


 

 «بسوِ تعالی» 1فیسیک : اهتحاى درس

 ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى کردستاى

  سٌٌذج1هذیریت آهَزش ٍ پرٍرش  ًاحیِ 

 علَمدبیرستاى : ًام آهَزضگاُ

 2/3/96   :تاریخ برگساری اهتحاى

 10:30: ساعت ضرٍع اهتحاى علَم تجربی-دّن:پایِ ٍرضتِ تحصیلی

 :ًام ٍ ًام خاًَادگی داًص آهَز

 .پاسخٌاهِ ًیاز ًذارد:                                         کالس

  دقیق120ِ: هذت اهتحاى

 .استفادُ از هاضیي حساب هجاز است
 بارم (. صفحِ تٌظین ضذُ است4 سؤال در 17تعذاد  )هتي سؤاالت ردیف

 :هفاّ٘ن ظٗط ضا تؼطٗف کٌ٘س 1

 :اصل تطًَلٖ (الف

 

 :گطهإ ٍٗػُ هَلٖ (ب

 

 :قض٘ٔ کاض ٍ اًطغٕ خٌثكٖ (ج

 1ر5

 :خإ ذالٖ ضا تا ػثاضت هٌاؾة پط کٌ٘س 2

 .تؿتگٖ زاضز............................ ٍ ......................... آٌّگ تثر٘ط ؾغحٖ تِ ػَاهل هرتلفٖ هاًٌس  (الف

 .ٗک هثال عث٘ؼٖ اظ اٗي تثسٗل اؾت. ......................... هٖ گَٗ٘ن.................... تثسٗل حالت هؿتق٘ن گاظ تِ خاهس ضا  (ب

 .گطز هٖ قَز..........................  تِ 1396تا تَخِ تِ قاػسٓ ترو٘ي هطتثٔ تعضگٖ، ػسز  (ج

 1ر25

 :صح٘ح ٗا غلظ تَزى ػثاضت ّإ ظٗط ضا هكرص کٌ٘س 3

 . .........زض فكاض ٍ خطم ثاتت، حدن گاظ کاهل تا زهإ آى تط حؿة کلَٗي، ضاتغٔ هؿتق٘ن زاضز (الف

 . .......تا افعاٗف فكاض، ًقغٔ خَـ کاّف هٖ ٗاتس (ب

 . ....شضات ؾاظًسٓ خاهس تلَضٗي زض عطحْإ هٌظوٖ کٌاض ّن قطاض زاضًسٍ عٖ فطاٌٗس ؾطزؾاظٕ ؾطٗغ تكک٘ل هٖ قًَس (ج

 . .....تا افعاٗف زقت ٍؾ٘لِ تؼساز اضقام تا هؼٌإ ػسز اًساظُ گ٘طٕ قسُ افعاٗف هٖ ٗاتس (ت

1 

تا خٌؿْإ هرتلف ضا هغاتق قکل هقاتل زض ًقاط « ب»ٍ « الف»زٍ هکؼة  4

تا تَخِ تِ اٗي قکل، زض ّط ٗک . ًكاى زازُ قسُ زض ٗک هاٗغ ضّا هٖ کٌ٘ن

 :  زاذل ّط ٗک اظ پطاًتعّا ذظ تکك٘سزٍض کلؤ صح٘حاظ ػثاضتْإ ظٗط، 

 
 

 حدن- خطم ٗکؿاًٖ )اؾت، ظٗطا  (تطاتط- هتفاٍت )ً٘طٍٕ قٌاٍضٕ ٍاضز تط زٍ هکؼة زض ّط زٍ قکل تا ّن  (الف

 .اظ ّط کسام زض قاضُ قطاض گطفتِ اؾت (خطم هتفاٍتٖ- ٗکؿاًٖ

 .چگالٖ خؿن ب اؾت (کوتط اظ- ت٘كتط اظ - تطاتط تا)چگالٖ خؿن الف  (ب

 .حطکت ذَاّس کطز (تاال- پاٗ٘ي )ٍ خؿن ب ضٍ تِ  (تاال- پاٗ٘ي )خؿن الف ضٍ تِ  (ج

 1ر25

 :پطؾف چْاض گعٌِٗ إ 5

 ...حدن آب .  زضخٔ ؾاًتٖ گطاز هٖ ضؾاً٘ن80زهإ آب ضا اظ صفط زضخٔ ؾاًتٖ گطاز تِ 

 .کاّف هٖ ٗاتس (ب     .افعاٗف هٖ ٗاتس (الف

 .اتتسا افعاٗف، ؾپؽ کاّف هٖ ٗاتس (ت   .اتتسا کاّف، ؾپؽ افعاٗف هٖ ٗاتس (ج

 0ر25

 :امضاء :نمره با حروف :نمره با عدد :مصحح/نام و نام خانوادگی دبیر





 

9 

 

 ایستگاه

پرسشهای »

 «مفهومی

 : 1پطؾف هفَْهٖ 

. قکل هقاتل هسلٖ تطإ تَص٘ف ٗک خؿن خاهس اضائِ هٖ زّس

 :تا تَخِ تِ اٗي هسل تَض٘ح زّ٘س

چطا ضطٗة اًثؿاط خاهسّإ هرتلف تا ّن هتفاٍت  (الف

 اؾت؟

 

 

 

ٍ « الواؼ»، «آلَهٌَ٘٘م» هازٓ 3تا تَخِ تِ خَاب قؿوت الف، پ٘ف تٌٖ٘ هٖ کٌ٘س اظ ت٘ي (ب

 ، کسام هازُ کوتطٗي ضطٗة اًثؿاط عَلٖ ضا زاقتِ تاقس؟«ٗد»

 
 

 0ر75

 :2پطؾف هفَْهٖ 

ضراهت زَٗاضٓ ق٘كِ إ ضا . قکل ضٍتطٍ ٗک خَؾٌح ؾازٓ خَُ٘ إ ضا ًكاى هٖ زّس

 چِ ػاهلٖ خَُ٘ ضا زضٍى لَلِ ًگِ هٖ زاضز؟ (الف. ًازٗسُ تگ٘طٗس

 

اگط اٗي خَؾٌح ضا تاالٕ کَّٖ تثطٗن، چِ تغ٘٘طٕ زض اضتفاع ؾتَى خَ٘ٓ زضٍى  (ب

 .لَلِ ضخ هٖ زّس؟ تَض٘ح زّ٘س

 

 
 

 

0ر75  

 
 فكاض َّإ هح٘غٖ کِ خَؾٌح ًكاى زازُ قسُ زض قکل، زض آًدا قطاض زاضز چقسض اؾت؟ (2پطؾف هفَْهٖ )زض پطؾف قثل  10

 (. اؾتm/s2 8/9 ٍ قتاب گطاًف kg/m3 13600چگالٖ خَُ٘ )

 

 0ر5

 تثسٗل قَز، تِ چِ هقساض C 80° کلَٗي زض فكاض ٗک اتوؿفط تِ آب 173 گطهٖ زض زهإ 600تطإ آًکِ ٗک قالة ٗد  (الف 11

اگط قطاض تاقس گطهإ الظم تطإ قؿوت الف ضا ٗک گطهکي تطقٖ تا  (ب (.زٗاگطام اٗي تثسٗل ّن ضؾن قَز)گطها ً٘اظ زاضز؟ 

فطض کٌ٘س توام گطهإ اٗداز قسُ تَؾظ گطهکي صطف ) ٍات تأه٘ي کٌس، حساقل تاٗس چِ هست ضٍقي تواًس؟ 900تَاى 

 (.ذَز اٗي فطاٌٗس قسُ ٍ ّسض ًوٖ ضٍز

 

C°J/Kg4200 =آبC، 

C°J/Kg 2100 =ٗدC، 

 kJ/kg 333 LF= ، 
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 هَل َّا زض زها ٍ فكاض 5حدن .  اتوؿفط1تطإ ٗک گاظ، ٗؼٌٖ زهإ صفط زضخٔ ؾلؿَ٘ؼ ٍ فكاض  (STP)زها ٍ فكاض هتؼاضف  12

ّوچٌ٘ي تطإ ضاحتٖ زض هحاؾثات، ثاتت خْاًٖ . َّا ضا تِ صَضت تقطٗثٖ گاظ آضهاًٖ زض ًظط تگ٘طٗس)هتؼاضف چقسض اؾت؟ 

 (. پاؾکال فطض کٌ٘س105 ٍ فكاض اؾتاًساضز ضا J/mol K 8گاظّا ضا 

 

 

1 

 زضخِ ؾلؿَ٘ؼ تاالٕ صفط زض اذت٘اض زاضٗن کِ ضطٗة اًثؿاط عَلٖ آى تطاتط 10 زض زهإ m20ٗک ه٘لٔ فلعٕ تِ عَل  13

/°C 6-10×15زضخٔ ؾلؿَ٘ؼ تاالٕ صفط تطؾاً٘ن، عَل اٗي ٍضقِ چقسض افعاٗف ذَاّس 90اگط زهإ اٗي ٍضقِ ضا تِ .  اؾت 

 ٗافت؟

 

 

 0ر75

 A اظ زّأً m/s 10خطٗاى آتٖ هغاتق قکل تا تٌسٕ  14

.  ؾاًتٖ هتط هٖ قَز30ٍاضز ٗک لَلِ تا قغط ٍضٍزٕ 

  چقسض اؾت؟Dتٌسٕ آب ٌّگام گصض اظ ذطٍخٖ 

 

 

 

 

 0ر75

اگط زض قاذٔ .  ٍخَز زاضزkg/m3 13600 قکل هقساضٕ خَُ٘ تا چگالٖ Uزض ٗک لَلٔ  15

 ؾاًتٖ هتط هاٗؼٖ تا چگالٖ ًاهؼلَم تطٗعٗن، اذتالف اضتفاع زٍ 40ؾوت ضاؾت تِ اًساظٓ 

 .چگالٖ اٗي هاٗغ ضا تِ زؾت آٍضٗس.  هٖ قَزcm 15ؾتَى هاٗغ زض قاذِ ّا تطاتط 

  

 0ر75

: تؼ٘٘ي کٌ٘س.  ضّا قسُ ٍ قطٍع تِ ؾط ذَضزى هٖ کٌسA ک٘لَگطم ضٍٕ ؾطؾطٓ تسٍى اصغکاکٖ اظ ًقغٔ 2خؿوٖ تِ خطم  16

 (g= 10 m/s2)؟ C تا ًقغٔ Bکاض ً٘طٍٕ گطاًف اظ ًقغٔ  (؟ بBتٌسٕ اٗي خؿن زض ًقغٔ  (الف

 

 1ر25

اگط اٗي تاالتط زض هست . (قکل ضٍتطٍ) اؾت kg 500خطم اتاقک تاالتطٕ تِ ّوطاُ تاض آى  17

 هتط تاالتط اؾت تطٍز، تَاى هتَؾظ اٗي هَتَض 6 ثاًِ٘ اظ عثقٔ ّوکف تِ عثقٔ زٍم کِ 10

 (g= 10 m/s2). تاالتط چٌس ٍات اؾت؟ ً٘طٍّإ اتالفٖ ضا ًازٗسُ تگ٘طٗس

 
 
 

   «بْارُ فخرائی- هَفق باضیذ»

 0ر75

 :امضاء :نمره با حروف :نمره با عدد :مصحح/نام و نام خانوادگی دبیر

 



 

-              

 «بسمه تعالی» 1 فیزیک درس: کلید

 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

 سنندج 1مدیریت آموزش و پرورش  ناحیه 

 2/3/96   تاریخ برگزاری امتحان:

 10:30 امتحان:ساعت شروع  جربیعلوم ت-دهمپایه ورشته تحصیلی:

 دقیقه 120 مدت امتحان: علومنام آموزشگاه: دبیرستان 
 بارم سؤاالت پاسخ ردیف

 نمره( 0ر5)در مسیر حرکت شاره، با افزایش تندی شاره، فشار آن کاهش می یابد.الف(  1

 نمره( 0ر5) افزایش یابد. K1تا در شرایط فیزیکی تعیین شده، دمای آن  ماده دادب( مقدار گرمایی که باید به یک مول از 

 نمره( 0ر5)کار کل انجام شده روی یک جسم با تغییرات انرژی جنبشی آن برابر است.پ( 

 1ر5

 (نمره 0ر25هر کدام  مورد از موارد ذکر شده 2) مساحت، جنس مایع، وزش باد، تابش نور خورشید، رطوبت هوافشار، دما، الف(  2

 نمره( 0ر5)چگالش، تگرگ )یا برف(ب( 

 نمره( 0ر25)103پ( 

 1ر25

 1 نمره( 0ر25هر مورد )صت( غ، پ( غ، ب( ص، الف(  3

 1ر25 نمره( 0ر5)باال ،پایین( ، پنمره( 0ر25)بیشتر ازب( ،(نمره 0ر5)یکسانی حجم، برابرالف(  4

 0ر25 نمره( 0ر25)پ( ابتدا کاهش، سپس افزایش می یابد. 5

 دماسنج معیار  اساس کار نوع دماسنج 6

 نمره( 0ر25)هست  نمره( 0ر25)قانون گازهای کامل گازی -1

 نمره( 0ر25)نیست  نمره( 0ر25)انبساط مایعات جیوه ای  -2
 

1 

 0ر5 نمره( 0ر5)  5/3 7

لولۀ همرفت را از آب سرد پر کرده و چند قطره جوهر از دهانۀ لوله به داخل آن  8

شاخه قائم لوله را مطابق شکل روی شعله می گیریم. میبینیم  و زیر آنمی ریزیم. 

باال رفته و ابتدا پایین را رنگی کند، از همان شاخه افقی جوهر به جای آنکه شاخۀ 

)مثال های دیگر: توضیح گرم شدن اتاق یا قابلمه پر  شاخۀ افقی باال را رنگی می کند.

 ه(نمر 0ر75)(15-4، یا فعالیت از آب به روش همرفت
  

 0ر75

 نمره( 0ر75)پ( نمره( 0ر5)ب( 
 

 

 نمره( 0ر75)ت( 

 0ر75

 0ر5 نمره( 0ر5)با رها کردن مجموعه.در فنر به انرژی جنبشی گلوله  شده انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره تبدیلث( 




