بسمه تعا لي

نام :

زمان  ١٠٠ :دقيقه

اداره آموزش و پرورش منطقه ھشت تھران

نام خانوادگي :
درس  :فيزيك و آزمايشگاه ١
كالس  :اول /

تاريخ ٨٧ / ٣ / ١۶ :

دبيرستان كميل نوبت صبح

دبير آقاي :

امتحان نوبت دوم ــ خرداد ماه ٨٧

نمره كتبي :

 -١جمالت زير با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد  ١/٧۵) .نمره (
الف( در  .............خورشيدي  ،نور خورشيد به انرژي گرمايي تبديل مي شود  ) .سلول ھاي ــ صفحه ھاي (
ب( در درجه بندي سلسيوس دماي  ...................در فشار يك اتمسفر را برابر صد مي گيرند  ) .آب جوش ــ بخار آب جوش (
ج( در جسم  ....................با جابجا شدن الكترون ھاي آزاد  ،بار الكتريكي در آن شارش مي شود  ).رسانا ــ نا رسانا (
د( ھر چه دماي يك رساناي فلزي بيشتر شود مقاومت الكتريكي آن  .................مي يابد  ) .افزايش ــ كاھش (
ھــ ( اگر پرتوھا ي با زتاب امتداد شان ھمديگر را قطع كنند تصوير  ....................بوجود مي آيد  ) .مجازيـــ حقيقي (
و( ھر چه ضريب شكست يك محيط شفاف  ................باشد سرعت نور در آن كمتر است  ) .بزرگتر ــ كوچكتر (
ز( در صورتي كه جسم در ..............آينه مقعر با شد تصوير مجازي و مستقيم تشكيل مي شود ) بين كانون و مركز ــ فاصله كانوني (

 -٢ھر يك از اصطالحات زير را تعريف كنيد  ٢/۵ ) .نمره (
 -٣بزرگنمايي خطي

 -۴ضريب شكست مطلق

 -۵تطا بق

 -١گرماي ويژه

 -٢قانون اھم

 -٣گلو له اي بر جرم

 ۶ kgمطابق شكل از نقطه  Aدر ارتفاع  ٨متري رھا مي شود  .اگر سرعت اين گلوله در

نقطه  Bبرابر  ١٠ m / sباشد تعيين كنيد  ١/۵) .نمره (
الف( در مسير  ABچند ژول انرژي ،به انرژي دروني تبديل شده است ؟ ) ( g = ١٠m/s ٢

ب( در مسير  Aتا  Bتبديل انرژيھا را بنويسيد .

°c
°c
 -۴به يك قطعه فلز به جرم  ۴ Kgاگر  ٩۶٠٠٠ژول گرما بدھيم دماي آن از  ٢٠به  ٨٠مي رسد گر ماي ويژه
فلز را حساب كنيد  ٠/٧۵) .نمره (
 -۵توان الكتريكي يك سماور برقي  ٨٠٠وات است  .اين سماور با اتالف پتانسيل  ١۶٠ولت كار مي كند  ١/۵).نمره (
ب( چند آمپر جريان از آن مي گذرد .
الف( مقاومت الكتريكي آن چند اھم است .
پ(اگر سماور در ھر شبانه روز به مدت ٣ساعت روشن باشد در يك ماه) ٣٠روز(چند كيلو وات ساعت انرژي الكتريكي مصرف مي كند؟

دوم را تعيين كنيد  ٠/۵) .نمره (
 -۶در شكل زير ادامه مسير پرتو نور را رسم كنيد و اندازه زاويه تابش در آ ينه ّ

 -٧در ھر يك از شكل ھاي زير پرتو ھاي بازتاب را رسم كنيد  ١ ) .نمره (

 -٨به سئوال زير پاسخ دھيد  ١ ) .نمره (
الف ( با رسم شكل چگونگي تشكيل تصوير در آينه محدب را نشان دھيد .
ب( دو مورد كار برد آينه محدب را بنويسيد .
cm

 -٩جسمي در فاصله  ۶٠از يك آينه كروي به شعاع
مطلوب است  ٢) :نمره (
ب( فاصله تصوير تا آينه
الف ( نوع اينه

cm

 ٣٠قرار دارد  .اگر تصوير وارونه و كوچكتر از جسم
ج( بزرگنمايي خطي آينه

د ( رسم شكل با مقياس مناسب

 -١٠جسمي درفاصله ٢۴سانتي متري يك آينه كروي قرار دارد .اگر طول تصوير مجازي ـــــ طول جسم باشد تعيين
كنيد ١/۵ ).نمره (
ج( شعاع آينه
ب( فاصله كانوني آينه
الف ( نوع آينه
 -١١به سئوال زير پاسخ دھيد  ١/٢۵ ) .نمره (
الف( با طرح آزمايشي و رسم شكل چگونگي پاشيد گي نور در منشور را نشان دھيد .
ب( علت پاشيدگي نور در منشور را توضيح دھيد ؟
 -١٢با توجه به شكل به سئواالت پاسخ دھيد  ٢/٢۵ ) .نمره (
sin ۴٠= ٠/ ۶٢
sin ٣٠= ٠/ ۵
sin ۵٣= ٠/ ٨
الف( زاويه حدّ محيط شفاف چقدر است .
ب( اگر زاويه تابش در محيط  n١را به  ٣٠برسانيم زاويه شكست آن در ھوا چند درجه مي شود ؟
پ ( سرعت نور در اين محيط شفاف چقدر است ؟) سرعت نور در ھوا  ٣٠٠/٠٠٠كيلو متر بر ثانيه است (
ت( اگر زاويه تابش در محيط شفاف به  ۴۵برسد مسير پرتو نور را با ذكر دليل رسم كنيد .
 -١٣شناگري در روي تخته شنا در فاصله  ۵متري سطح آب يك استخر ايستاده است  .بطور عمود به آب استخر نگاه
مي كند  .اگر عمق استخر  ۶متر باشد شناگر كف اين استخر را در چه فاصله اي از خود مي بيند ؟)٠/٧۵نمره (
) ــــ =  nآب(
 -١۴به سئوال زير پاسخ دھيد  ١/٧۵ ) .نمره ( ) توان يك عدسي ھمگرا  ٢/۵ديو پتر است ( ) ١/٧۵نمره (
الف( فاصله كانوني عدسي چند سانتي متر است ؟
ب( اگر جسمي در فاصله  ٣٠از اين عدسي قرار داشته باشد فاصله تصوير تا عدسي و نوع تصوير را مشخص كنيد ؟
پ ( شكل را با مقياس مناسب رسم كنيد .
موفق باشيد ـــ گروه فيزيك

