ثه نبم خذا

نبم:

نوثت اهتحبنی :نوثت دوم

نبم خبنوادگی:

اداره کل آهوزش و پرورش استبى فبرس

پبیه :هطتن

نبم پذر:

کبرضنبسی سنجص و ارزضیبثی تحػیلی

تبریخ اهتحبى61/30/61 :

اداره آهوزش و پرورش آثبده ططک

ضوبره دانص آهوزی:

دثیرستبى ضهیذ ثهطتی

اهتحبى درس :علوم تجرثی
نبم دثیر :سعیذ دهیری

سبعت ضروع  6 :غجح
تعذاد سئوال61 :
زهبى پبسخگویی:

سدیف

گسینه غلط را ثب «غ» و گسینه غحیح را ثب «ظ» هطخع کنیذ ( :نوره هر سوال 32.0هی ثبضذ)
ٍ -1لسی یک هادُ دچاس زغییش فیضیکی هی ضَد اًشطی ضیویایی آى ز غییش ًوی کٌذ.
 -2گیشًذُ ّای اسسَاًِ ای چطن دیذ سًگی داسًذ ٍ زؼذادضاى تیطسش اسر.
 -3طى ّا زٌْا ػاهل زؼییي کٌٌذُ صفاذ دس خاًذاساى ًیسسٌذ.
 -4زؼذاد گاهر ّای هادُ دس لماح داخلی کوسش اص لماح خاسخی اسر.
ٍ -5لسی دٍ خسن سا تِ یکذیگش هالص هی دّین خشٍزَى ّا اص یکی تِ دیگشی هٌسمل هی ضًَذ ٍ ّش دٍ خسن تاسداس هی ضًَذ.
 -6دٍ لطة آٌّشتا سا ّیچ ٍلر ًویسَاى اص ّن خذا کشد.
ٌّ -7گام زطکیل سٌگ ّای دگشگًَی دها تاال سفسِ ٍ سٌگ ّا رٍب هی ضًَذ تؼذ دٍتاسُ هٌدوذ ضذُ تِ سٌگ زثذیل هی ضًَذ.
 -8اگش خسوی هاًٌذ کاغز خَسسی فمط تخطی اص خشزَ ّای ًَس زاتیذُ سا ػثَس دّذ تِ آى خسن کذس هی گَیٌذ.

...................
...................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

گسینه غحیح را انتخبة کنیذ ( :نوره هر سوال  32.0هی ثبضذ)2
 -9دس کذام یک اص دهاّای دادُ ضذُ دس صیش همذاس گاص تیطسشی دس ًَضاتِ حل هی ضَدً ( :وشُ ّش سَال 5.25هی تاضذ)
د) دس ّوِ دهاّا تِ یک هیضاى حل هی ضَد.
ب)  25دسخِ سیلسیَس ج)  35دسخِ سیلسیَس
الف)  15دس خِ سیلسیَس
داسای چٌذ الکسشٍى هی تاضذ:
 -15یَى
د)  24الکسشٍى
ج)  35الکسشٍى
ب)  15الکسشٍى
الف)  16الکسشٍى
 -11خْر حشکر خیام ػصثی دس سلَل ّای ػصثی تِ چِ صَسذ هی تاضذ؟
ب) خسن سلَلی  ،دًذسیر  ،آکسَى
الف) دًذسیر  ،آکسَى  ،خسن سلَلی
د) دًذسیر  ،خسن سلَلی  ،آکسَى
ج) آکسَى ،خسن سلَلی  ،دًذسیر
 -12کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش َّسهَى ًیسر ؟
الف) هَادی کِ اص خاًکشاس تِ دسٍى سٍدُ کَچک سیخسِ هی ضًَذ.
ب) هَادی کِ اص ّیدَفیض تِ دسٍى خَى زشضح هی ضًَذ.
ج) هَادی کِ اص غذُ فَق کلیِ زشضح هی ضًَذ ٍ تاػث افضایص فطاس خَى دس هَالغ خطش هی ضًَذ.
د) هَادی کِ اص تیضِ ّا زشضح هی ضًَذ ٍ تاػث تن ضذى صذا هی ضًَذ.
 -13کذام یک اص خاًذاساى صیش فمط تِ سٍش خٌسی زَلیذ هثل هی کٌذ؟
د) هخوش
ج) دلمک هاّی
ب) سیة صهیٌی
الف) خضُ
 -14اًشطی الصم تشای ایداد اخسالف خساًسیل دس دٍ سش تازشی اص کدا زاهیي هی ضَد:
د) ٍاکٌص ّای ضیویایی دسٍى تازشی
ب) اخسالف هماٍهر دٍ لطة هثثر ٍ هٌفی ج) هماٍهر دسٍى هذاس
الف) اًسمال الکسشٍى
کلوبت هنبست را از دروى پرانتس انتخبة کنیذ و در جبی خبلی ثنویسیذ  ( :نوره هر سوال 32.0هی ثبضذ)
 -15تشای خذاساصی چشتی اص ضیش اص دسسگاُ  .........................اسسفادُ هی ضَد ( .دسسگاُ زمطیش  -دسسگاُ ساًسشیفیَط)
 -16تِ ازن ّای یک ػٌصش کِ زؼذاد خشٍزَى آى ّا یکساى ٍ زؼذاد ًَزشٍى آًْا هسفاٍذ اسر  .....................هی گَیٌذ (.ایضٍزَج  -آلَزشٍج)
ٍ -17ظیفِ  .....................حفظ زؼادل تذى هی تاضذ( هخچِ  -تصل الٌخاع)
 -18دس زمسین  .........................دٍ سلَل تِ ٍخَد هی آیذ کِ زؼذاد کشٍهَصٍم آًْا تشاتش تا سلَل اٍلیِ هی تاضذ (.هیسَص  -هیَص)
 -19ایداد خاصیر هغٌاطیسی دس یک لطؼِ آّي،تِ ٍسیلِ آٌّشتا تذٍى زواس تا آى سا .................هی گَیٌذ (.هالص هغٌاطیسی  -المای هغٌاطیسی)
 -25تشخی اص کاًی هاًٌذ کاًی  .......................زحر زاثیش گشها ٍ فطاس ٍ ٍاکٌص تا هحلَل ّای داؽ تِ ٍخَد هی آیٌذ (.هسکٍَیر  -گشافیر)
 -21اگش خسن دس فاصلِ ی دٍس ًسثر تِ آیٌِ ی ...................لشاس داضسِ تاضذ .زصَیشی حمیمی ٍ ٍاسًٍِ تیشٍى آیٌِ زطکیل هی ضَد(.همؼش -هحذب)
 -22اگش اص یک چطوِ ًَس  ....................تشای زکیل سایِ اسسفادُ ضَد سایِ داسای هشص ّای کاهال ٍاضح خَاّذ تَد (.خطی  -خیَسسِ)

تاسم

ًام ٍ ًام خاًَادگی هصحح ٍ اهضا

ًوشُ خایاًی تا ػذد

ًوشُ خایاًی تا حشٍف

ًام ٍ ًام خاًَادگی زدذیذ ًظشکٌٌذُ ٍ اهضا

ًوشُ خایاًی تا ػذد

ًوشُ خایاًی تا حشٍف

«صفحِ اٍل»
ثه نبم خذا

نبم:
نبم خبنوادگی:

اداره کل آهوزش و پرورش استبى فبرس

نوثت اهتحبنی:نوثت دوم
پبیه :هطتن

نبم پذر:

کبرضنبسیسنجص وارزضیبثی تحػیلی

تبریخ اهتحبى61/30/ 61 :

ضوبره دانص آهوزی:

اداره آهوزش و پرورش آثبده ططک

سبعت ضروع  6 :غجح

اهتحبى درس :علوم تجرثی

دثیرسبى ضهیذ ثهطتی

نبم دثیر :سعیذ دهیری

تعذاد سئوال61 :
زهبى پبسخگویی:

ثه سواالت زیر پبسخ کوتبه ثذهیذ ( :نوره هر سوال 32.0هی ثبضذ)
 -23یک زغییش ضیویایی دس چِ صَسزی هی زَاًذ کاس اًدام دّذ :
 -24کاس غضشٍف سا دس دسسگاُ اسکلسی تٌَیسیذ:
 -25کذام غذُ هی زَاًذ تش زشضح َّسهَى زَسط سایش غذُ ّا اثش تگزاسد:
 -26تشای زطخیص تاسداس تَدى یک خسن اص چِ ٍسیلِ ای اسسفادُ هی ضَد؟
 -27یکی اص کاستشد ّای آٌّشتای الکسشیکی سا تٌَیسیذ:
 -28دسهَزَس ّای الکسشیکی اًشطی الکسشیکی تِ چِ ًَع اًشطی زثذیل هی ضَد؟
 -29کاًی ّالیر ًطاى دٌّذُ چِ ًَع آب ٍ َّایی دس گزضسِ اسر؟
 -35تِ چِ کاًی ّایی کاًی ّای ًاهْشتاى گفسِ هی ضَد:
 -31کذام سٌگ حاصل اخسواع تمایای خاًذاساى دس حَضِ ّای سسَتی اسر:
 -32تِ کَچکسشیي تاسیکِ ی ًَس کِ تسَاى زصَس کشد چِ هی گَیٌذ:
 -33تِ هدوَػِ سًگ ّای زطکیل دٌّذُ ًَس سفیذ چِ هی گَیٌذ؟
 -34چِ هَلغ ًَس ٌّگام ػثَس اص یک هحیط ضفاف تِ هحیط ضفاف دیگش ضکسسِ ًوی ضَد:
سواالت تطریحی
 -35هطاتك ضکل صیش اتسذا یک هیلِ خالسسیکی سا تا خاسچِ خطوی هالص هی دّین ٍ تؼذ آى سا تِ کشُ ً Aضدیک هی کٌین .تؼذ کشُ  Bسا اص کشُ ی
 Aخذا کشدُ ٍ هیلِ سا ّن اص کشُ  Aدٍس هی کٌینً 5.75 ( :وشُ)
الف) تاس کشُ ی  B ٍ Aسا هطخص کٌیذ:
ب) دس ایي سَال اص چِ سٍضی تشای تاس داس کشدى کشُ ّا اسسفادُ ضذُ اسر:
 -36فشاٍاًی کاًی ّا تِ چِ ػَاهلی تسسگی داسد؟( دٍ هَسد)( ً 5.5وشُ)

 -37سٌگ ّای آرسیي دسًٍی ٍ آرسیي تیشًٍی چِ زفاٍزی اص ًظش ظاّشی تا ّن داسًذ؟(ً5.5وشُ)

 -38دٍ ًوًَِ اص کاستشد ّای سٌگ ّای سسَتی سا تٌَیسیذً 5.5 ( :وشُ)

 -39تاد چگًَِ هیسَاًذ تاػث فشسایص فیضیکی سٌگ ّا ضَد؟( ً 5.5وشُ)

 -45چِ زفاٍزی تیي َّاصدگی فیضیکی ٍ ضیویایی سٌگ ّا ٍخَد داسد؟( ً 5.5وشُ)

«صفحِ دٍم»

نبم:

نوثت اهتحبنی :نوثت دوم

ثه نبم خذا
اداره کل آهوزش و پرورش استبى فبرس

نبم خبنوادگی:

پبیه :هطتن

نبم پذر:

کبرضنبسی سنجص و ارزضیبثی تحػیلی

تبریخ اهتحبى61/30/ 61 :

ضوبره دانص آهوزی:

اداره آهوزش و پرورش آثبده ططک

سبعت ضروع  6 :غجح

دثیرستبى ضهیذ ثهطتی

اهتحبى درس :علوم تجرثی
نبم دثیر :سعیذ دهیری

تعذاد سئوال61:
زهبى پبسخگویی:

 -41تِ طَس کلی یک تاسیکِ ًَس هی زَاًذ ضاهل خشزَّای هَاصی ّوگشا ٍ ٍاگشا تاضذ .اگش خشزَ ّای هَاصی ّا سا تِ سطح آیٌِ ّای هحذب ٍ همؼش
تساتاًین  .تِ زشزیة چِ ًَع خشزَّایی تاصزاب خَاٌّذ کشدً 5.5 (.وشُ)

 -42سٌگ سٍتشٍ زَسط کذام یک اص ػَاهل حول خاتدا ضذُ اسر؟چشا؟ (ً 5.5وشُ)

 -43دس ّشیک اص ضکل ّای صیش خشزَ ًَسی ًطاى دادُ ضذُ اسر کِ تِ سطح آیٌِ ی زخر زاتیذُ اسر .تا زَخِ تِ لاًَى تاصزاب ًَس  ،خشزَ تاصزاب سا
اص ّش آیٌِ سسن کٌیذ ٍ همذاس آى سا تٌَیسیذً 5.5 ( .وشُ)
900
300

 -44ضکل صیش هسیش خشزَ ًَسی سا دس دٍ هحیط ضفاف هسفاٍذ ًطاى هی دّذ .تا رکش دلیل تیاى کٌیذ کذام یک اص دٍ هحیط سلیك زش اسر؟
( ً 5.5وشُ)
هحیط ضفاف دٍم
هحیط ضفاف اٍل

 -54پرتو نور خروجی هر یک از ابسار های زیر را رسم کنیدً 5.5(:وشُ)

 -46اگش تِ دٍ سش یک الهح سضسِ ای اخسالف خساًسیل ٍ 24لر ٍصل کٌین ٍ آهدشسٌح ػذد  1.5آهدش سا ًطاى دّذ .هماٍهر الهح چمذس اسر؟
( ًَضسي فشهَل ٍ یکا الضاهی اسرً 5.75 ().وشُ)

«صفحِ سَم»

