
 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:نام دبیر:                       نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 ًوطُ( 25/0)ّط هَضز  جاّای ذالی ضا تا ػثاضت هٌاؾة پط وٌیس.

ٍظى( ٍ جْت ًیطٍی  -..... آى تؿتگی زاضز )حجن الف( ًیطٍی قٌاٍضی ٍاضز تط جؿوی وِ زض آب فطٍ هی ضٍز تِ

 ّن جْت تا(. -قٌاٍضی ّوَاضُ ..... ًیطٍی ٍظى اؾت )تطذالف جْت

اًطغی زضًٍی( جؿن  -)اًطغی جٌثكی هتَؾط هَلىَل ّای ...... ك یه جؿن تالب( اظ زیسگاُ هیىطٍؾىَپی زهای هط

 هتٌاؾة اؾت.

 تؼسیل هی وٌس. ج( آب زضیا تِ زلیل زاقتي ..... زهای َّا ضا

 گطهای ٍیػُ هَلی( تیف تط فلعات یىؿاى اؾت. -)گطهای ٍیػُ.... ت( طثك لاػسُ زٍلي ٍ پتی 

 پاییي( ضفتي ًمطِ شٍب هی قَز. -)تاال..... ث( هؼوَال افعایف فكاض ٍاضز تط جؿن ؾثة 

 افعایف( ًمطِ شٍب آى هی قَز. -)واّف.... ج( افعایف فكاض تط ضٍی ید، ؾثة 

 افعایف( -صی تاػج ..... ًمطِ شٍب هی قَز. )واّفچ( ًاذال

 ًوی وٌس(. -)هی وٌس ... ًوی وٌس( اها اًطغی زضًٍی جؿن تغییط -)هی وٌس ..... ( زض فطایٌسّای تغییط حالت زها تغییطح

 ( زض فلعات ػالٍُ تط اضتؼاـ اتوی، ............... ًیع زض ضؾاًف گطهایی ًمف زاضًس.خ

ّوطفت( ًام  -ضؾاًف -)تاتف ....  اًتمال گطها وِ زض آى تركی اظ ذَز هازُ ًیع جاتِ جا هی قَزز( یىی اظ ضاُ ّای 

 زاضز.

 ّوطفتی( اؾت. -ضؾاًف -)تاتف.... ش( ؾطیغ تطیي ضٍـ اًتمال گطها 

 تاتف گطهایی( تِ هحیط هازی ًیاظی ًیؿت. -)ّوطفت..... ض( زض اًتمال گطها تِ ضٍـ 

 

8اؾت. اگط چگالی تطًع  20cmٍ لطط آى  3200gجطم یه وطُ تطًعی  2  

تاقس، حجن حفطُ ای وِ زضٍى ایي وطُ  3  

πٍجَز زاضز چمسض اؾت؟ )  3) 
25/1 

3 

 تا تَجِ تِ قىل ّای ظیط، ًتیجِ اًساظُ گیطی تَؾط ّط ٍؾیلِ ضا تِ ّوطاُ ذطای آى تِ قىل زضؾت گعاضـ وٌیس؟

                                    

1 

4 

 4قطٍع تِ حطوت هی وٌس ٍ تا ؾطػت  Aاظ ًمطِ   2kgهطاتك قىل ظیط جؿوی تِ جطم 
 

هی ضؾس ٍ اظ  Bتِ ًمطِ  

 Dتِ فٌط ؾثىی تطذَضز هی وٌس ٍ آى ضا تا ًمطِ  Cایي لحظِ ٍاضز ؾطح افمی تسٍى اصطىان هی قَز ٍ زض ًمطِ 

10  فكطزُ هی وٌس ٍ هی ایؿتس. )  
 2)  

 الف( واض ًیطٍی اصطىان زض ؾطح قیثساض چمسض اؾت؟ 

 ضا هحاؾثِ وٌیس. ABب( واض ًیطٍی ٍظى زض هؿیط 

 ج( تیف تطیي اًطغی پتاًؿیل وكؿاًی فٌط ضا هحاؾثِ وٌیس؟

75/1 

 75/0 تطاتط هی قَز. تٌسی جؿن چٌس تطاتط قسُ اؾت؟ 36تطاتط قَز، اًطغی جٌثكی آى  2اگط جطم جؿوی  5

 5/0 هَضز( 2)تا ایي وِ تط جؿن ًیطٍ ٍاضز هی قَز، واض اًجام قسُ تط ضٍی جؿن تَؾط ایي ًیطٍ صفط اؾت؟ زض چِ صَضت 6

 2از 1صفحه ی 

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

 هقطع و رشته: دهن  تجربی

 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 

الف( زض قىل ظیط اظ ططف جیَُ تط اًتْای لَلِ هایل چِ فكاضی 

 ٍاضز هی قَز؟

تاقس، تِ اًتْای  2  2ب( اگط هؿاحت ؾطح همطغ اًتْای لَلِ 

 لَلِ چٌس ًیَتي ًیطٍ اظ ططف جیَُ احط هی وٌس؟

(   373  0 6⁄    
10 

 2 13600  جیَُ     
 3) 

5/1 

8 

 قىل ضٍتِ ضٍ جطیاى هایغ زاذل لَلِ ای ضا ًكاى هی زّس.

 الف( چطا اضتفاع هایغ زض زاذل زٍ لَلِ هتفاٍت اؾت؟

 اصل اًفاق افتازُ اؾت؟ب( ایي پسیسُ تط اؾاؼ وسام 

 

1 

 1 تفاٍت ًاًَ شضُ ٍ ًاًَ الیِ ضا تٌَیؿیس؟ 9

10 

 Aتِ چگالی  A ،B  ٍCزض قىل هماتل ؾِ هایغ هرلَط ًكسًی 

0تطاتط  6  

  3⁄  ٍC  0تطاتط 8  

تِ حال تؼازل لطاض زاضًس.  ⁄3  

 ضا تؼییي وٌیس. Bچگالی 

 

1 

11 

 جیَُ زض لَلِ ّای هَئیي شوط وٌیس.ػلت تطای ًحَُ لطاض گطفتي زٍ 

 

 

1 

12 
زضجِ ؾلؿیَؼ ٍ تا  90زضٍى ظطف ػایمی همساضی آب ٍ یه لطؼِ ید زض حال تؼازل ّؿتٌس. یه لطؼِ هؽ تا زهای 

168ظطفیت گطهایی   

 
گطم ید تالی هی هاًس. جطم اٍلیِ ید چٌس گطم تَزُ  20ضا ٍاضز هی وٌین. پؽ اظ حصَل تؼازل،  

336   ) اؾت؟   

  
آب    4200  

    
) 

25/1 

13 
5اظ ضٍغٌی تِ ضطیة اًثؿاط حجوی   0ؾاًتی هتط هىؼة زض زهای  60هرعًی اظ جٌؽ قیكِ تِ حجن   10 4 1

 
 

0لَلِ ای تا ؾطح همطغ تِ پط قسُ اؾت. هرعى  2⁄ تطؾاًین، اضتفاع   50هتصل اؾت. اگط زهای هرعى ضا تِ  2  

4ضٍغي زض لَلِ چٌس ؾاًتی هتط افعایف هی یاتس؟ )ضطیة اًثؿاط ذطی قیكِ   00
 5 0

 
 اؾت( 

75/1 

14 
لطاض هی زّین. چِ هست طَل هی وكس   20 ٍ زهای اٍلیِ  1kgٍاتی ضا زضٍى یه لطؼِ ید تِ جطم  50یه گطم وي 

 تثسیل قَز؟)اظ اتالف صطف ًظط قَز(   100تا توام ید تِ آب 

)   336   

  
آب    4200  

    
ید    2100  

    
 ( 

5/1 

هتطی تِ ططف ؾطح آب حطوت هی وٌس. اگط زها حاتت فطض قَز، حجن  70حثاب َّایی تِ قىل یه وطُ، اظ ػوك  15

103ٍ چگالی آب    105ایي حثاب زض ؾطح آب چٌس تطاتط هی قَز؟ )فكاض َّا زض ؾطح آب    

10  اؾت،  3   
  

.) 
25/1 

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

1 

 ّن جْت تا   ب( اًطغی جٌثكی هتَؾط هَلىَل ّای    ج( ظطفیت گطهایی       ت( گطهای ٍیػُ هَلی -الف( حجن

 خ( الىتطٍى ّای آظاز     ز( ّوطفت  هی وٌس      -ث( تاال         ج( واّف      چ( واّف       ح( ًوی وٌس

 ( 25/0)ّط هَضز                    ش( تاتف       ض( تاتف گطهایی

2 
  3200   2  20     10          8

 

  3 ظاّطی    
4
3
 (103)  4000  3     

ظاّطی    ُ حفط ٍالؼی      4000   ُ حفط  
3200

8
 4000 400   ُ حفط     ُ حفط  3600  3 (25/1        )  

3 
زلت (آ ذطا   1  0 5⁄       (3 7⁄  0 5⁄ ًوطُ( 5/0)        (  

زلت (ب ذطا   0 1⁄    (26 8⁄  0 1⁄ ًوطُ(                   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) ًوطُ(                                   75/1)   16   

5 
 2

 1
 
 2

 1
 (
 2

 1
)2  36  2  (

 2

 1
)2   

 2

 1
 √

36
2
 √18 

ًوطُ( 75/0)  

 ًوطُ( 5/0جاتجایی صفط تاقس ) -2ضاؾتای ًیطٍ تط جاتجایی ػوَز تاقس.      -1 6

7 

فكاض تط تِ لَلِ (  )      0    
 0 76            72     
→                           76  72  4      

    جیَُ    
  

13600  
 3       0 04     ⁄

→                    13600  10  0 04⁄  5440       

      5440  2  10 4  1 088  ⁄  

        (الف

 
         

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

2  2   (ب
 تثسیل تِ 2 
→         2  10 4  2         

 ًوطُ( 5/1)

8 

( تیف تط اظ فكاض 1( اؾت. ایي تساى هؼٌا اؾت وِ فكاض آب زض پاییي لَلِ )2( اضتفاع هایغ تیف تط اظ لَلِ )1الف( زض لَلِ )

 ( اؾت.2زض پاییي لَلِ )

زض جطیاى پایای یه قاضُ، فكاض قاضُ زض همطغ ب( ایي اذتالف فكاض طثك اصل تطًَلی تِ صَضت ظیط لاتل تَجیِ اؾت. 

( تِ همطغ تعضي تط لَلِ افمی جطیاى قاضُ هتصل اؾت. 1تعضي تط تیف تط اظ همطغ تاضیه تط اؾت. زض ایي جا لَلِ )

 اع تاالتطی تِ تاال ضاًسُ ذَاّس قس.تٌاتطایي فكاض آى تیف تط ٍ آب زض لَلِ لائن تا اضتف

 ًوطُ(  1)

9 
اگط شضُ ای اظ یه هازُ اظ حیج اتؼاز زض همیاؼ ًاًَ تاقس، تِ آى ًاًَ شضُ هی گَئین. اها اگط صطفا یه تؼس هازُ ای ضا زض 

 ًوطُ( 1) همیاؼ ًاًَ هحسٍز وٌین، الیِ ای تِ ضراهت ًاًَ همیاؼ زاضین وِ تِ آى ًاًَ الیِ هی گَیین.

 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  ترم نوبت دومسؤاالت پایاى  کليد

 1نام درس: فيسیک 

 سرابی هریننام دبير: 

 03/1398/ 11تاریخ اهتحاى: 

 صبح  08:00ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 120هدت اهتحاى: 
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10 

                  0 8⁄  25  0 6⁄  15 10   

 20  9 10       1 1⁄
 

  3  

 ّن فكاضًس، تٌاتطایي: A  ٍBزٍ ًمطِ ّن تطاظ 

       0         0                     

ًوطُ( 1)  

 

 

 

 

11 
ّط چِ  -2ًؿثت تِ زگط چؿثی آى تا قیكِ اؾت. ؾطح تطآهسُ جیَُ تِ ػلت تیكتط تَزى ذاصیت ّن چؿثی جیَُ  -1

 ًوطُ( 1لَلِ هَئیي تاضیىتط تاقس، جیَُ زض اضتفاع ووتطی لطاض هی گیطز. )

12 

       0  0   ید             

        168
 

 
            0 90  90      

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

  45 20  65   

 لصا جطم اٍلیِ تطاتط اؾت تا: ید شٍب قسُ اؾت.  45gپؽ 

 ًوطُ(  25/1)

13 

ضٍغي      هرعى   

قیكِ       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⁄     

 ًوطُ(  75/1)

14 

ید  ید      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  

    
ید    2100  

    
 زاضین: 

 وِ ایي همساض ضا هی تایؿت گطهىي تاهیي وٌس، طثك ضاتطِ تَاى گطم وي زاضین:

 ًوطُ( 5/1)

15 

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

ًوطُ( 25/1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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