شیمی و فیزیک
جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 1( .نمره)
 -1اجزای تشکیل دهنده ی خون را می توان بوسیله ی دستگاه  ..................................از هم جدا نمود.
 -2در ایزوتوپ های یک عنصر ،تعداد  .......................................با هم تفاوت دارد.
 -3به تخلیه الکتریکی بین ابر و زمین  ...................................گویند.
 -4در عدسی  ........................................تصویر یک جسم ،همواره کوچکتر از جسم و مجازی است.
جمالت صحیح را با (ص) و غلط را با (غ) مشخص نمایید 0/5(.نمره)
 -5ذره بین ،یک عدسی واگرا می باشد( .

)

 -6اسیدها ،همگی ترش مزه هستند( .

)

گزینه مناسب را عالمت بزنید 1/5(.نمره)
 -7کدام شکل طرز قرار گرفتن آمپرسنج و ولت سنج را صحیح نشان می دهد؟

 -8با توجه به شکل ،داخل کادر کدام وسیلهی نوری قرار دارد؟
ب) عدسی همگرا
الف) آینه کوژ
د) عدسی واگرا
ج) آینه کاو
 -9میدان دید کدام آینه بیشتر از بقیه است؟
ب) تخت
الف) کوژ

د) همه آینهها یکسان است

ج) کاو

پاسخ کوتاه دهید 1 (.نمره)
 -10دو مورد از موارد کاربرد الکتروسکوپ را بنویسید.
 -11اگر زاویه ی بین پرتو تابش با سطح آینه  50باشد ،زاویه ی بین پرتو تابش و بازتابش چند درجه می شود؟

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید 3/5(.نمره)
 -12معادله ی نوشتاری زیر را کامل نمایید 0/5( .نمره)

نمره برگه

نمره آزمایشگاه

نمره پایانی به عدد

نمره پایانی به حروف

 -13با توجه به شکل روبرو به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف) نوع ساختار مربوط به اتم است یا یون ،نوع آنرا مشخص نمایید 0/5( .نمره)

ب) اگر نشانه ی شیمیایی آنرا با  Aبخواهیم نمایش دهیم ،نشانه ی شیمیایی صحیح آنرا به همراه عدد اتمی و عدد جرمی بنویسید 0/5( .نمره)

 -14ولتاژ یک المپ  200ولت و جریان عبوری از آن  10آمپر است ،مقاومت الکتریکی مدار در صورتیکه ولتاژ آنرا به  100ولت کاهش دهیم
چند اهم می شود؟ ( 0/5نمره)

 -15با توجه به شکل ،اگر آهنربا را از محلهای مشخص شده برش دهیم ،قسمتهای  Aو  Bچه قطبی را نشان می دهند؟ (0/5نمره)

 -16با رسم شکل بازتاب نامنظم را توضیح دهید ( 0/5نمره)

 -17ادامه پرتو را در شکل زیر رسم کنید ( 0/5نمره)

