جوهوری اسالهی ایزاى

هحل ههز یب اهضبء

اداره کل آهوسش و پزورش شهز تهزاى

هذیزسئوال

اداره کل آهوسش و پزورش هنطقه  4تهزاى
ش صنذلی ( ش داوطلت ):

نبم واحذ آهوسشی :هتوسطه دوره اول دختزانه سزای دانش

نبم و نبم خبنوادگی:
سئوال اهتحبى درس :فیشیک

نبم پذر:
نبم دثیز/دثیزاى :خبنن رجب طبلجی

نوثت اهتحبنی :اول
هقطع :هشتن
سبل تحصیلی93-94 :

سبعت اهتحبى 9:00 :صجح
وقت اهتحبى 45 :دقیقه
تبریخ اهتحبى:

الف) درست یب نبدرست ثودى عجبرات سیز را هشخص کنیذ.

93/10/10

بارم

)1کبزیت افزٍذتِ هیش ٍ آیٌِ جسن غیز هیش است  (.ص )
)2اگز ًَر بِ ذط راست سیز ًویکزز ّیچگاُ پسیسُ کسَف ٍ ذسَف رخ ًویزاز (.ص )

1

 )3باستاب زر سطح یک ٍرق کاغذ هعوَلی ،هٌظن ٍ زر یک سطح یک کاغذ پَستیً ،اهٌظن است (. .غ )
)4آیٌِی هحسب کاًَى حقیقی ٍ آیٌِی هقعز کاًَى هجاسی زارز (.غ )

ة) جبهبی خبلی را ثب کلوبت هنبست پز کنیذ.
)1زر آیٌِی ....هحسبّ ............ویشِ اًساسُ تصَیز اس اًساسُ جسن کَچکتز است
 )2بزگشت ًَر اس سطح اجسام را ......باستابًَ .........ر هیًاهٌس.
)3فاصلِی بیي کاًَى تا آیٌِی کزٍی را .....فاصلِ کاًًَی .........هیًاهٌس.
)4اگز سطح زاذلی یک کزُی شیشِای را جیَُ اًسٍز کٌین بِ آى آیٌِی .......هحسب ..........گَیٌس.

1

ج) گشینه درست را انتخبة کنیذ
)1ساٍیِ باستاب پزتَ ًَر بِ کسام عاهل بستگی زارز؟
* الف) ساٍیِی ًَر تابیسُ شسُ

ب) صاف یا ًاصاف بَزى سطح جسن

ج) شفاف یا کسر بَزى جسن

ز) رًگ ًَر تابیسُ شسُ

1

 )2زر ٌّگام ذَرشیس گزفتگی یا کسَف ...............
الف) ذَرشیس زر سایِی سهیي است.

ب) هاُ زر سایِ سهیي است

*ج) سهیي زر سایِ هاُ است

ز) سهیي بیي هاُ ٍ ذَرشیس است

چ) بِ سَاالت سیز پاسد زّیس.
 )1زر طَل رٍس طَل سایِ یک زرذت چگًَِ تغییز هیکٌس؟ ابتسا کاّش سپس افشایش

1

 )2چگًَِ هیتَاى یک ستارُ را زر یک رصسذاًِ هشاّسُ کزز؟ هتَاًین اس آیٌِ هقعز استفازُ کٌین ٍ تصَیز را زر کاًَى ببیٌین

خ)ٍقتی جسوی بیي Fتا  Cزر جلَی یک آیٌِی هقعز قزار زّین تصَیز چِ ٍیژگیّایی زارز (با رسن شکل)
1.1

حقیقی -کَچکتز – زر فاصلِ بیشتز ٍ هعکَس
C

پبسخ سئواالت در روی برگه سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد .

صفحه ........1... ... :اس .......2......

پبسخنبمه سفیذ داده شود.

هقطع :هشتن

دنجبله سئوال اهتحبى درس :فیشیک

تبریخ اهتحبى93/ 10 /10 :

د) یک جسن کسر ،شفاف ٍ ًین شفاف بٌَیسیس.
کذر :هیش ،کبغذ

شفبف :شیشه

بارم

نین شفبف :کبغذ روغنی

5..1

ٍ)پزتَی ًَری بز سطح یک آیٌِی ترت هیتابس ٍ ساٍیِ بیي پزتَ تابش ٍ سطح  44زرجِ است ،ساٍیِ بیي پزتَ تابش ٍ باستاب
α + i = 90

چٌس زرجِ است؟

𝑖 + 𝑟 = 100

i=50

40+i=90

5..1

i=r=50

ُ)یک آسهایش کِ ًشاى هیزّس ًَر بِ ذط راست سیز هیکٌس را بیاى کٌیس.
1

*** ی) سایِ را بارسن شکل تَضیح زّیس.
5..1

فضای تیزُ پشت جسن کسر کِ بیي یک چشوِ ی ًقطِ ایی ٍ پززُ قزار زارز.

نوزه ورقه ( ثه عذد ) :
نبم و نبم خبنوادگی دثیز:

ثه حزوف:
تبریخ/اهضبء:

موفق ببشیذ

نوزه تجذیذ نظز ثه عذد:
نبم/نبم خبنوادگی دثیز:

ثه حزوف:
تبریخ/اهضبء:

جمع کل

صفحه ........2...... :اس.......2.......
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