmә sәrhәdi dedikdә nә başa düşülür?

•

sәsin qәbul edilә bilәn maksimal tәzyiqi.
sәsin qәbul edilә bilәn minimal intensivliyi;
sәsin qәbul edilә bilәn maksimal tezliyi;
sәsin qәbul edilә bilәn maksimal intensivliyi;
sәsin qәbul edilә bilәn minimal tezliyi;

480 Sәsin gurluğu fonlarla hansı düsturla tәyin olunur ?

•
481 Sәsin subyektiv xarakteristikasına onun hansı kәmiyyәtlәri aiddir?

•

tezliyi, intensivliyi, tembri .
akustik spektri, akustik tәzyiqi, ucalığı ;
tezliyi, intensivliyi, akustik spektri;
ucalığı, yüksәkliyi, tembri;
tembri, akustik spektri, intensivliyi;

482 Maddi nöqtә T=0,04san periodla harmonik rәqs edir. Onun kinetik enerjisinin dәyişmә tezliyini
tapın.

•

100Hs
25 Hs
50 Hs
40Hs
20 Hs

483 Maddi nöqtә ν=25Hs tezliklә harmonik rәqs edir. Onun potensial enerjisinin dәyişmә tezliyini
tapın

•

100 Hs
50 Hs
25 Hs
4 Hs
75 Hs

484 Bu göstәrilәn rәqs konturlarının rәqs tezliyini müqayisә edin.

•

485 Rәqs konturunda aktiv müqavimәt R , induktivlik L, tutum C olarsa, rәqs tezliyi hansı ifadә ilә
tәyin olunar.

•

486 Harmonik rәqsin amplitudunun zamandan asılılıq qrafiki hansıdır?

•

487 Fiziki rәqqasın gәtirilmiş uzunluğu hansı düsturla tәyin olunur?

•

488 Fiziki rәrәqqasın rәqs periodu hansı düsturla tәyin olunur?

•

489 Amplitudları A1=3sm vә A2=5sm olan iki eyni istiqamәtli harmonik rәqslәrin tezliklәri eyni,
fazalar fәrqi isә φ=60ºdir. Bu iki rәqsin cәmindәn ibarәt olan yekun rәqsin amplitudunu tapın.

•

3 sm
8sm
2 sm
7 sm
5 sm

490 Amplitudları A1=3sm vә A2=5sm olan iki eyni istiqamәtli harmonik rәqslәrin periodları eyni,
fazalar fәrqi isә φ =180ºdır. Bu iki rәqsin cәmindәn ibarәt olan yekun rәqsin amplitudunu tapın.

•

7 sm
2 sm
3 sm
5 sm
8 sm

491 Periodu T=0,2san olan harmonik rәqsin tezliyini tapın.

•

50Hs
5Hs
2Hs
4Hs
20Hs

492 Tezliyi 25Hs olan harmonik rәqsin rәqs periodunu tapın.

•

1 san
0,4 san
0,04 san
25 san
0,2 san

493 Sәrbәst rәqslәrin tәnliyi hansıdır?

•

494 Sönәn rәqs üçün amplitud zaman asılılığı hansı düsturla ifadә olunur?

•

495 Sәs dalğalarının xüsusiyyәti

•

düzgün cavab yoxdur.
polyarlaşma
axıcılıq
istilikkeçirmә
әks olunma

496 Dalğa uzunluğu nәdir?

•

birbirinә paralel müstәvilәr çoxluğu.
rәqs fazalarının fәrqi 2π olan 2 әn yaxın nöqtә arasındakı mәsafә
әdәdi qiymәtcә dalğa әdәdinә bәrabәr, istiqamәtcә isә mühitin baxılan nöqtәsindә şüa boyunca yönәlәn
vektor
2π mәsafәsindә yerlәşәn dalğa uzunluqlarının sayını göstәrәn әdәd
rәqs fazasının eyni olduğu nöqtәlәrin hәndәsi yeri

497 Dalğa әdәdi nәdir?

•

birbirinә paralel müstәvilәr çoxluğu.
rәqs fazalarının fәrqi olan iki әn yaxın nöqtә arasındakı mәsafә
әdәdi qiymәtcә dalğa әdәdinә bәrabәr, istiqamәtcә isә mühitin baxılan nöqtәsindә şüa boyunca yönәlәn
vektor
2π mәsafәsindә yerlәşәn dalğa uzunluqlarının sayını göstәrәn әdәd
rәqs fazalarının eyni olduğu nöqtәlәrin hәndәsi yeri

498 Dalğa vektoru nәdir?

•

birbirinә paralel müstәvilәr çoxluğu.
fazalarının fәrqi 2π olan iki әn yaxın nöqtә arasındakı mәsafә
әdәdi qiymәtcә dalğa әdәdinә bәrabәr, istiqamәtcә isә mühitin baxılan nöqtәsindә şüa boyunca yönәlәn
vektor
2π mәsafәsindә yerlәşәn dalğa uzunluqlarının sayını göstәrәn әdәd
rәqs fazasının eyni olduğu nöqtәlәrin hәndәsi yeri

499 Hansı mühitdә mexaniki eninә dalğalar yayılır?

•

plazmada.
qazlarda
mayelәrdә
bәrk cisimlәrdә
mәhlullarda

500 10 rәqs müddәtindә sönәn rәqsin amplitudu onun başlanğıc qiymәtinin 3/10ü qәdәr azalır. Rәqsin
loqarifmik dekrementini tapmalı (ln1,43≈0,36).

•

≈0,098
≈0,036
≈0,012
≈0,055
≈0,076

501 40 tam rәqs müddәtindә rәqqasın rәqsinin amplitudu 10 dәfә azalmışdır. Sönmәnin loqarifmik
dekrementini tapmalı (ln10 ≈ 2,303)?

•

≈0,058
≈0,350
≈0,025
≈0,112
≈0,203

502 Dalğanın fazasının ifadәsini göstәrin:

•
503 Dalğanın yayılma sürәti 400 m/san, tezliyi 200 Hsdirsә, dalğa uzunluğunu tapmalı.

•

5m
2m
1m
3m
4m

504 Düsturlardan hansı Tomson düsturudur?

•

505 Elektromaqnit dalğaları nәyә deyilir?

•

elektromaqnit sahәsinin mühitdә yayılmasına
mexaniki rәqslәrin mühitdә yayılmasına
müәyyәn istiqamәtdә yayılan uzununa dalğalara
maddi nöqtәnin hәrәkәti nәticәsindә yaranan dalğalara
istәnilәn eninә dalğalara

506 Anomal dispersiyaya sәbәb nәdir?

•

işığın qayıtması
işığın mühitdә udulması
işığın mühitdә sәpilmәsi
işığın mühitdә sınması
işığın mühitdә tam daxili qayıtması

507 Normal dispersiya üçün Koşi düsturunun analitik ifadәsi hansıdır?

•

508 İşığın dispersiyası dedikdә:

•

Şüanın optik oxdan keçmәsi
Şüaların sınması;
Maddәlәrin sındırma әmsalının (n) işığın tezliyindәn (ν) asılılığı
Dalğaların maneәlәri aşması
Koherent dalğaların toplanması

509 Mühitin mütlәq sındırma әmsalı:

•

510 Dispersiya hadisәsi nәticәsindә işıq neçә rәngә ayrılır?

•

9
10
8
7
6

511 Spektrlәrin tәdqiqi üçün hansı cihazlardan istifadә olunur?

•

manometr
spektrometr,
mikroskop,
areometr
prizmalı spektroqraf

512 Maddәnin mütlәq sındırma әmsalının düşәn işığın tezliyindәn aslılığı adlanır:

•

udulma hadisәsi
difraksiya hadisәsi
polyarizasiya hadisәsi
interferensiya hadisәsi
dispersiya hadisәsi

513 Dispersiya normal adlanır, әgәr

•

işıq vektorunun rәqslәri bir müstәvidә baş verirlәr.
dalğa uzunluğunun azalması ilә mühitin sındırma әmsalı artır
maniәnin ölçüsü düşәn işıq dalğasının uzunluğu ilә müqayisә olunandır
dalğa uzunluğunun azalması zamanı mühitin sındırma әmsalı hәmçinin azalır
dalğa cәbhәsinin çatdığı fәzanın istәnilәn nöqtәsi ikinci dalğa mәnbәi olur

514 BSdә işıq şiddәtinin vahidi nәdir?

•

1 stilb
1 Kd
1 lm
1 lks
1 nit

515 Mühitin optik sıxlığı hansı kәmiyyәtlә xarakterizә olunur?

•

Mühitin yolun uzunluğu ilә
Mühitin sındırma әmsalı ilә
Mühitin vahid sәthә düşәn kütlәsi ilә
Mühitin vahid sәthә düşәn çәkisi ilә
Mühitin özüllüyü ilә

516 İşığın vakuumda yayılma sürәti nә qәdәrdir?

•

517 Tam daxili qayıtmanın baş vermәsi üçün hansı şәrtlәr ödәnilmәlidir?

•

İşıq optik sıxlığı kiçik olan mühitdәn böyüyә keçmәli, düşmә bucağı limit bucağına bәrabәr olmalıdır
İşıq optik sıxlığı böyük olan mühitdәn kiçiyinә keçmәli, düşmә bucağı limit bucağından böyük olmalıdır
İşıq optik sıxlığı kiçik olan mühitdәn böyüyә keçmәli, düşmә bucağı limit bucağından böyük olmalıdır
İşıq optik sıxlığı kiçik olan mühitdәn böyüyә keçmәli, düşmә bucağı limit bucağından kiçik olmalıdır
İşıq optik sıxlığı kiçik olan mühitdәn böyüyә keçmәli

518 İşığın boşluqda dalğa uzunluğu aşağıdakı kimidir .Onun şüşәdә (n=1,5) dalğa uzunluğu nә
qәdәrdir?

•

519 Sәkilә әsasәn düşmә bucağı vә qayıtma bucağının cәmini tapın.

•

520 İşıq şüası havadan sındırma әmsalı 1,5 olan şüşәyә keçdikdә tezliyi necә dәyişir?

•

2,25 dәfә artar
dәyişmir
1,5 dәfә artır
1,5 dәfә azalır
2,25 dәfә azalır

521 İşıq әn kiçik sürәtlә harada yayılır?

•

şüşә.
vakuum
hava
Almaz

•

su

522 Tam daxili qayıtmanın limit bucağı hansı ifadә ilә tәyin olunur.

•
523 Mühitin mütlәq sındırma әmsalı hansı ifadә ilә tәyin olunur.

•

524 Linzanın optik qüvvәsi hansı vahidlә ölçülür?

•

Tesla
Dioptriya
Henri
Nyuton
Amper

525 Düşmә bucağı qayıtma bucağına bәrabәrdir. Bu

•

ikidә üç qanunu.
qayıtmanın birinci qanunu
qayıtmanın ikinci qanunu
) sınmanın birinci qanunu
sınmanın ikinci qanunu

526 Verilәnlәrdәn düzgün olanını seçin.

•

düşmә vә sınma bucaqlarının sinusları nisbәti dәyişәn kәmiyyәt olub, verilәn mühitlәrin sındırma әmsalına
bәrabәrdir.
düşmә vә sınma bucaqlarının sinusları nisbәti sabit kәmiyyәt olub, verilәn mühitlәrin mütlәq sındırma
әmsalına bәrabәrdir
düşmә vә sınma bucaqlarının sinusları nisbәti sabit kәmiyyәt olub, mühitin mütlәq sındırma әmsalına
bәrabәrdir
düşmә vә sınma bucaqlarının sinusları nisbәti sabit kәmiyyәt olub, verilmiş mühitlәrin nisbi sındırma
әmsalına bәrabәrdir
düşmә vә sınma bucaqlarının sinusları nisbәti sabit kәmiyyәt olub, mühitlәrin nisbi sındırma әmsalına
bәrabәrdir

527 Aşağıdakı alimlәrdәn hansı işığın digәr mühitlәrdә sürәtini birinci ölçüb?
Qaliley.

•

Fizo
Fuko
Remer
Maykılson

528 Hansı şәrt ödәndikdә toplayıcı linza mövhumi xәyal verir?

•

d = 2F
d <F
d > 2F
F < d < 2F
d =F

529 Tam daxili qayıtmanın limit bucağı hansı ifadә ilә tәyin olunur?

•
•
531 әgәr cisim toplayıcı nazik linzanın baş fokusunda olarsa, alınmış xәyalın xarakteristikasını tәyin
530 İşıq seli hansı düsturla ifadә olunur?

edin.

•

kiçildilmiş, çevrilmiş, hәqiqi.
kiçildilmiş, düz, xәyali
böyüdülmüş, düz, xәyali
xәyal mövcud deyil
normal, çevrilmiş

532 Cisim ikiqat fokus mәsafәsindә olarsa, toplayıcı nazik linzada alınmış xәyalın xarakteristikasını
verin.

•

normal, çevrilmiş, hәqiqi.
kiçildilmiş, düz, xәyali
böyüdülmüş, düz, xәyali
xәyal mövcud deyil
kiçildilmiş, çevrilmiş, hәqiqi

533 Toplayıcı nazik linzada alınmış, şәklin xarakteristikasını verin, әgәr cisim ikiqat fokus
mәsafәsinin arxasında olarsa.

•

normal, çevrilmiş, hәqiqi.
) kiçildilmiş, düz, xәyali
) böyüdülmüş, düz, xәyali
kiçildilmiş, çevrilmiş, hәqiqi
şәkil mövcud deyil

534 Toplayıcı nazik linzada alınmış şәkilin xarakteristikasını verin, әgәr xәyal baş fokusun vә ikiqat
fokusun arasında olarsa

•

böyüdülmüş, düz, xәyali
normal, çevrilmiş, hәqiqi.
böyüdülmüş, çevrilmiş, hәqiqi
xәyal mövcud deyil
kiçildilmiş, çevrilmiş, hәqiqi

535 Fotoaparatın lövhәsindә cismin kiçildilmiş xәyalı alınmışdır. Buna әsasәn tәsdiq etmәk olar ki,
toplayıcı linza formasındakı obyektiv şәkil çәkәn zaman fotolövhәdәn mәsafәdә yerlәşir.

•

birinci fokusdadır
fokus mәsafәsinә bәrabәr
fokus mәsafәsindәn kiçik
fokus mәsafәsindәn böyük, lakin ikiqat fokus mәsafәsindәn kiçik
ikiqat fokus mәsafәsindәn böyük

536 Qırmızı şüanın suda dalğa uzunluğu yaşıl işığın havadakı dalğa uzunluğuna bәrabәrdir. Su qırmızı
işıqla işıqlandırılmışdır. Suyun altında gözünü açan insan bu zaman hansı rәngi görür?

•

sarı
qırmızı
yaşıl
göy
ağ

537 Optika nәyi öyrәnir?

•

düzgün cavab yoxdur
elektromaqnit dalğalarının fiziki xassәlәrini
işıq mәnbәlәrini vә onları xarakterizә edәn fiziki kәmiyyәtlәri
işıqlanan sәthlәri vә onları xarakterziә edәn fiziki kәmiyytәlәri
işığın tәbiәtini vә onun maddә ilә qarşılıqlı tәsirini

538 İşıq hansı tәbiәtә malikdir?

•

işığın tәbiәtini efir müәyyәn edir
yalnız zәrrәcik xassәsinә
yalnız dalğa tәbiәtinә
zәrrәcik vә dalğa tәbiәtinә
nә dalğa, nә zәrrәcik tәbiәtinә

539 Fotometriya nәyi öyrәnir?

•

İşıq mәnbәlәrini vә onları xarakterizә edәn fiziki kәmiyyәtlәri
işığın korpuskulyar tәbiәtini
işığın maddә ilә qarşılıqlı tәsirini
işığın mühitdә yayılmasını
işığın dalğa tәbiәtini

540 İşıq selinin BSdә vahidi nәdir?

•

lüks
nit
kandella

•

lümen
1 lm/m

541 İşıq şiddәtinin BSdә vahidi nәdir?

•

kandela
fot
nit
lüks
lümen

542 İşıqlanma ilә işıqlıq arasında fәrq nәdir?

•

İşıqlanma vә işıqlıq hәr ikisi sonlu ölçülü mәnbәyә aiddir
İşıqlanma işıqlanan sәthә, işıqlıq isә nöqtәvi mәnbәyә aiddir
İşıqlanma nöqtәvi mәnbәyә, işıqlıq isә sonlu ölçülü mәnbәyә aiddir
İşıqlanma nöqtәvi mәnbәyә, işıqlıq isә işıqlanan sәthә aiddir
İşıqlanma işıqlanan sәthә, işıqlıq isә sonlu ölçülü mәnbәyә aiddir

543 Görmә funksiyası nәyi xarakterizә edir?

•

Gözün müxtәlif uzunluqlu isıq dalğalarına hәssaslığını
Ağ işığın spektirә ayrılması qabılıyyәti
Gözün işıqlanma hәssaslığını
Gözün işıq mәnbәyinә parlaqlığı hәssaslığını
Gözün isıq mәnbәyi işıqlığına hәssaslığını

544 Fotometr nәdәn ötrüdür?

•

Sәthin işıqlanmasını tәyin etmәk üçün cihaz
İşıq tәbiәtini müqahisә etmәk üçün cihaz
İşıq şiddәtlәrinin vә yaxud sellәrini müqahisә etmәk üçün cihaz
İşıq selini müqahisә etmәk üçün cihaz
İşıq spektrini almaq üçün cihaz

545 Cismin lupadakı xәyalı necәdir?

•

düzünә, böyüdülmüş, mövhumi
düzünә, kiçildilmiş, mövhumi
düzünә, böyüdülmüş, hәqiqi
çevrilmiş, böyüdülmüş, mövhumi
çevrilmiş, kiçildilmiş, mövhumi

546 İşıqlanmanın BSdә vahidi nәdir?

•

lüks
vatt
lümen
nit
kandela

547 Hansı fotometrik kәmiyyәt işıqlanan sәthi xarakterizә edir?

•

işıqlanma
parlaqlıq
işıq seli

işıq şiddәti
işıqlıq

548 Hansı fotometrik kәmiyyәtin vahidi BSdә әsas vahidlәrdәn biridir?

•

işıqlanmanın
işıq selinin
işıq şiddәtinin
işıqlığın
parlaqalığını

549 Mәnbәyin işıq şiddәti hansı cihazla tәyin edilir?

•

pirometrlә
termistorla
lüksmetrlә
fotoelementlә
fotometrlә

550 Sәthin işıqlanması hansı cihazla ölçülür?

•

lüksmetrlә
voltmetrlә
fotometrlә
pirometrlә
termistorla

551 Nә üçün Yerin Günәşә әn yaxın olduğu vaxt şimal yarımkürәsindә qışdır?

•

Golstrim cәrәyanı şimal yarımkürәsindә havanı soyudur
Qışda teztez Günәş tutulması baş verir
Günәş şüaları şimal yarımkürәsinә perpendikulyar düşür
Günәş şüaları şimal yarımkürәsinә maili düşür
Qışda teztez Ay tutulması baş verir

552 Görmә funksiyası nәyi xarakterizә edir?

•

gözün müxtәlif rәnglәrә hәssaslığını
Ağ işığın spektrә ayrılması qabiliyyәtini
gözün işıqlanmaya hәssaslığını
gözün işıq mәnbәyinin parlaqlığına hәssaslığını
gözün işıq mәnbәyinin işıqlığına hәssaslığını

553 İşıqlanmanın BSdә vahidi nәdir?

•

lüks
vatt
lümen
nit
kandela

554 Hansı fotometrik kәmiyyәt işıqlanan sәthi xarakterizә edir?

•

parlaqlıq
işıq seli
işıqlanma

•

işıq şiddәti
işıqlıq

555 Hansı fotometrik kәmiyyәtin vahidi BSdә әsas vahidlәrdәn biridir?

•

işıqlanmanın
parlaqalığını
işıq selinin
işıqlığın
işıq şiddәtinin

556 Mәnbәyin işıq şiddәti hansı cihazla tәyin edilir?

•

pirometrlә
termistorla
lüksmetrlә
fotoelementlә
fotometrlә

557 Sәthin işıqlanması hansı cihazla ölçülür?

•

voltmetrlә
pirometrlә
fotometrlә
lüksmetrlә
termistorla

558 Görmә funksiyası nәyi xarakterizә edir?

•

Ağ işığın spektrә ayrılması qabiliyyәtini
gözün işıqlanmaya hәssaslığını
gözün müxtәlif rәnglәrә hәssaslığın
gözün işıq mәnbәyinin parlaqlığına hәssaslığını
gözün işıq mәnbәyinin işıqlığına hәssaslığını

559 Tam daxili qayıtmanın baş vermәsi üçün hansı şәrtlәr ödәnilmәlidir?

•

İşıq optik sıxlığı kiçik olan mühitdәn böyüyә keçmәli, düşmә bucağı limit bucağına bәrabәr olmalıdır
İşıq optik sıxlığı kiçik olan mühitdәn böyüyә keçmәli
İşıq optik sıxlığı kiçik olan mühitdәn böyüyә keçmәli, düşmә bucağı limit bucağından böyük olmalıdır
İşıq optik sıxlığı kiçik olan mühitdәn böyüyә keçmәli, düşmә bucağı limit bucağından kiçik olmalıdır
İşıq optik sıxlığı böyük olan mühitdәn kiçiyinә keçmәli, düşmә bucağı limit bucağından böyük olmalıdır

560 Hansı bucaq düşmә bucağı adlanır?

•

Düşәn şüa ilә sәthә qaldırılan normal arasındakı bucaq
Düşәn şüa ilә qayıdan şüa arasında qalan bucaq
Sınan şüa ilә sındırıcı sәthә qldırılan normal arasındakı bucaq
Qayıdan şüa ilә sәthә qaldırılan normal arasındakı bucaq
Sınan şüa ilә düşәn şüa arasındakı bucaq

561 Hansı bucaq sınma bucağı adlanır?

•

Düşәn şüa ilә qayıdan şüa arasında qalan bucaq
Düşәn şüa ilә sәthә qaldırılan normal arasındakı bucaq
Sınan şüa ilә sındırıcı sәthә qldırılan normal arasındakı bucaq

•

Qayıdan şüa ilә sәthә qaldırılan normal arasındakı bucaq
Sınan şüa ilә düşәn şüa arasındakı bucaq

562 Düşmә bucağının hansı qiymәtlәrindә şüa sınmadan keçir?

•

i = 90 dәrәcә
i = 45 dәrәcә
i = 30 dәrәcә
i = 0 dәrәcә
i = 60 dәrәcә

563 İkinci mühitdә birinci mühitә nәzәrәn nisbi sındırma әmsalı 1,5 ikinci mühitin mütlәq sındırma
әmsalı 3dür. Birinci mühitin sındırma әmsalı nәyә bәrabәrdir?

•

4
3,5
2,5
3
2

564 İşıq şüası sındırma әmsalı n olan cisim üzәrinә i bucağı altında düşür.әks olunan vә sınan şüaların
qarşılıqlı perpendukilyar olmaları üçün i vә n arasında әlaqә necә olmalıdır?

•

n = tg i
n = tgi
n = ctg i
n = sin i
n = cvs i

565 Kiçik sındırıcı bucaqlı prizma üzәrinә kiçik bucaq altında şüa düşdükdә meyiletdirici bucaqla
meyletdirici bucaq arasında әlaqә necә olar?

•

δ=(n1)/θ
θ=δ(n+1)
θ=δ(n1)
δ=(n1)θ
δ=(n+1)θ

566 İşıq şüası havadan sındırma әmsalı 1,5 olan şüşәyә keçdikdә tezliyi necә dәyişir?

•

2,25 dәfә artır
2,25 dәfә azalır
1,5 dәfә artır
1,5 dәfә azalır
dәyişmir

567 İşıq şüası havadan sındırma әmsalı 1,5 olan şüşәyә keçdikdә dalğa uzunluğu necә dәyişir?

•

2,25 dәfә azalır
dәyişmir
1,5 dәfә artır
1,5 dәfә azalır
2,25 dәfә artır

568 İkiqat şüasınma nәyә deyilir?

•

•

işığın mühitdәn keçәrәk adi vә qeyriadi şüaya ayrılmasına
işığın mühitdәn qayıtmasına
işığın mühitdәn keçәrәk udulmasına
işığın mühitdәn keçәrәk sәpilmәsinә
işığın mühitdәn keçәrәk sınmasına

569 Cismin mikroskopda alınan xәyalı necәdir?

•

düzünә, kiçildilmiş, hәqiqi
çevrilmiş, kiçildilmiş, düzünә
düzünә,böyüdülmüş,hәqiqi
çevrilmiş,böyüdülmüş,hәqiqi
çevrilmiş,böyüdülmüş,mövhumi

570 Güzgülәrin iş prinsipinin fiziki әsasını hansı hadisә tәşkil edir?

•

işıq şüalarının birbirindәn asılı olmaması
işığın düz xәtt boyunca yayılması
işığın sınma qanunu
işığın tam daxili qayıtması
işığın qayıtma qanunu

571 Hәndәsi optikanın әsasını hansı prinsiplәr tәşkil edir? 1işığın düz xәtt boyunca yayılması 2işıq
şüalarının birbirindәn asılı olmaması 3işığın iki müxtәlif sәrhәddindәn qayıtması 4işığın iki mühit
sәrhәddindә sınması

•

1,3,4
1,2,4
1,2,3,4
1,2,3
2,3,4

572 İşıqötürәnin iş prinsipi hansı fiziki hadisәyә әsaslanır?

•

işığın düz xәtt boyunca yayılmasından kәnara çıxmasına
işığın iki mühit sәrhәddindә sınmasına
işığın tam daxili qayıtmasına
işığın iki mühit sәrhәddindәn qayıtmasına
işığın düz xәtt boyunca yayılmasına

573 Linzanın iş prinsipinin fiziki әsasını hansı hadisә tәşkil edir?

•

işığın düz xәtt boyunca yayılmasından kәnara çıxmasına
işığın tam daxili qayıtması
işığın qayıtma qanunu
işığın sınma qanunu
işığın düz xәtt boyunca yayılması

574 Linzanın optik qüvvәsinin BSdә vahidi nәdir?

•

1m
1N
1Qr
1 Vt
1dptr

575 Linzanın xәtti böyütmәsinin vahidi nәdir?

•

1N
adsız kәmiyyәtdir
1 dptr
1 Vt
1m

576 Cisim mәsafәsini iki dәfә artırdıqda linzanın fokus mәsafәsi necә dәyişәr?

•

4 dәfә azalar
dәyişmәz
2 dәfә artar
2 dәfә azalar
4 dәfә artar

577 Xәyal mәsafәsi iki dәfә artdıqda linzanın optik qüvvәsi necә dәyişәr?

•

4 dәfә azalar
2 dәfә artar
dәyişmәz
2 dәfә azalar
4 dәfә artar

578 Xәyal mәsafәsini iki dәfә azaltdıqda linzanın optik qüvvәsi necә dәyişәr?

•

4 dәfә artar
2 dәfә artar
2 dәfә azalar
dәyişmәz
4 dәfә azalar

579 Linzanın fokus mәsafәsi aşağıdakı kәmiyyәtlәrin hansından asılıdır? 1cisim mәsafәsindәn 2
xәyal mәsafәsindәn 3linzanın hazırlandığı materialdan 4linzanın әyrilik radiuslarından 5linzanın
böyütmәsindәn

•

1 vә 4
4 vә 5
1 vә 2
3 vә 4
2 vә 3

580 Linzanın optik qüvvsәi aşağıdakı kәmiyyәtlәrdәn hansından asılıdır? 1cisim mәsafәsindәn 2
xәyal mәsafәsindәn 3 linzanın böyütmәsindәn 4 linzanın hazırlandığı materialdan 5 linzanın әyrilik
radiuslarından

•

1 vә 3
4 vә 5
1 vә 2
2 vә 3
3 vә 4

581 Müstәvi sәthә işıq şüası düşür. Düşmә bucağını 30 dәrәcәdәn 45 dәrәcәyәdәk artırdıqda düşәn vә
qayıdan şüalar arasındakı bucaq necә dәyişәr?
2 dәfә artar

•

dәyişmәz
1,5 dәfә azalar
1,5 dәfә artar
2 dәfә azalar

582 Müstәvi sәthә düşәn vә qayıdan şüalar arasındakı bucağın 2/3i 80 dәrәcәyә bәrabәrdir. Düşmә
bucağının hesablayın.

•

60 dәrәcә
90 dәrәcә
80 dәrәcә
45 dәrәcә
30 dәrәcә

583 İşıq hansı tәbiәtә malikdir?

•

uzununa dalğalardan ibarәtdir
ikili tәbiәtә
yalnız korpuskulyar tәbiәtә
yalnız dalğa tәbiәtinә
nә dalğadır, nә dә zәrrәciklәr seli

584 Fotometriya nәyi öyrәnir?

•

İşığın korpuskulyar tәbiәtini
Optik diapazonlu işıq enerjisi vә onunla әlaqәli kәmiyyәtlәri
İşığın maddә ilә qarşılıqlı tәsirini
İşığın mühitdә yayılmasını
İşığın dalğa tәbiәtini

585 Fotometr nәdәn ötrüdür?

•

Sәthin işıqlanmasını tәyin etmәk üçün cihaz
İşıq şiddәtlәrinin vә yaxud sellәrini müqayisә etmәk üçün cihaz
İşıq tәbiәtini müqayisә etmәk üçün cihaz
İşıq selini müqayisә etmәk üçün cihaz
İşıq spektrini almaq üçün cihaz

586 İşıqlığın BSdә vahidi nәdir?

•

fot
lks
lm
Kd
nit

587 İşıq şüası havadan sındırma әmsalı 1,5 olan şüşәyә keçdikdә dalğa uzunluğu necә dәyişir?

•

2,25 dәfә azalır
1,5 dәfә azalır
1,5 dәfә artır
dәyişmir
2,25 dәfә artır

588 Hansı zәrrәciklәr Pauli prinsipinә tabe olurlar?

•

FermiDirak statistikasına tabe olmayan zәrrәciklәr
Kәsirli spinә malik olan zәrrәciklәr
Tam spinә malik olan zәrrәciklәr
Spini olmayan zәrrәciklәr
BozeEynşteyn statistikasına tabe olan zәrrәciklәr

589 Pauli prinsipindәn istifadә edәrәk atomda baş kvant әdәdinin verilmiş n qiymәti ilә tәyin olunan
hallarda yerlәşәn elektronların maksimal sayını tapın.

•

590 K vә L elektron tәbәqәlәri, 3S sәviyyәsi tam dolu, 3P sәviyyәsi isә yarıya qәdәr dolmuş olan
atomda neçә elektron vardır?

•

15
16
18
17
12

591 Yalnız n baş kvant әdәdi ilә tәyin olunan elektronların maksimal sayı Z(n) necә yazılır?

•
•
593 Kvant mexanikasında impuls momentinin ifadәsi hansıdır?
•
594 n=5 olarsa, kvant halında elektronların maksimal sayı neçә olar?
•

592 Orbital kvant әdәdi ℓ in verilmiş qiymәtindә maqnit kvant әdәdi hansı qiymәtlәri alır?

50
10
20
30
40

595 Elektronun maqnit spin kvant әdәdi hansı qiymәtlәr ala bilәr?

•

596 Verilmiş kvant әdәdlәri ilә tәyin olunan halda olan elektronların maksimum sayı hansı düsturla
müәyyәn olunur?

•

597 Baş kvant әdәdinin verilmiş n qiymәtindә orbital kvant әdәdi L hansı qiymәtlәri ala bilәr?

•

tam әdәdlәr n,n+1,...,2n
tam әdәdlәr 1,2,...,n1
tam әdәdlәr 0,1,...,n1
tam әdәdlәr 0,1,...,2n
tam әdәdlәr 1,2,...,2n

598 Pauli prinsipi qadağan edir:

•

dörd kvant әdәdinin eyni cür yığımına malik iki vә daha çox hissәciyin hәr hansı kvant halında olmasını
kvant hissәciyin potensial çuxurun mәrkәzindә olmasını
dörd kvant әdәdinin n,l,m,s hamısı eyni olan iki hissәciyin hәr hansı kvant halında olmasını

müxtәlif spinlәrә malik hissәciklәrin eyni bir kvant sistemindә olmasını
hissәciyin sonsuz dәrin birölçülü potensial çuxurunda әsas halda olmasını

599 Analizator polyarizatordan gәlәn işıq şüasının intesivliyini 2 dәfә azaldır. Analizator vә
polyarizatorun baş müstәvilәri arasındakı bucağı tәyin edin.

•

60 dәrәcә
45 dәrәcә
0 dәrәcә
30 dәrәcә
90 dәrәcә

600 İşıq dalğalarının eninә olduğunun aşkarlandığı hadisә necә adlanır:

•

lyüminessensiya
difraksiya hadisәsi
polyarizasiya hadisәsi
interferensiya hadisәsi
dispersiya hadisәsi

601 Adi şüanın yayılması necәdir?

•

yalnız baş optik ox istiqamәtindә sabit sürәtlә yayılır
kristal daxilindә bütün istiqamәtlәrdә müxtәlif sürәtlә yayılır
kristal daxilindә eyni sürәtlә yayılır
kristal daxilindә müәyyәn istiqamәtlәrdә eyni sürәtlә yayılır
bәzi istiqamәtlәrdә müxtәlif sürәtlә yayılır

602 Polyarlaşmış işığı nәyin vasitәsilә almaq olar?

•

spektrometrlә
prizma vә polyaroidlә
mikroskopla
yarımkeçirici cihazla
elektrik cihazları ilә

603 Hansı vasitә ilә tәbii işığı polyarlaşmış işığa çevirmәk olar?

•

saxarometrlә
analizatorla
istәnilәn kristalla
polyarizatorla
maye ilә

604 Qismәn polyarlaşmış işıq nәyә deyilir?

•

Hәr hansı bir xarici tәsirin nәticәsindә E(H) vektorunun rәqslәrinin bir üstün istiqamәti olan işıığa
E (H) vektoru bir istiqamәtdә rәqs edәn işığa
E (H) vektoru iki istiqamәtdә rәqs edәn işığa
İşıq vektorunun rәqslәrinin istiqamәti hәr hansı bir sәbәbdәn nizamlanmış işığa
İşıq vektorunun rәqslәrinin istiqamәti nizamlanmış işığa

605 Müstәvi polyarlaşmış işıq nәyә deyilir?

•

E (H) vektorunun rәqslәrinin üstün istiqamәti olan işığa
işıq vektoru rәqslәrinin istiqamәti nizanlanmamış işığa

•

E (H) vektoru yalnız bir istiqamәtdә, şüaya perpendikulyar istiqamәtdә rәqs edәn şüaya
E (H) vektoru rәqslәri müxtәlif istiqamәtlәrdә rәqs edәn işığa
E (H) vektoru bir istiqamәtdә rәqs edәn işığa

606 Tәbii işıq nәyә deyilir?

•

E (H) vektoru yalnız bir istiqamәtdә, şüaya perpendikulyar istiqamәtdә rәqs edәn şüaya
E (H) vektorunun rәqslәri müxtәlif istiqamәtlәrdә olan işığa
E (H) vektorunun rәqslәrinin üstün istiqamәti olan işığa
E (H) vektoru rәqslәri bütün mümkün istiqamәtlәrdә bәrabәr ehtimallı olan işığa
E (H) vektoru bir istiqamәtdә rәqs edәn işığa

607 İki polyaroidin optik oxları elә yönәlib ki, sistem maksimum işıq buraxır. Onlardan birini hansı
bucaq altında döndәrmәk lazımdır ki, keçәn işığın intensivliyi yarıya qәdәr azalsın?

•

25 dәrәcә
60 dәrәcә
45 dәrәcә
30 dәrәcә
35 dәrәcә

608 Tәbii işığı xәtti (müstәvi) polyarlaşmış işığa çevirәn cihaz necә adlanır?

•

polyarimetr
analizator
polyarizator
kompensator
polyaroid

609 Hansı hadisә işığın hәm dә eninә elektromaqnit dalğası olmasını sübut edir?

•

hәndәsi optika
işığın interferensiyası
işığın polyarlaşması
işığın difraksiyası
işığın dispersiyası

610 әgәr difraksiya qәfәsinin bir hissәsi bağlı olarsa, difraksiya mәnzәrәsi necә dәyişәr?

•

işıqlılığı sürәtlә artar
işıqlılığı әvvәlki kimi qalar
işıqlılığı azalar
işıqlılığı artar
işıqlılığı tәdricәn artar

611 Müstәvi qәfәsdәn alınan difraksiya mәnzәrәsindәki baş maksimumlarının sayı nәdәn asılıdır?

•

işıq dalğasının uzunluğunun qәfәs sabitinә nisbәtindәn
qәfәs sabitinin işıq dalğasının uzunluğuna nisbәtindәn
qәfәsin yarığının enindәn
qәfәsin yarıqları arasındakı mәsafәdәn
qәfәsin yarıqlarının ümumi sayından

612 İşığın difraksiyası hadisәsi baş verir:
düzgün cavab yoxdur

•

yalnız kiçik dairәvi yarıqlarda
yalnız böyük yarıqlarda
yalnız ensiz yarıqlarda
ekrandakı istәnilәn yarıqların kәnarlarında

613 Difraksiya qәfәsinin üzәrinә dalğa uzunluğu 400 nm vә 600 nm olan şüalar düşür. Hansı tәrtib
maksimumlar birbirini örtәr?

•

üçüncü vә dördüncü
ikinci vә birinci
üçüncü vә ikinci
ikinci vә üçüncü
dördüncü vә üçüncü

614 Difraksiya qәfәsi ilә ekran arasındakı mәsafә Ldir. Üçüncü tәrtib maksimum yerindә ikinci tәrtib
maksimum alınması üçün qәfәslә ekran arasındakı mәsafәni necә dәyişmәk lazımdır?

•

3 dәfә azaltmaq
2 dәfә azaltmaq
1,5 dәfә azaltmaq
2 dәfә artırmaq
1,5 dәfә artırmaq

615 Difraksiya qәfәsi nәdir?

•

Müxtәlif ölçülü cisimlәrin xәyalını almaq üçün cihaz
Birbirindәn eyni mәsafәlәrdә yerlәşәn müxtәlif ölçülü paralel yarıqlar sistemi
Birbirindәn eyni mәsafәlәrdә yerlәşәn eyni ölçülü paralel yarıqlar sistemi
Birbirindәn müxtәlif mәsafәlәrdә yerlәşәn eyni ölçülü paralel yarıqlar sistemi
İşığın düz xәtt boyunca yayılmasını nümayiş etdirәn cihaz

616 Difraksiya qәfәsi sabiti nәdir?

•

Yarıqların eni ilә yarıqlar arasındakı mәsfәnin cәmi
Difrasiya qәfәsinin qalınlığı
Yarıqların eni
Yarıqların arasındakı mәsafә
Difraksiya qәfәsinin eni

617 Difraksiya qәfәsindә baş maksimumlar hansı istiqamәtdә müşahidә olunar?

•

asinφ= k/λ
asinφ= kλ
dsinφ= kλ
bsinφ= (k + ½ )λ
dsinφ= kλ/d

618 Difraksiya qәfәsindәn hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

İşığın düz xәt boyunca yayılmasını yoxlamaq üçün
Difraksiya spektri almaq üçün
Cismin xәyalını almaq üçün
İşığın sınma qanunu yoxlamaq üçün
İşığın interferensiyasını müşahidә etmәk üçün

619 Hansı cihazlardan işığın dalğa uzunluğunu ölçmәk üçün istifadә edilir? 1difraksiya qәfәsindәn 2

linzadan 3mikroskopdan 4interferometrdәn 5baxış borusundan

•

1 vә 4
1 vә 3
2 vә 3
4 vә 5
2 vә 3

620 Aşağıdakılardan hansı VulfBreqq düsturunun riyazi ifadәsidir?

•
•

621 Difraksiya qәfәsinin әsas düsturu hansı sayılır?
c sin α± kλ

622 Difraksiya qәfәsinin ayırdetmә qabiliyyәtini tәyin edәn düsturu göstәrin.

•

623 Difraksiya qәfәsinin ayırdetmә qabiliyyәti R spektrin tәrtibindәn k vә qәfәsin cizgilәrinin
sayından N necә asılıdır?

•

624 Kristalın quruluşu mәlum olduqda şüanın dalğa uzunluğunu tәyin edәn metod nә adlanır?

•

radiolokasiya
rentgen spektroskopiya
rentgen quruluş tәhlil
spektral tәhlil
optik pirometriya

625 Dalğa uzunluğu mәlum olduqda kristalın quruluşunu öyrәnәn elm sahәsi nә adlanır?

•

spektral tәhlil
optik pirometriya
rentgen spektroskopiya
radiolokasiya
rentgen quruluş tәhlil

626 Difraksiya qaәfәsinin üzәrinә dalğa uzunluğu 750 nm vә 500 nm olan şüalar düşür. Hansı tәrtib
maksimumlar birbirini örtәr?

•

üçüncü vә dördüncü
ikinci vә üçüncü
üçüncü vә ikinci
ikinci vә birinci
ikinci vә dördüncü

627 Difraksiya qәfәsinin üzәrinә ağ işıq düşür. Hansı rәngli dalğalrın biirnci tәrtib maksimumunu
mәrkәzdәn әz uzaqda yerlәşir?

•

qırmızı
yaşıl
bәnövşәyi
sarı
mavi

628 Periodu 2,2 mkm olan difraksiya qәfәsinin üzәrinә 400 mm dalğa uzunluqlu işıq düşür. Ekranda
neçә dәnә maksimum müşahidә olunar?

•

8
5
10
11
12

629 Maddәnin spektrinә görә onun kimyәvi tәrkibini öyrәnәn metod nә adlanır?

•

optik pirometriya
rentgen quruluş tәhlil
spektral tәhlil
radiolokasiya
rentgen spektroskopiya

630 Kristal qәfәsi koordinat oxları qarşılıqlı perpendikulyar olduqda, yәni kristal qәfәs ortoqonal
olduqda, α, β vә γ bucaqları arasında hәndәsi әlaqәni aşağıdakı variantlardan hansı düzgün ifadә edir.

•

631 Qonşu atom müstәvilәrindәn әks olunan iki şüanın optik yollar fәrqini, aşağıdakı variantlardan
hansı düzgün ifadә edir? (d – müstәviarası mәsafә, θ – düşәn vә qayıdan şüalar vә müstәvi arasındakı
bucaqdır)

•

δ=2dsinθ
δ=2dcos θ
δ=2dctg θ
δ=2dtg θ
δ=2dcos θ

632 Aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı mühitin optik bircinsliyi şәrtini düzgün ifadә edir? (d – iki qonşu atom
müstәvisi arasındakı mәsafә, λ – rentgen şüasının dalğa uzunluğudur).

•

633 Breqq–Vulf düsturuna әsasәn hansı kәmiyyәtlәrin yalnız arasındakı müәyyәn nisbәtlәri zamanı
difraksiya maksimumlarının müşahidәsi mümkündür?

•

K vә λ
λ vә θ
λ vә S
λ vә R
θ vә K

634 Qәfәs sabiti d olan difraksiya qәfәsi normal istiqamәtdә düşәn λ dalğa uzunluqlu işıq dәstәsi ilә
işıqlandırılır. Aşağıda göstәrilәn ifadәlәrdәn hansı ikinci әsas maksimumun müşahidә olunduğu φ
bucağını tәyin edir?

•

cos φ = d/2λ
sin φ=d/2 λ
sin φ=2 λ/d
sin φ=2d/2 λ
cos φ = 2λ/d

635 Difraksiya qәfәsinә perpendikulyar istiqamәtdә paralel işıq şüaları düşür. Spektrin ikinci
tәrtibindә λ1=660 nm olan xәtt müәyyәn φ bucağı altında görünür. Bu bucaq altında başqa hansı dalğa

uzunluqlu spektral xәtlәr görünәr (göörünәn işığın dalğa uzunluğu 400 nm700 nmdir)?

•

450 nm
440 nm
500 nm
600 nm
700 nm

636 Rentgen şüalarının kristal cisimlәrindәn qayıtdığı zaman interferensiya maksimumunun alınma
şәrtini göstәrәn VulfBreq düsturu hansıdır (l atom müstәvilәri arasındakı mәsafә, θ  isә şüaların atom
müstәvilәrilә әmәlә gәtirdiyi bucaqdır – sürüşmә bucağıdır)?

•

637 Mütlәq qara cismin şüalandırma qabiliyyәtinin maksimum qiymәtinә uyğun dalğa uzunluğu hansı
düsturla hesablanır?

•

638 İstilik şüalanması nәdir? I. Maddәnin çox yüksәk temperaturda daxili enerjisinin dәyişmәsi
hesabına elektromaqnit şüalanması; II. Maddәnin ixtiyari temperaturda daxili enerjisi hesabına
elektromaqnit şüalanması; III. Maddәnin ixtiyari temperaturda mexaniki enerjisi hesabına
elektromaqnit şüalanması;

•

I vә III
Yalnız III
Yalnız II
Yalnız I
II vә III

639 Plank bu funksiyasının şәklini neçәnci ildә tapmağa müvәffәq oldu?

•

1905
1890
1893
1895
1900

640 İstilik şüalanmasının әsas funksiyası hansıdır (E(v, T)  mütlәq qara cismin şüalanma
qabiliyyәtidir)?

•

641 Mütlәq qara cismin işıqlığı temperaturun artması ilә sürәtlә artır. 6000K temperaturda mütlәq qara
cismin hәr kvadrat santimetrindәn neçә Vatt işıq seli şüalanır?

•

7400 Vatt
6500Vatt
7000 Vatt
7200 Vatt
7399 Vatt

642 Mütlәq qara cismin energetik parlaqlığı üçün StefanBolsman qanununun ifadәsi hansıdır?

•
•
644 Mütlәq qara cismin temperaturu artdıqca parlaqlığı sürәtlә artır. 2000K temperaturda mütlәq qara
643 4000K temperaturda mütlәq qara cismin işıqlığı nә qәdәr artar?

cismin parlaqlığı necә dәyişәr (parlaqlıq vahidi stibillә ifadә olunur

•

1,981 Sb
44,2 Sb
2,08 Sb
2,338 Sb
8,402 Sb

645 Mütlәq qara cismin mütlәq temperaturunu 8 dәfә artırsaq, onun inteqral şüalanma qabiliyyәti necә
dәyişәr?

•

4096 dәfә azalar
8 dәfә azalar
8 dәfә artar
32 dәfә azalar
8 dәfә artar

646 Mütlәq qara cismin temperaturunu 3000Kdәn 5000Kә kimi artırsaq, şüalanmanın ümumi gücü
T1=3000 Kdә spektrin infraqırmızı hissәsinә 0,88; T2=5000Kdә isә 0,56 hissәsi düşür. Stefan
Bolsman qanununa görә şüalanmanın ümumi gücü T4lә mütәnasib olaraq artır. Infraqırmızı
şüalanmanın gücü necә artar?

•

6 dәfә
2 dәfә
3 dәfә
4 dәfә
5 dәfә

647 T=6000K temperaturda mütlәq qara cisim üçün faydalı iş әmsalı necә faizә bәrabәrdir?

•

15%
5%
7%
10%
13%

648 Mütlәq qara olmayan cisim üçün K әmsalının qiymәti nәdәn asılıdır?

•

cismin tәbiәtindәn, temperaturundan, sәthinin halından
cismin tәbiәtindәn
temperaturdan
sәthinin qalınlığından
sәthin hamarlığından

649 Mütlәq qara cismin 4000K temperaturda energetik işıqlığı neçә vahidә bәrabәrdir?

•

7000
91,34
462,4
1461
3500

650 Mütlәq qara cismin mütlәq temperaturunu 2 dәfә azaltsaq, onun inteqral şüalanma qabiliyyәti
necә dәyişir?

•

16 dәfә azalar

•

2 dәfә azalar
2 dәfә artar
8 dәfә azalar
8 dәfә artar

651 5000K temperaturda spektrin qırmızı kәnarından sarıyaşıl orta hissәsinә keçdikdә mütlәq qara
cismin işıqlığı neçә dәfә dәyişәr?

•

1,25
1,16
1,17
1,18
1,20

652 Gözümüzün әn çox hәssas olduğu aşağıdaki dalğa uzunluğu monoxromatik işığın 1Vt gücünә
neçә lümen işıq seli uyğundur?

•

700 lm
500 lm
550 lm
600 lm
650 lm

653 Mütlәq qara cismin 6000K temperaturda maksimum şüalandırma qabiliyyәti görünәn oblasta
uyğun gәlirsә, maksimum dalğa uzunluğu neçә mikrona bәrabәr olar?

•

0,76
0,47
0,48
0,50
0,55

654 Eyni temperaturda müxtәlif miqdarda şüalanma udan eyni ölçülü iki cisim müxtәlif miqdarda da
şüalandıracaqdır. Bu qanun kim tәrәfindәn müәyyәn olunmuş vә onun adını daşıyır?

•

Bolsman
Kirxhof
Vin
Prevo
Stefan

655 Şüalanma maksimumunun uyğun olduğu dalğa uzunluğu hansı temperaturda 1,443mkm
bәrabәrdir?

•

4000 K
1200 K
1600 K
2000 K
3000 K

656 Qalınlığı d olan şәffaf mühit üzәrinә intensivliyi I olan müstәvi işıq düşәrsә, çıxan işığın
intensivliyi necә hesablanır?

•

657 Qalınlığı l olan bircins şәffaf mühit sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә intensivliyi J olan işıq
düşdükdә udulma nәticәsindә mühitdәn çıxan işığın intensivliyinin azalması hansı düsturla (Buger

düsturu) ifadә olunur? ( alfa  udma әmsalıdır, a>0 şәrti ödәnir).

•

658 Mütlәq qara cismin inteqral şüalandırma qabiliyyәti nәdәn asılıdır?

•

Cismin növündәn
Cismin sәthinin sahәsindәn;
Şüalanmanın tezliyindәn
Şüalanmanın müddәtindәn
Cismin temperaturundan

659 Mütlәq qara cismin mütlәq temperaturunu 2 dәfә azaltsaq, onun inteqral şüalandırma qabiliyyәti
necә dәyişәr?

•

16 dәfә azalar;
2 dәfә azalar;
2 dәfә artar;
8 dәfә azalar;
8 dәfә artar;

660 Mütlәq qara cismin şüalanması üçün Vin qanunu hansı halda ödәnilir?

•

Bütün tezliklәrdә vә temperaturlarda
Böyük tezliklәr vә aşağı temperaturlarda
Kiçik tezliklәr vә yuxarı temperaturlarda
Bütün tezliklәrdә vә aşağı temperaturlarda
Bütün tezliklәrdә vә yuxarı temperaturlarda

661 Mütlәq qara cismin temperaturunun dәyişmәsi nәticәsindә şüalanmanın spektral sıxlığının
maksimumu aşağıdakı qәdәr sürüşür. Bu zaman şüalandırma qabiliyyәti necә dәyişәr?

•

9 dәfә azalar
9 dәfә artar
81 dәfә azalar
81 dәfә artar
3 dәfә artar

662 Aşağıda verilmiş fikirlәrdәn hansı atomun şüalandırma vә udma qabiliyyәtini düzgün tәsvir edir?

•

düzgün cavab yoxdur
atom istәnilәn tezlikli fotonu şüalandıra vә uda bilәr
atom istәnilәn tezlikli fotonu uda bilәr
atom yalnız tezliyi müәyyәn qiymәtә malik olan fotonu uda, istәnilәn tezlikli fotonu şüalandıra bilәr
atom yalnız tezliyi müәyyәn qiymәtә malik olan fotonu şüalandıra vә uda bilәr

663 Mütlәq qara cismin temperaturu 2 dәfә artır. Onun şüalandırması necә dәyişmişdir (energetik
işıqlanması)

•

16 dәfә azalmışdır
2 dәfә artmışdır
2 dәfә azalmışdır
16 dәfә artmışdır
4 dәfә artmışdır

664 İstәnilәn temperaturda üzәrinә düşәn istәnilәn tezlikli dalğanı tam olaraq udmaq qabiliyyәtinә
malik olan cisim necә adlanır:

•

düzgün cavab yoxdur.
göy rәngli cisim
boz cisim
mütlәq qara cisim
ağ rәngli cisim

665 Hansı düstur ReleyCins qanununu ifadә edir?

•

666 Maddәnin qızdırılması nәticәsindә şüalanma necә adlanır?

•

fotoeffekt
istilik şüalanması
lyüminessensiya
qamma – şüalanma
rentgen şüalanması

667 Polyarometriya nәyә deyilir?

•

dönmә bucağının işığın sürәtindәn asılılığı
bәrk cisimlәrdә baş optik oxun tәyin edilmәsi üsulu
mayelәrdә özlülüyün (daxili sürtünmәnin ) tәyin edilmәsi üsulu
polyarlaşma müstәvisinin tәyin edilmәsi üsulu
optik aktiv maddәlәrin mәhlullarının konsentrasiyasının tәyin edilmәsi üsulu

668 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı Malyus qanunun riyazi ifadәsidir?

•

669 Birbirinә paralel qoyulmuş iki turmalin kristallardan ibarәt sistemdә ikinci kristaldan çıxan
şüanın intensivliyini müәyyәn edәn Malyus düsturu hansıdir? (Jo vә J  uyğun olaraq, ikinci kristal
üzәrinә düşәn vә ondan çıxan işığın intensivliklәri, α  kristalların optik oxları arasındakı bucaqdır).

•

670 Polyarizator vә analizatorun baş müstәvilәri arasındakı bucaq nә qәdәr olmalıdır ki, analizatordan
keçәn işığın intensivliyi 4 dәfә azalsın.

•

60 dәrәcә
30 dәrәcә
45 dәrәcә
40 dәrәcә
90 dәrәcә

671 Malyus qanunu necә ifadә olunur?

•

672 Brüster qanunu necә ifadә olunur?

•

φ = cosd
φ = sind

673 İkiqat şüasınma nәdir?

•

istәnilәn krista üzәrinә düşәn işıq dәstәsinin ikiyә ayrılması
işığın izotrop mühitdә sınması
şәffaf kristallar üzәrinә düşәn işıq dәstәsinin ikiyә ayrılması
işığın anizotrop mühitdә yayılması

izotrop kristal üzәrinә düşәn işıq dәstәsinin ikiyә ayrılması

674 Kristalın optik oxu nәyә deylir?

•

işıq şüasının yayıldığı düz xәttә
ikiqat şüasınma müşahidә olunan istiqamәtә
kristalın hәr hansı bir nöqtәsindәn keçәn düz xәttә
işıq şüası ikiqat şüasınmaya mәruz qalaraq yayılan istiqamәtә
işıq şüası ikiqat şüasınmaya mәruz qalmadan yayılan istiqamәtә

675 İkioxlu kristallar biroxlu kristallardan nә ilә fәrqlәnirlәr?

•

üç optik oxu var
bir vә ya iki oxu var
bir neçә oxu var
iki optik oxu var
bir optik oxu var

676 Optik anizotropluğun ölçüsü nәdir?

•

sınma bucağı
gәrginliklәr fәrqi
fazalar fәrqi
optik oxa perpendikulyar olan istiqamәtdә adi vә qeyriadi şüaların sındırma әmsallarının fәrqi
optik oxa paralel olan istiqamәtdә şüaların sındırma әmsallarının fәrqi

677 Optik aktiv maddәlәrin hansı növlәri var?

•

atom vә molekulların asimmetrik yerlәşdirilmәsi
sağa fırladan
sola fırladan
sağa fırladan vә sola fırladan
fırlatmayan

678 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı Brüster qanununun riyazi ifadәsidir?

•

679 Maqnit sahәsinin tәsiri altında polyarlaşma müstәvisinin fırlanması hadisәsi nәyә deyilir?

•

KottonMutton effekti
Kerr effekti
Faradey effekti
Tomson effekti
Zeyebek effekti

680 Polyarlaşma dәrәcәsi P=1/2 olan halda aşağıdakı nisbәti neçәyә bәrabәrdir?

•

2,5
2
4
1,5
3

681 Hansı maddәlәrә optik aktiv maddә deyilir?
su

•

gümüş, qızıl
kvars, qәnd, qәndin sulu mәhlulu, skipidar
yağ
sabun mәhlulu

682 M müşahidә nöqtәsindәki yekun rәqslәrin amplitudu BC yarığının enindә yerlәşәn m Frenel
zonalarının sayından necә asılıdır?

•

683 Difraksiya aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı ilә tәyin edilir:

•

b sin φ = ± 2 K λ /2 (m = 5,4,...)
b sin φ = ± 2m λ /2 (m = 1,2,...)
b sin φ = ± 3m λ /2 (m = 2,3,...)
b sin φ = ± 4m λ /2 (m = 3,4,...)
b sin φ = ± 5 m λ /2 (m = 4,3,...)

684 mci zonanın xarici radiusu hansı düsturla tәyin edilir? (burada b –dalğa sәthindәn M müşahidә
nöqtәsinә qәdәr olan mәsafә, a – dalğa sәthinin radiusu, rm – mci zonanın xarici sәrhәddinin
radiusudur).

•

685 İşıq mәnbәyinin vәziyyәti dәyişmәdiyi zaman m Frenel zonalarının sayı hansı faktorlardan
asılıdır?

•

yarığın hündürlüyündәn vә yarıqla ekran arasındakı mәsafәnin 1/5 – dәn
yarığın formasından vә yarıqla ekran arasındakı mәsafәnin ½  dәn
yarığın diametrindәn vә yarıqla ekran arasındakı mәsafәdәn
yarığın radiusundan vә yarıqla ekran arasındakı mәsafәnin ¼  dәn
yarığın perimetrindәn vә yarıqla ekran arasındakı mәsafәnin 1/3 – dәn

686 Difraksiya qәfәsi sabiti aşağıdakılardan hansıdır? (a – qeyrişәffaf hissәnin eni, b yarığın enidir)

•

d=2a+b
d=a+b
d=a
d=b
d=ab

687 Hüygens – Frenel prinsipi necә ifadә olunur?

•

işıq dalğaları görüşәrәk bir birini güclәndirib zәiflәdirlәr
işıq dalğaları maneәnin hәndәsi kölgәsinә keçә bilir
dalğa sәthinin hәr bir nöqtәsi ikinci dalğa mәnbәyinә çevrilir vә bu dalğalar interferensiya edә bilir
görüşәn işıq dalğaları birbirini güclәndirib zәiflәdә bilirlәr
işıq dalğaları bircins mühitdә düz xәtt boyunca yayılır

688 Fraunhofer difraksiyası nәdir?

•

heç bir optik sistemin kömәyi olmadan müşahidә olunan difraksiya
müstәvi dalğalarda müşahidә olunan difraksiya
sferik dalğalarda müşahidә olunan difraksiya
monoxromatik dalğalarda müşahidә olunan difraksiya
koherent dalğalarda müşahidә olunan difraksiya

689 Difraksiya qәfәsindәn hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

işığın düz xәtt boyunca yayılmasını yoxlamaq üçün
cismin xәyalını almaq üçün
difraksiya spektri almaq üçün
işığın sınma qanununu yoxlamaq üçün
işığın interferensiyasını müşahidә etmәk üçün

690 Dalğa cәbhәsinin verilәn vәziyyәtinә görә sonrakı vәziyyәtinin tәyini hansı prinsipә әsaslanır?

•

Kәsilmәzlik
Hüygens
Dalamber
Tomson
Laplas

691 İşığın iki yarıqdan difraksiyası zamanı müşahidә olunan iki maksimum arasında neçә әlavә
minimum yerlәşir?

•

Yerlәşmir
İki
Bir
Üç
Dörd

692 Verilmiş difraksiya qәfәsi üçün k/d = const olarsa, dalğa uzunluğu difraksiya bucağından necә
asılı olar?

•

dalğa uzunluğu artdıqca difraksiya bucağı dәyişmәz;
dalğa uzunluğu artdıqca difraksiya bucağı kiçilәr;
dalğa uzunluğu artdıqca difraksiya bucağı böyüyәr;
dalğa uzunluğu kişildikcә difraksiya bucağı böyüyәr;
dalğa uzunluğu kişildikcә difraksiya bucağı dәyişmәz.

693 İki qonşu zonaların M nöqtәsindә yaratdıqları rәqslәr, fazaca necә fәrqlәnirlәr?

•

fәrqlәnmirlәr
eyni fazalıdırlar
әks fazalıdırlar
az fәrqlәnirlәr
çox fәrqlәnirlәr

694 M müşahidә nöqtәsindә dalğaların yekun amplitudu ifadә olunur:

•

695 Frenel difraksiyası hansı dalğalarda müşahidә olunur?

•

yarımsferik
müstәvi
sferikmüstәv
sferik
yarımmüstәvi

696 Fraunhofer difraksiyası hansı dalğalarda müşahidә olunur?

•

müstәvi
sferikmüstәvi
yarımsferik

yarımmüstәvi
sferik

697 Tәklif olunmuş xassәlәrdәn elәsini seçin ki, işığın dalğa xassәsini sübut etsin:

•

düzgün cavab yoxdur
dispersiya, interferensiya, polyarizasiya, difraksiya
dispersiya, fotoeffekt, polyarizasiya, difraksiya
dispersiya, interferensiya, polyarizasiya, fotoeffekt
dispersiya, interferensiya, fotoeffekt, difraksiya

698 Yarıqdan difraksiyanın müşahidәsi zamanı rkranın M nöqtәsindә minumum intensivlik olacaqdır,
әgәr yarıqda yerlәşirsә:

•

birinci vә axırıncı Frenel zonası
cüt sayda Frenel zonaları
Frenel zonasının birinci hissәsi
Frenel zonasının axırıncı hissәsi
tәk sayda Frenel zonaları

699 HüygensFrenel prinsipinә әsasәn, dalğa prosesinin әhatә etdiyi, fәzanın hәr bir nöqtәsindә
intensivlik tәyin edilir:

•

Dalğa sәthlәri ilә şüalandırılan ikinci koherent dalğaların interferensiyalarının nәticәsi kimi.
hәr bir dalğa sәthinin elementinin şüalandırdığı fiktiv dalğaların intensivliklәrinin toplanması ilә
fәzanın bütün nöqtәlәrinә görә intensivliklәrin orta qiymәti ilә
Birinci vә sonuncu Frenel zonalarının amplitudlarının cәmi ilә
Bütün Frenel zonalarından rәqslәrin amplitudlarının toplanması ilә

700 Mikrohissәciklәrin difraksiyası üzrә tәcrübә sübut edir ......

•

klassik mexanikanı
mikrohissәciklәrin ölçülәrindәn olan kristal maddәnin atomlarının ölçülәrini
mikrohissәciklәrin kiçik ölçülәrini
bәrk cismlәrin kristal quruluşunu
mikrohissәciyin dalğa xassәsinin olmasını

