
        4 تعداد صفحات:                           به نام آنکه جان را فکرت آموخت                                           1 شماره صفحه :
                    22/03/1400 تاریخ امتحان :                پرورش ناحیه یک کرج مدیریت آموزش و                         نام و نام خانوادگی:

    دقیقه 90 زمان:                  غیردولتی امیدایران اولدوره  دبیرستان                    )فیزیک( علوم :نام درس
    1400ماه  ارزشیابی پایانی نوبت دوم، خرداد                               تمشه :تحصیلیپایه 

  بارم  ســـــؤاالت  ردیف

  . کنیداز داخل پرانتز عبارت مناسب را انتخاب   1

و زمانی که یک جسم الکترون  منفی) -(مثبت  .................زمانی که یک جسم الکترون از دست می دهد داراي بار .. الف)
  .شودمی منفی) -(مثبت  ................گیرد داراي بار ...می

   شود.حرکتی) تبدیل می -...... (الکتریکی به انرژي .......... )حرکتی -الکتریکی ....... (وتورهاي الکتریکی انرژي ........در م ب)

  شود.می نامیده )جم غیر منیر- جسم منیر....................... ( کند،هر جسـمی که از خود نور تولید میپ) 

  .است )وارون-مستقیم..... (………و جسم از )بزرگتر- کوچکتر( ……....…هاي کوژ، همواره  تصویر در آینهت) 

 راده پدی کند. اینیر آن تغییر میفاف دیگر، مسفاف به محیط شیط شهنگام حرکت مایل نور از یک محث) 
  .ودشینور نامیده م )بازتاب- شکست............. (...............

2  

  یک از موارد زیر عبارت صحیح را با (ص) و عبارت غلط را با (غ) مشخص کنید. در هر  2

    کنیم.استفاده می آنتن هواییبراي محافظت از ساختمانهاي بلند از  الف)

   کنند.یک آهنرباي دیگر قرار گیرد همدیگر را جذب می S یک آهنربا نزدیک قطب Sاگر قطب ب) 

یر خود اف دیگري بتابد، بدون شکست به مسفم شاي یا هر جس هشیش تیغه یک طحس بر عمود ورط ی باریکه نور بهوقتپ) 
 .دهدادامه می

  .شودگفته می قعرم هآین آن، به بپوشانیم جیوه از نازکی الیه با را اگر سطح درونی پوسته کرويت) 

1  

  در هر مورد گزینه صحیح را انتخاب کنید.  3

  شده است؟ شکسته تر ور، کدامیک از رنگهاي نور، بیشفید توسـط منشندگی نور سدر پاشالف) 

  قرمز )4  بنفش )3  زرد )2  نارنجی )1

   عمود به سطح آینه تخت بتابد، زاویه تابش چند درجه است؟ طور اگر پرتو نوري بهب) 

  60 )4  45 )3  صفر )2  90 )1

  گیرد؟جغرافیایی قرار میجهت  کدام راي که توسط نخ آویخته شده است، دآهنرباي میله N قطبپ) 

  غرب )4  شرق )3  جنوب )2  شمال )1

  توان اجسام را باردار کرد؟نمی هاي زیراز روش کدامیک با ت) 

  رسانش )4  الکتریکیالقاي  )3  مالش )2  تماس )1
  

1  



        4 تعداد صفحات:                           به نام آنکه جان را فکرت آموخت                                           2 شماره صفحه :
                    22/03/1400 تاریخ امتحان :                پرورش ناحیه یک کرج مدیریت آموزش و                         نام و نام خانوادگی:

    دقیقه 90 زمان:                  غیردولتی امیدایران اولدوره  دبیرستان                    )فیزیک( علوم :نام درس
    1400ماه  ارزشیابی پایانی نوبت دوم، خرداد                               تمشه :تحصیلیپایه 

  ت زیر پاسخ کوتاه دهید:البه سوا  4

  شود؟در جرثقیل هاي مغناطیسی از کدام نوع آهنربا استفاده میالف) 

  عامل شارش بار الکتریکی چه نام دارد؟ب) 

  دهد؟اي رخ میافتد، چه پدیدهقرار گیرد و سایه زمین روي ماه می هنگامیکه زمین بین خورشید و ماهپ) 

  گویند؟به مجموعه رنگهاي تشکیل دهنده نور سفید چه میت) 

1  

  مفاهیم زیر تعریف کنید؟  5

    پاشندگی نورپ)   قانون بازتابب)   القاي مغناطیسیالف) 

5/1  

  ربردهاي آن را بنویسید.الف) نام وسیله زیر چیست؟                      ب) سه مورد از کا  6

  

1  

  با توجه به نمودار زیر، مقاومت الکتریکی را حساب کنید.  7

  

1  

  را مشخص کنید. Bو  Aب) قطب  دهد؟چه پدیده اي را نشان میالف) شکل زیر   8

  

75/0  
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  شکل زیر کدام یک از روش هاي ساخت آهن ربا را نشان می دهد؟ الف)   9
 .دو مورد از کاربردهاي این نوع آهن ربا را بیان کنیدب) 

  بیان کنید. براي افزایش قدرت این نوع آهن ربا پ) دو راه

  

25/1  

چند سانتیمتر به تصویرش  سانتیمتر به آینه نزدیک شود، 50این شخص مقابل یک آینه تخت ایستاده است. اگر شخصی   10
  نزدیک شده است؟

5/0  
  

  را با رسم کامل کنید.  M'و  Mاز روي آینه هاي شکل هاي زیرمسیر پرتو نور در بازتاب در   11

  

1  

   د.را رسم کنی از پرتو بازتاب ي زیراهر یک از حالتهدر   12

  

5/0  
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  :سش هاي زیر پاسخ دهیدتوجه به شکل به پربا . نور در دو محیط مختلف را نشان می دهد مسیرزیر شکل   13

محیط رقیق کدام  پ) ) زاویه انحراف را مشخص و مقدار آن را تعیین کنید.ب تابش و زاویه شکست چقدر است؟زاویه  الف)
  دام محیط غلیظ است؟و ک

  

5/1  

  باریکه نور را پس از عبور از منشور به طور کیفی رسم کنید.مسیر   14

  

1  

  15  ید                                                                جمع نمـرهشاد وسربلند باش                                                                       

 


