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مدیریت آموزش و پرورش الرستان

شماره ردیف ...................

دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره دوم)

مدت امتحان  06دقیقه

بارم

1

هیساى اًرشی هصرفی زر هست زهاى یک زقیقِ را  ............................................گَیٌس.

0/5

2

بِ هجوَع اًرشی شرات تشکیل زٌّسُ یک جسن  ..............................گَیٌس.

0/5

3

اًرشی ای را کِ جسن بِ زلیل قرار گرفتي زر ارتفاع ًسبت بِ زهیي زارز را .........................گَیٌس.

0/5

4

اًرشی جٌبشی شرصی بِ جرم  60کیلَگرم کِ با سرعت  4 m/sزر حال زٍیسى است را هحاسبِ کٌیس.

1

 5چرا زر زهستاى ٌّگاهی کِ سطح زریاچِ ید هی بٌسز ،با افسایش ضراهت ید ،آٌّگ افسایش ضراهت ید کٌس
هی شَز؟

1

 6جسوی بِ جرم  mاز ارتفاع  50هتری سطح زهیي رّا هی کٌین .سرعت جسن را زر سطح زهیي بسست آٍریس.

1

 7زهای تعازل را تعریف کٌیس.

1

 8زٍ ٍیصگی الکترٍى ّای آزاز را بیاى ًواییس.

1

 9قاًَى اّن را بیاى ًواییس.

1

 10گر یک هقاٍهت  10اّوی را بِ اذتالف پتاًسیل ٍ 30لت هتصل شَز جریاى الکتریکی عبَری از هقاٍهت چٌس
آهپر است؟

1

1

ً 11ین سایِ چگًَِ تشکیل هی شَز ؟

0/5

 12زاٍیِ بیي پرتَ تابش ٍ ذط عوَز را  ......................................گَیٌس.

1

 13زاٍیِ بازتابش زر ّر شکل چٌس زرجِ است؟

05

 14فاصلِ جسوی از یک آیٌِ هقعر  20ساًتی هتر است .اگر تصَیر حقیقی آى زر  30ساًتی هتری آیٌِ تشکیل
1

شَزفاصلِ کاًًَی آیٌِ را بسست آٍریس.

 15پسیسُ سراب بَاسطِ چِ قاًَى فیسیکی رخ هی زّس؟

شکست ًَر 

بازتابش کلی 

1

پاشیسگی ًَر

 16زر عسسی هحسب رٍبرٍ ،اگر جسن بیي  2F ٍ Fباشس .تصَیر آى را رسن ًوَزُ ٍ سِ ٍیصگی آى را بیاى
ًواییس.

3

 17زر شکل ّای زیر کسام زاٍیِ ،زاٍیِ ی حس ٍ ،کسام شکل بازتابش کلی را ًشاى هی زّس؟

1

 18تَاى یک عسسی  20+dاست .اگر جسوی را زر فاصلِ 10 cmآى قرار زّین.

3

الف) فاصلِ کاًًَی عسسی را بسست آٍریس.
ب) فاصلِ تصَیر تا عسسی را تعییي کٌس.

پ) اگر طَل جسن  20 cmباشس ،طَل تصَیر را بسست آٍریس.

