
,n )1 خواهیم داشت؟ Sو چند قطب  Nتکه تقسیم کنیم، چند قطب  nبه دائمی را  آهنرباياگر یک  ج)  دادن هواي بازدم از آب عبورک با ) تغییر رنگ آب آه4 خروج گاز در اثر اضافه نمودن قرص جوشان به آب )3 ) سوختن کاغذ2  کبود کاتگ آب در اثر اضافه کردن تغییر رن )1 ؟نیستکدام گزینه بیانگر یک تغییر شیمیایی  ب)  ) سرریز کردن4   ) صاف کردن3   ) تبلور2  تقطیر )1 ؟شود میالف) براي تهیه نبات از کدام روش جداسازي استفاده  انتخاب کنید. موارد زیرگزینه صحیح را در هریک از  3 75/0  غلط  صحیح .کند میمغناطیسی تغییر  هاي قطبجاي الکتریکی  آهنربايجریان الکتریکی در یک شدت ج) با تغییر  غلط  صحیح یک میله پالستیکی باردار را تعیین نمود. هاي الکترونتعداد  توان میب) به وسیله یک الکتروسکوپ  غلط  .  صحیحشوند میدریک واکنش شیمیایی  سازي فعال) کاتالیزگرها موجب کاهش انرژي الف بودن هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید.صحیح یا غلط  2 2  .کند میعبور  ....................ج) اگر یک پرتو به مرکز نوري یک عدسی همگرا بتابد  است. ....................ب) جهت قراردادي جریان الکتریکی در یک مدار الکتریکی از پایانه  باشد مانند آب. ....................و یا یک  باشد مانند جیوه ....................یک  تواند میالف) ماده خالص  کنید.الت زیر را با اطالعات خود کامل هر یک از جم 1 بارم سؤال ردیف 3از  1صفحه   تمشه: پایه فیزیک: نام درس 11/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 60مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  n2 2    2 (n , n2 1 2 1   3 (n, n   4 (n , n2 1 2 شیدورشیدخورشیدی 2   مرکز آینه کروي: ب) شکست نور: الف) مفاهیم زیر را تعریف کنید. X4921     YY   48 73   2 5 عدد جرمی تعداد نوترون تعداد پروتون تعداد الکترون نماد شیمیایی کامل کنید.جدول زیر را  4 2  جزئی خورشیدگرفتگی )4    کامل گرفتگی ماه )3 خورشیدگرفتگی کامل )2     جزئی گرفتگی ماه )1 اگر در نیم سایه ماه بر روي زمین باشیم؛ شاهد کدام پدیده هستیم؟ د)  1 خخور))4 اهاهاهیماهیم د ر رنگیر رنگگ آ تغ) سو) سوختن22 غ) ( ؟؟شودشودیمی ستفادهستفادهنتخابانتخاب کنیدیر کدر یکدر یکک  دردردردرددرتوتو  میمی پ  یککک هر یکن هر یککککاهشب کاهش اک ودبودن هکککک



ربا را آهنو بدون استفاده از هیچ ابزار دیگري میله  توان میربا در اختیار داریم. چگونه دو میله یک شکل، یکی آهنی و دیگري آهن ب) ، درصد اکسیژن موجود در هوا را تخمین زد؟شویی ظرفآزمایشی طراحی کنید که بتوان به وسیله مقداري سیم  الف) آزمایش:طراحی  7 5/1  باشد؟ ها می پس از عبور نور سفید از یک منشور، بیشترین و کمترین میزان شکست نور به ترتیب مربوط به کدام رنگ ج) شود؟ کوژ به آن بتابد چگونه بازتاب میاگر یک پرتو نور، موازي با محور اصلی آینه  ب) توان یک محلول سیر شده آب و الکل ساخت؟ چرا هرگز نمی الف) زیر پاسخ کوتاه دهید. سؤاالتبه  6 بارم سؤال ردیف 3از  2صفحه   تمشه: پایه فیزیک: نام درس 11/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 60مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  . اگر نصف این سیم را به اختالف پتانسیل کنیم میوصل ولتی  24را به اختالف پتانسیل  متر سانتی 48یک سیم به طول  8 75/1  تشخیص داد؟ الکتریکـی را  جریـان  شدت تغییرات  برحسبتغییرات اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر یک مقاومت دو اُهمی نمودار  9 5/1  ولتی وصل کنیم، شدت جریان الکتریکی در حالت دوم چند برابر شدت جریان الکتریکی در حالت اول است؟   48 کی دریکی درختالف اختالف پتانسلت دحالت دککککککک مقایک مقاواومتاومت 1        نوري هستند؟، به ترتیب چه ابزار 2و  1هاي  شکل 10 1   رسم کنید. اه ککنید که بتنی وهنی و دکنکنککنید نننن ش:



(نوشتن زوایـاي تـابش و بازتـابش     آخرین بازتاب رسم کنید.مسیر پرتو نور برگشتی از دو آینه تخت متقاطع زیر را تا  11 بارم سؤال ردیف 3از  3صفحه   تمشه: پایه فیزیک: نام درس 11/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 60مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  30 الزامی است. بربربروبرووبرروبربرو مشوبرو مششخص  20 جمع بارم  1      مسیر پرتوهاي زیر را کامل کنید. 14 5/1  ها: ج) پیچ تند جاده بین: ب) ذره :پزشکی الف) دندان در هر یک از موارد زیر از چه ابزار نوري استفاده شده است؟ 13 1   مسیر پرتو نور را در ادامه شکل روبرو مشخص کنید. 12 1  30


