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ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 ًوشُ( 25/0)ّش هَسد  جاّای خالی سا تا ػثاست هٌاػة پش وٌیذ.

 وٌذ. الف( آب دسیا تِ دلیل داؿتي ..... دهای َّا سا تؼذیل هی

 گشهای ٍیظُ هَلی( تیؾ تش فلضات یىؼاى اػت. -)گشهای ٍیظُ.... ( طثك لاػذُ دٍلي ٍ پتی ب

 پاییي( سفتي ًمطِ رٍب هی ؿَد. -)تاال..... ( هؼوَال افضایؾ فـاس ٍاسد تش جؼن ػثة ج

 افضایؾ( ًمطِ رٍب آى هی ؿَد. -)واّؾ.... ( افضایؾ فـاس تش سٍی یخ، ػثة ت

 ّوشفت( ًام داسد.-سػاًؾ-. ...)تاتؾهادُ ًیض جاتِ جا هی ؿَداًتمال گشها وِ دسآى تخـی اصخَد ىی اص ساُ ّای( یث

 تاتؾ گشهایی( تِ هحیط هادی ًیاصی ًیؼت. -)ّوشفت..... ( دس اًتمال گشها تِ سٍؽ د

|  |   یخچال( ساتطِ  -( دس ّش چشخِ ......... )هاؿیي گشهاییچ  | | ساتطِ تشلشاس اػت ٍ اگش دس ایي  0 

|  |  دٍم( تشهَدیٌاهیه ًمط هی ؿَد. -تاؿذ لاًَى .......... )اٍل 0 

ٍصى( ٍ جْت ًیشٍی  -ًیشٍی ؿٌاٍسی ٍاسد تش جؼوی وِ دس آب فشٍ هی سٍد تِ ..... آى تؼتگی داسد )حجن ح( 

 ّن جْت تا(. -ؿٌاٍسی ّوَاسُ ..... ًیشٍی ٍصى اػت )تشخالف جْت

5/2 

2 
8اػت. اگش چگالی تشًض  20cmٍ لطش آى  3200gجشم یه وشُ تشًضی   

تاؿذ، حجن حفشُ ای وِ دسٍى ایي وشُ  3  

πٍجَد داسد چمذس اػت؟ )  3) 
1 

3 

 تا تَجِ تِ ؿىل ّای صیش، ًتیجِ اًذاصُ گیشی تَػط ّش ٍػیلِ سا تِ ّوشاُ خطای آى تِ ؿىل دسػت گضاسؽ وٌیذ؟

                                    

1 

4 

 4ؿشٍع تِ حشوت هی وٌذ ٍ تا ػشػت  Aاص ًمطِ   2kgهطاتك ؿىل صیش جؼوی تِ جشم 
 

هی سػذ ٍ اص  Bتِ ًمطِ  

 Dتِ فٌش ػثىی تشخَسد هی وٌذ ٍ آى سا تا ًمطِ  Cایي لحظِ ٍاسد ػطح افمی تذٍى اصطىان هی ؿَد ٍ دس ًمطِ 

10  فـشدُ هی وٌذ ٍ هی ایؼتذ. )  
 2)  

 ان دس ػطح ؿیثذاس چمذس اػت؟ الف( واس ًیشٍی اصطى

 سا هحاػثِ وٌیذ. ABب( واس ًیشٍی ٍصى دس هؼیش 

 ج( تیؾ تشیي اًشطی پتاًؼیل وـؼاًی فٌش سا هحاػثِ وٌیذ؟

 

75/1 

 75/0 تشاتش هی ؿَد. تٌذی جؼن چٌذ تشاتش ؿذُ اػت؟ 36تشاتش ؿَد، اًشطی جٌثـی آى  2اگش جشم جؼوی  5

6 

تش اًتْای لَلِ هایل چِ فـاسی ٍاسد دس ؿىل صیش اص طشف جیَُ 

 هی ؿَد؟

 

 

 

1 

 2از  1صفحه ی 

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

 ریاضیهقطع و رشته: دهن  

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

 شواره داوطلب: ...............................

 صفحه 2تعداد صفحه سؤال: 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 دبیرستان غیردولتی دخترانه متوسطه دوم سرای دانش واحد رسالت 

 1397 -98سال تحصيلی  آزهوى پایاى ترم نوبت دوم

 1نام درس: فیسیک 

 سرابی مریم نام دبیر:

 03/1398/  11امتحان:   تاریخ

 صبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 120مدت امتحان : 
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 نمره 20جمع بارم : 

7 

 ؿىل سٍتِ سٍ جشیاى هایغ داخل لَلِ ای سا ًـاى هی دّذ.

 الف( چشا استفاع هایغ دس داخل دٍ لَلِ هتفاٍت اػت؟

 ب( ایي پذیذُ تش اػاع وذام اصل اًفاق افتادُ اػت؟

 
 

 

75/0 

 5/0 سا تٌَیؼیذ؟ تفاٍت ًاًَ رسُ ٍ ًاًَ الیِ 8

9 

 Aتِ چگالی  A ،B  ٍCدس ؿىل هماتل ػِ هایغ هخلَط ًـذًی 

0تشاتش  6  

  3⁄  ٍC  0تشاتش 8  

تِ حال تؼادل لشاس داسًذ.  ⁄3  

 سا تؼییي وٌیذ. Bچگالی 

 

1 

10 

دسجِ ػلؼیَع ٍ تا  90دسٍى ظشف ػایمی همذاسی آب ٍ یه لطؼِ یخ دس حال تؼادل ّؼتٌذ. یه لطؼِ هغ تا دهای 

168ظشفیت گشهایی   

 
گشم یخ تالی هی هاًذ. جشم اٍلیِ یخ چٌذ گشم تَدُ  20سا ٍاسد هی وٌین. پغ اص حصَل تؼادل،  

336   ) اػت؟   

  
آب    4200  

    
) 

25/1 

11 

5اص سٍغٌی تِ ظشیة اًثؼاط حجوی   0ػاًتی هتش هىؼة دس دهای  60هخضًی اص جٌغ ؿیـِ تِ حجن   10 4 1

 
 

0لَلِ ای تا ػطح همطغ  تِ پش ؿذُ اػت. هخضى 2⁄ تشػاًین، استفاع   50هتصل اػت. اگش دهای هخضى سا تِ  2  

4سٍغي دس لَلِ چٌذ ػاًتی هتش افضایؾ هی یاتذ؟ )ظشیة اًثؼاط خطی ؿیـِ   00
 5 0

 
 اػت( 

75/1 

12 

لشاس هی دّین. چِ هذت طَل هی وـذ   20 ٍ دهای اٍلیِ  1kgٍاتی سا دسٍى یه لطؼِ یخ تِ جشم  50یه گشم وي 

 تثذیل ؿَد؟)اص اتالف صشف ًظش ؿَد(   100تا توام یخ تِ آب 

)   336   

  
آب    4200  

    
یخ    2100  

    
 ( 

5/1 

13 
هتشی تِ طشف ػطح آب حشوت هی وٌذ. اگش دها حاتت فشض ؿَد، حجن  70حثاب َّایی تِ ؿىل یه وشُ، اص ػوك 

103ٍ چگالی آب    105ایي حثاب دس ػطح آب چٌذ تشاتش هی ؿَد؟ )فـاس َّا دس ػطح آب    

10  اػت،  3   
  

.) 
1 

14 

 هتشاون ؿذُ اػت. 2 تا حجن  1 هطاتك ؿىل، یه گاص واهل طی دٍ فشایٌذ ّن دها ٍ تی دس سٍ، اص حجن 

 الف( هـخص وٌیذ وذام فشایٌذ ّن دها ٍ وذام یه تی دسسٍ اػت؟

 م ؿذُ سٍی دػتگاُ دس وذام فشایٌذب( تا اػتذالل هؼیي وٌیذ، واس اًجا

 تیؾ تش اػت؟

ن تی دسسٍ دهای گاص افضایؾ هی یاتذ یا ج( تَظیح دّیذ، دس فشایٌذ تشاو

 واّؾ؟

 

 

25/0 

5/0 

 

5/0 

15 

 دٍ هَل گاص آسهاًی ته اتوی، چشخِ ای سا هطاتك ؿىل صیش طی هی وٌذ:

 چٌذ طٍل اػت؟ ACالف( تغییش اًشطی دسًٍی دس فشایٌذ 

 سا حؼاب وٌیذ. CBب( گشهای هثادلِ ؿذُ دس فشایٌذ 

 گیشد یا گشها اص دػت هی دّذ؟ چشا؟ج( دس ایي چشخِ گاص گشها هی 

 
 

5/1 

16 
  0سا تِ یخ   20آب  2kgاػت. چِ هذت طَل هی وـذ تا ایي یخچال  4ٍ ظشیة ػولىشد آى  100Wتَاى یخچالی 

333   تثذیل وٌذ؟ )  

  
   4200   

  
) 

5/1 

 2از  2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 ( واّؾ      ت                            ( تاال       ج    ( گشهای ٍیظُ هَلیب  الف( ظشفیت گشهایی     

 ( 25/0)ّش هَسد  ّن جْت تا    -ح(  حجندٍم        -چ( هاؿیي گشهایی            تاتؾ گشهایی (دّوشفت                     ( ث

2 
  3200   2  20     10          8

 

  3 ظاّشی    
4
3
 (103)  4000  3     

ظاّشی    ُ حفش ٍالؼی      4000   ُ حفش  
3200

8
 4000 400   ُ حفش     ُ حفش  3600  3 (1        )  

3 
دلت (آ خطا   1  0 5⁄       (3 7⁄  0 5⁄ ًوشُ( 5/0)        (  

دلت (ب خطا   0 1⁄    (26 8⁄  0 1⁄ ًوشُ(                   5/0)       (  

4 

                (الف
1
2
(2)(4)2  2(10)(1)           16  20   4       4     

(1)(10)2         (ب   20      

          (ج
1

2
(2)(42) ًوشُ(                                   75/1)   16   

5 
 2

 1
 
 2

 1
 (
 2

 1
)2  36  2  (

 2

 1
)2   

 2

 1
 √

36
2
 √18 

ًوشُ( 75/0)  

فـاس تش تِ لَلِ (  ) 6      0    
 0 76            72     
→                           76  72  4      

       
 

 
         

  020                °73 0 6⁄
→                          020  0 6⁄  72     

 ًوشُ( 1) 

7 

( تیؾ تش اص فـاس 1( اػت. ایي تذاى هؼٌا اػت وِ فـاس آب دس پاییي لَلِ )2( استفاع هایغ تیؾ تش اص لَلِ )1الف( دس لَلِ )

 ( اػت.2دس پاییي لَلِ )

دس جشیاى پایای یه ؿاسُ، فـاس ؿاسُ دس همطغ ب( ایي اختالف فـاس طثك اصل تشًَلی تِ صَست صیش لاتل تَجیِ اػت. 

( تِ همطغ تضسي تش لَلِ افمی جشیاى ؿاسُ هتصل اػت. 1اص همطغ تاسیه تش اػت. دس ایي جا لَلِ ) تضسي تش تیؾ تش

 تٌاتشایي فـاس آى تیؾ تش ٍ آب دس لَلِ لائن تا استفاع تاالتشی تِ تاال ساًذُ خَاّذ ؿذ.

 ًوشُ(  75/0)

8 
سُ هی گَئین. اها اگش صشفا یه تؼذ هادُ ای سا دس اگش رسُ ای اص یه هادُ اص حیج اتؼاد دس همیاع ًاًَ تاؿذ، تِ آى ًاًَ ر

 ًوشُ( 5/0) همیاع ًاًَ هحذٍد وٌین، الیِ ای تِ ظخاهت ًاًَ همیاع داسین وِ تِ آى ًاًَ الیِ هی گَیین.

9 

                  0 8⁄  25  0 6⁄  15 10   

 20  9 10       1 1⁄
 

  3  

 ّن فـاسًذ، تٌاتشایي: A  ٍBدٍ ًمطِ ّن تشاص 

       0         0                     

ًوشُ( 1)  

 

 

 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 دخترانه متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد رسالت دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم کليد

 دهن ریاضی 1نام درس: فيسیک 

 سرابی هریننام دبير: 

 03/1398/ 11تاریخ اهتحاى: 

 صبح  08:00ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 120هدت اهتحاى: 
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10 

       0  0   یخ             

        168
 

 
            0 90  90      

→                              168  ( 90)  336 یخ  103  یخ      0   0 045   45 ⁄  

  45 20  65   

 لزا جشم اٍلیِ تشاتش اػت تا: یخ رٍب ؿذُ اػت.  45gپغ 

 ًوشُ(  25/1)

11 

سٍغي      هخضى   

ؿیـِ       1     
 3   

→                 

      0   °  0  
  4 00 5 

0

 
      5 00 4

0

 
      0 60  

°       50 0 50  

→                                               
   5  10 4  60  50 3  4  10 5  60  50      1 5⁄  0 36⁄  1 14⁄   3     

     
  0 2⁄   2       1 14  3 ⁄
→                   1 14⁄  0 2⁄          5 7⁄     

 ًوشُ(  75/1)

12 

یخ  یخ      آب  آب       

  1  2100  (0 (20))  1  336  103  1  4200  (100 0) 
   42000 336  103  420000  798 103  798   

     798  103  50      
798 103

50
 15960   266     

336   تا تَجِ تِ    

  
آب    4200  

    
یخ    2100  

    
 داسین: 

 وِ ایي همذاس سا هی تایؼت گشهىي تاهیي وٌذ، طثك ساتطِ تَاى گشم وي داسین:

 ًوشُ( 5/1)

13 
 1 1   2 2     [103(10)(70)  105] 1  105 2   8  105   1  105 2   2  8 

ًوشُ( 1)  

14 

 ًوشُ( 25/0) ( تی دس سٍ اػت.2فشایٌذ )( ّن دها ٍ 1الف( فشایٌذ )

 ًوشُ( 5/0) ( اػت.1( تیؾ تش اص ػطح صیش هٌحٌی دس فشایٌذ )2(، صیشا ػطح صیش هٌحٌی دس فشایٌذ )2ب( دس فشایٌذ)

اػت، تٌاتشایي چَى دس فشایٌذ تشاووی             تٌا تِ ساتطِ  0  ج( هی داًین دس فشایٌذ تی دس سٍ 

 ًوشُ( 5/0) ( ًیض افضایؾ هی یاتذ.     ًیض هخثت تَدُ ٍ دهای گاص )   ( اػت لزا 0  واس سٍی هخثت )

15 

      (الف
  
 
(         )

     4 105 1 10 3 300           1 105 4 10 3 400 
→                                         

      
3
2
(400 300)        150  

     (ب
  
 
(     )

   4 10 3 3       1 10 3 3     1 105      
5
2
 

→                                       

      
5
2
 1  105  (1 4)  10 3       750   

       
   0       0 
→         0           0 

چَى چشخِ ػاػتگشد اػت، واس تش سٍی گاص هٌفی اػت. تٌاتشایي تا تَجِ تِ ایي وِ دس چشخِ  -ج( گشها هی گیشد

 اػت، تا اػتفادُ اص لاًَى اٍل تشهَدیٌاهیه هی تَاى ًَؿت: 0   

16 

   |    |  |   |
  2         333000

 

  
   

4200 
   

→                         

   |2 4200  (0 20)|  |2  333000|  168000 666000      834000  

  
  
 

  4       834000 
→              4  

834000
 

   208500     

   
 

 

  100       208500  
→               100  

208500
 

 2085  

 امضاء:  سرابی مریم نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :
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