نام ...............................................................

باسمه تعالي

نام خانوادگی .............................................

سازمان آموزش و پرورش فارس

نام پدر .......................................................

مدیریت آموزش و پرورش الرستان

تاریخ امتحان 29/11/1 :

دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره دوم)

شماره ردیف ...................

نام درس  :فیزیک

نوبت امتحانی  :نوبت اول
پایه  :دهم

مدت امتحان  21دقیقه

تصحیح

نام و نام خانوادگی دبیر :

نمره به عدد :

تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :

تجدید نظر

شماره صفحه 1 :
نام و نام خانوادگی دبیر :

نمره به عدد :

تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :
بارم

2

جمالت علمی زیر را با کلمات مناسب علمی تکمیل نمایید.
1

اگز خغوی الکتزٍى اس دعت بذّذ ببر آى  ...............................هی ؽَد .

2

بز اثز هبلؼ دٍ خغن هقذاری اس اًزصی آى بِ اًزصی  ...............................تبذیل هی ؽَد.

3

یکی اس راُ ّبی تَلیذ ّیذرٍصى الکتزٍلیش آة بَعیلِ  ...............................اعت.

4

در یک آسهبیؼ اگز هقذار گزهب دٍ بزابز ؽَد اختالف دهب  ...............................هی ؽَد.

5

در تؼبدل گزهبیی تغییرز دهربی اخغربهی برِ بربّن توربط دارًرذ ترب خربیی اداهرِ دارد برِ دهربی آى ّرب
 ...............................ؽَد.

6

در یک خغن  ...............................ببر الکتزیکی در هحلّ ایدبد ؽذُ ببقی هی هبًذ.

7

ػبهل ؽبرط ببر الکتزیکی در هذار  ...............................اعت.

8

ٍلت عٌح بِ طزیقِ  ...............................در هذار قزار هی گیزد.
سوالت چهارگسینه ای

1

بذام ػبهل در اًزصی خٌبؾی دخبلت ًذارد ؟

الف) خزم
2

ة) پزًذُ در حبل پزٍاس ج) آة رٍدخبًِ

د) پٌکِ آٍیشاى

بذام فلش سیز رعبًبی بیؾتزی دارد ؟

الف) هظ
4

ة) ارتفبع

ج) گزاًؼ سهیي

د) هَارد ة ٍ ج

بذام گشیٌِ سیز دارای اًزصی پتبًغیل بؾغبًی اعت ؟

الف) بوبى بؾیذُ ؽذُ
3

3

ة) آلَهٌیَم

ج) ًقزُ

د) آّي

ٍاحذ هقبٍهت الکتزیکی چیغت ؟

الف) اّن

ة) آهپز

ج) ٍلت

د) ٍات 

5

بذام خولِ ػلوی سیز صحیح اعت ؟

الف) اگز هقذار گزهب دٍ بزابز ؽَد گزهبی ٍیضُ دٍ بزابز هی ؽَد
ة) ٍاحذ گزهبی ٍیضُ صٍل اعت
ج) گزهبی ٍیضُ ّوِ هَاد بزابز اعت
د) گزهبی ٍیضُ ّز هبدُ هقذاری ثببت اعت
6

اس ًظز تَسیغ ببر در خغن رعبًب بذام گشیٌِ صحیح اعت ؟
الف)





ة)

ج)





د)

سواالت تشریحـی
1

ٍاحذ ّزیک اس بویت ّبی سیز را بٌَیغیذ.
گزهبی ٍیضُ (

)

0/5
)

تَاى الکتزیکی (

2

دٍ ػبهل بٌَیغیذ بِ بز ًقطِ خَػ ٍ اًدوبد آة تأثیز داؽتِ ببؽذ.

0/5

3

اختالف پتبًغیل الکتزیکی را تؼزیف بٌیذ.

0/5

4

قبًَى اّن را تَضیح دّیذ.

0/5

5

چزا پزًذگبى در سهغتبى پزّبی خَدػ را پَػ هی دٌّذ ؟

0/5

6

اًزصی درًٍی را تؼزیف بزدُ بزای آى هثبلی بٌَیغیذ.

0/75

6

بب تَخِ بِ ؽکل رٍبِ رٍ اگز دٍ خغن در یک ارتفبع سهیي ببّن عقَط بٌٌذ.
بذام سٍدتز بِ سهیي هی رعٌذ ؟ چزا؟

1 Kg

2 Kg

0/75

h=2m

زمین

7

سیغت تَدُ (بیَهظ) چیغت ٍ خشء بذام هٌببغ اًزصی اعت ؟

0/75

نام ...............................................................

باسمه تعالي

نام خانوادگی .............................................

سازمان آموزش و پرورش فارس

نام پدر .......................................................

مدیریت آموزش و پرورش الرستان

تاریخ امتحان 29/11/1 :

دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره دوم)

شماره ردیف ...................

نام درس  :فیزیک

نوبت امتحانی  :نوبت اول
پایه  :دهم

مدت امتحان  21دقیقه

تصحیح

تجدید نظر

شماره صفحه 3 :
نام و نام خانوادگی دبیر :

نمره به عدد :

نام و نام خانوادگی دبیر :

نمره به عدد :

تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :

تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :

8

ًوَداری رعن بٌیذ بِ رابطِ بیي خزیبى الکتزیکی ٍ اختالف پتبًغیل ٍ هقبٍهت هذار را ًؾبى دّذ.

0/75

9

آسهبیؾی را طزاحی بٌیذ بِ ًؾبى دّذ آة رعبًبی ضؼیف گزهب اعت؟ (ؽکل هزبَطِ رعن ؽَد) .

1

بارم

1

 10آسهبیؾی طزاحی بٌیذ بِ ًؾبى دّذ خغن رعبًب اس راُ القبیی ببردار هی ؽَد ؟( بب رعن ؽکل )

مسائل زیر را با نوشتن فرمول مربوطه حل شود.
1

در ؽکل هقببل بب بغتي بلیذ ّ ،زیک اس آهپزعٌح ّبی  A2 ٍ A1چِ ػذدی را ًؾبى هی دّذ ؟
در هذّت  32sچِ تؼذاد الکتزٍى اس الهپ هی گذرد ؟

A2

K

1/5

R = 33 

-

12 V

A1

+

2

بب خَردى چِ هقذار گَؽت هزؽ هی تَاى  20دقیقِ بغکتببل ببسی بزد ؟

1

( آٌّگ هصزف اًزصی در بغکتببل  ٍ 47/1 Kj/minاًزصی ؽیویبیی هَخَد در هزؽ ) 6/7 Kj/g

3

یک ٍسًِ  400gدر ارتفبع  8mقزار دارد.

1/5

الف) اًزصی پتبًغیل آى را حغبة بٌیذ.
ة) اگز ٍسًِ بِ طزف سهیي عقَط بٌذ عزػت آى در لحظِ بزخَرد برب سهریي چقرذر اعرت؟ ( اس هقبٍهرت
صزف ًظز ؽَد) .

4

یک گزم بي الکتزیکی ٍ 200اتی را درٍى یک قطؼِ آلَهٌیَم بِ خرزم  2kgبرِ دٍر آى ػربیا اعرت قرزار
هی دّین .پظ اس  5دقیقِ دهبی آلَهٌیَم  33 cافشایؼ هی یببذ .گزهبی ٍیضُ آلَهٌیَم چقذر اعت ؟

5

بز رٍی یک بخبری بزقی اػذاد ًَ 1000W ٍ 220Vؽتِ ؽذُ اعت.
الف) ؽذّت خزیبى ػبَری اس بخبری را تؼییي بٌیذ.
ة) هقبٍهت بخبری چقذر اعت ؟
ج) اگز ایي بخبری  5عبػت رٍؽي ببؽذ هقذار اًزصی الکتزیکی هصزفی چٌذ بیلَ ٍات عبػت اعت؟

سوال تشویقـی
 هغئلِ ای را طزاحی بٌیذ بِ ًؾبى دّیذ آة گزهب را اس دعت هی دّذ.

1/5

2

