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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

1 
 .تر( از جسم و )حقیقی/مجازی( است.تصویر در آینه مقعر، همواره )کوچکتر/بزرگالف( 

 برای ایجاد بار الکتریکی در یک ذره باید تعداد )الکترون/پروتون( در یک ذره تغییر کند. ب(

 شود.شود که به خط عمود . . . . . . . .میی نور هنگام ورود از شیشه به هوا، طوری شکسته میج( باریکه
2 

2 

 .استفاده نمودتوان در تعیین رسانا یا نارسانا بودن یک جسم از الکتروسکوپ می( الف

 شود.هر پرتوی نوری که به عدسی محدب بتابد دچار شکست می( ب

 تر( است.های عدسی از وسط آن )ضخیمج(در عدسی واگرا لبه

 ی مقعر گویند.ی نازکی از جیوه بپوشانیم به آن آینهی کروی را با الیهد(اگر سطح درونی پوسته

2 

3 

 بازتاب نامنظمالف( 

 

 خسوفب( 

 

 شکست نور ج( 

 

 ی مقعرد( مرکز آینه

 

3 

4 
 تواند قدرت آهنربای الکتریکی را تغییر دهد؟چند مورد از موارد زیر می

 پیچتغییر ولتاژ باطری، تغییر دو سر باطری، تغییر جهت پیچیدن سیم روی میخ، تغییر تعداد دورهای سیم

 

1 

 1 ؟شوندجا نمیجابهها چرا در اثر مالش دو جسم به یکدیگر، پروتون  5

 1 ی ایجاد بار الکتریکی منفی در الکتروسکوپ را به طور کامل شرح دهید.نحوه 6

 1 توانیم یک توپ را در روز ببینیم؟چرا می 7

 1 شفاف در چیست؟تفاوت و شباهت جسم شفاف و نیمه  8

 1 ی تخت را نشان دهیدبا یک شکل نحوه ایجاد وارونگی جانبی در آینه 9

 1 توان باردار بودن یک جسم را تشخیص داد؟با استفاده از الکتروسکوپ چگونه می 11

 1/5 نحوه ساخت یک عدسی محدب را نشان دهید.  11

12 
های خود استفاده کند. کدام ویژگی تصویر تشکیل شده در این آینه پزشک از یک آینه مقعر برای دیدن دندانفرض کنید یک دندان 

 با ویژگی تصویر تشکیل شده در آینه تخت یکسان است؟

 

1/5 

  2از  1صفحه ی  

 .......................... نام و نام خانوادگی:

   هشتم  و رشته: قطعم

 ........................................... :نام پدر

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه ....... سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه   تهران 

 مرزداران                   پسراهن                                                                                                                         دولتیغیر  دبیرستان

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 فیزیک نام درس:

 آقای احمدی شعار  :نام دبیر

 12/30/1031 :امتحان تاریخ

 صبح    8  :ساعت امتحان

 دقیقه 33 : امتحانمدت 



 

 نمره 23جمع بارم : 

 1 با رسم شکل نحوه تشخیص کانون عدسی مقعر را نشان دهید.  13

متر است. با رسم شکل سانتی 21(، 2ی کانونی عدسی محدب )متر و فاصلهسانتی 11( 1فرض کنید فاصله کانونی عدسی محدب )  14

 افتد؟ای اتفاق میها تابیده شود، چه پدیدهنشان دهید در صورتی که یک دسته پرتوی موازی و مشابه به سطح این عدسی
1 

 1/5 ان جایی را آتش زد؟چرا با استفاده از یک عدسی می تو 15

16 

شویم تا بتواند سکه را درست از اندازیم. آنقدر از میز دور میای میی کدری که مطابق شکل روی میز قرار دارد، سکهدورن کاسه

را شرح (. علت این پدیده 2ریزیم تا سکه را دوباره ببینم )شکل ی کاسه ببینم ) شکل الف(. سپس به آرامی درون کاسه آب میلبه

 دهید.

 

 

 

1 

17 

 زیر امتداد پرتوها را به طور کامل رسم کنید. در شکل 
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18 
ولتی به صورت پشت سر هم استفاده  2اهم، در صورتی که در آن از دو باطری  2شددت جریان یک مدار با مقاومت الکتریکی  

 کنیم، چند آمپر است؟

1 

19 

 سوال امتیازی:

  شده را به طور کامل نشان دهید.امتداد پرتوی تابیده 

 

 

 

 

 2از  2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف

1 

 تر/مجازیکوچک م و )حقیقی/مجازی( است.ستر( از ج، همواره )کوچکتر/بزرگمقعر آینهتصویر در الف( 

 الکترون .در یک ذره تغییر کند( پروتون/الکترون)برای ایجاد بار الکتریکی در یک ذره باید تعداد  ب(

 شوددور می شود.شود که به خط عمود . . . . . . . .می، طوری شکسته میشیشه به هوای نور هنگام ورود از باریکه ج(

2 

 نادرست .توان در تعیین رسانا یا نارسانا بودن یک جسم استفاده نموداز الکتروسکوپ می( الف

 نادرست .شودکست میهر پرتوی نوری که به عدسی محدب بتابد دچار ش( ب

 درست تر( است.های عدسی از وسط آن )ضخیمدر عدسی واگرا لبهج(

 نادرست ی مقعر گویند.ی نازکی از جیوه بپوشانیم به آن آینهی کروی را با الیهاگر سطح درونی پوستهد(

3 

ابند. تهای مختلف و به طور نامنظم بازمیر به سطح صفحه ناصاف می تابد، در جهتهرگاه یک دسته پرتو موازی نو :بازتاب نامنظمالف( 

 نامند.این بازتاب را بازتاب نامنظم می

 افتد. به این پدیده خسوف یا ماه گرفتگی گویند.زمین روی سطح ماه میهرگاه زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد، سایه :خسوفب( 

 هرگاه پرتوی نور از محیطی شفاف به محیط شفاف دیگر به صورت مایل بتابد دچار شکست نور می شود.نمره( 5/0) شکست نورج( 

 ای که آینه از آن ساخته شده است.مرکز کرهنمره( 5/0)ی مقعرد( مرکز آینه

4 

 ؟را تغییر دهد الکتریکیتواند قدرت آهنربای چند مورد از موارد زیر میالف( 

 پیچسیم روی میخ، تغییر تعداد دورهای سیمولتاژ باطری، تغییر دو سر باطری، تغییر جهت پیچیدن  تغییر

ایش دهد. دو مورد دیگر جهت میدان تواند قدرت آهنربای الکتریکی را افزپیچ میتغییر ولتاژ باطری و تغییر تعداد دورهای سیم

 دهند.مغناطیسی را تغییر می

5 
 ؟شوندجا نمیها جابهو جسم به یکدیگر، پروتونچرا در اثر مالش دب( 

 ها زیاد است. به همین دلیل امکان کندن الکترون از پروتون بیشتر است.ی اتم روی پروتونچون تمرکز هسته

6 

 بار الکتریکی منفی در الکتروسکوپ را به طور کامل شرح دهید.ی ایجاد نحوهپ( 

سطح کنند وها( به سمت تیغه ها حرکت میزدیک الکتروسکوپ می کنیم. بارهای منفی )الکترونی با بار منفی را نروش اول: یک میله

زنیم. در اثر این کار بار مثبت کالهک خنثی شده و در شود. سپس بعد از مدتی دست خود را به کالهک میکالهک باردار مثبت می

 شود.نهایت بار الکتروسکوپ منفی می

را به کالهک الکتروسکوپ بدون بار متصل  ی بار دار منفی یک میلهوش تماسی است. بدین ترتیب که : با استفاده از ردومروش 

 شودکنیم. در اثر این کار بار منفی به الکتروسکوپ منتقل می می

7 
 ؟توانیم یک توپ را در روز ببینیمچرا می(پ

 ی نوراز سطح آن به چشم بیننده برسد.نعکانس نور یک چشمهتوپ یک جسم غیر منیر است. بنابراین برای دیدن توپ الزم است تا ا

8 

 ؟شفاف در چیستجسم شفاف و نیمه و شباهت تفاوت( ت

 توانند از خود نور عبور دهند.شباهت: هر دو می

 و جسم نیمه شفاف قسمتی از نور رادهد تفاوت: جسم شفاف تقریبا تمام نور را از خود عبور می

9 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق  تهران  

 پسرانه  دولتیغیر  دبیرستان

 79-79سال تحصیلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 فیزیکنام درس: 

 آقای احمدی شعار نام دبیر:

 21/97/2979:  امتحانتاریخ 

 صبح  8  ساعت امتحان:

 دقیقه  79 :امتحانمدت 



10 

 یک جسم را تشخیص داد؟ باردار بودنتوان با استفاده از الکتروسکوپ چگونه می( ج

های هنگامی که یک جسم باردار به کالهک یک الکتروسکوپ بی بار تماس داده شود، به دلیل دافعه بین بارهای همنام، تیغه

 ها به معنی باردار بودن جسم است.الکتروسکوپ از هم باز می شوند. باز شدن تیغه

11 

 .یک عدسی محدب را نشان دهیدچ( نحوه ساخت 

 است، کافی است دو برش از یک گوی فلزی را همانگونه که از شکل مشخص 

 از محل برش به هم متصل کنیم. جسم به وجود آمده یک عدسی همگرا 

 است.

 

 

 

12 

های خود استفاده کند. کدام ویژگی تصویر تشکیل شده در این آینه پزشک از یک آینه مقعر برای دیدن دندانفرض کنید یک دندان ح(

 ؟ر آینه تخت یکسان استبا ویژگی تصویر تشکیل شده د

 ی کانون آینه قرار می گیرد.مجازی بودن. چون در آینه دندان پزشک دندان در فاصله

13 

 .تشخیص کانون عدسی مقعر را نشان دهیدبا رسم شکل نحوه  خ( 

 

 

 

 

14 

متر است. با رسم شکل انتیس 20(، 2ی کانونی عدسی محدب )متر و فاصلهسانتی 10( 1فرض کنید فاصله کانونی عدسی محدب )د( 

 ؟افتدای اتفاق میها تابیده شود، چه پدیدهنشان دهید در صورتی که یک دسته پرتوی موازی و مشابه به سطح این عدسی

 یمتر پرتوها را در فاصلهسانتی 10شوند، عدسی با فاصله کانونی میهنگامی که پرتوهای موازی به هر دو عدسی به صورت یکسان تابیده

 کند.تری به عدسی نسبت به عدسی دیگر همگرا مینزدیک

15 

 ؟چرا با استفاده از یک عدسی می توان جایی را آتش زدذ( 

تواند گرمای زیادی پرتوهای موازی نور خورشید را توسط عدسی محدب در یک نقطه متمرکز کنیم، این تمرکز میگر بتوانیم دسته ا

  آتش گرفتن آن نقطه گردد.ایجاد کند و سبب سوختن و احتماال

16 

شویم تا بتواند سکه را درست از اندازیم. آنقدر از میز دور میای میی کدری که مطابق شکل روی میز قرار دارد، سکهدورن کاسه ر( 

پدیده را (. علت این 2ریزیم تا سکه را دوباره ببینم )شکل ی کاسه ببینم ) شکل الف(. سپس به آرامی درون کاسه آب میلبه

 شرح دهید.

 

 

  2وقوع شکست نور در اثر ریختن آب در ظرف 

 

 .شود تا پرتو از مسیر مستقیم خود شکسته شده و به سکه برخورد کند و سبب دیده شدن آن توسط جسم گرددسبب می 

 

17 

 زیر امتداد پرتوها را به طور کامل رسم کنید. در شکل ذ( 

 ی دومی از آینه اول موازی با آینههمانگونه که مشخص است پرتوی بازتاب

 کند.عبور می

 



18 

ولتی به صورت پشت سر هم استفاده کنیم،  2اهم، در صورتی که در آن از دو باطری  2س( شدت جریان یک مدار با مقاومت الکتریکی 

                                                                                                                       چند آمپر است؟
v I R
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 سوال امتیازی:

  امتداد پرتوی تابیده شده را به طور کامل نشان دهید.

 

 

 

 امضاء:    شعارآقای احمدی نام و نام خانوادگی مصحح :  02 جمع بارم :


