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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهمياز كالس :

 98-99 دومپاياني                                                      ملکي  نام دبير : آقای

 27/3/99 تاريخ امتحان :                   رياضي فيزيک        رشته تحصيلي:

 صبح 10اعت شروع امتحان : س                      2آزمايشگاه    نام درس :                                                                                  

 صفحه 1 عداد برگ سئوال : ت           دقيقه              45مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

  هر یک از نشانه های زیر چه معنایی دارد برای هر کدام مثال بزنید . 1

 

 

2 

 2 نیروهای بین مولکولی در دو ترکیب آب و استون از چه نوعی می باشند ؟ 2

 1/5 سطح داخلی قوطی را باید خراش داد؟ در آزمایش زور آزمایی با شیمی چرا 3

 1/5 برای نوشتن خالصه یک متن علمی چه نکاتی را باید در نظر گرفت ؟ 4

دانشمندان برای مقایسه کردن از واژه های ............... و ........... و برای بیان تفاوت ها از واژه ها و عبارت  5

 نند .های کلیدی ............و .......... استفاده می ک

2 

 2 آزمایش زور آزمایی با شیمی را مرحله به مرحله توضیح دهید . 6

 تعدادی صفحه آلومینیومی را به شکل دایره روی کالهک واندوگراف خاموش قرار  7

 می دهیم اگر واندوگراف را به کار اندازیم چه اتفاقی می افتد و چرا ؟

2 

 درآزمایش مداد نور افشان هنگام عبور جریان از مغز مداد عددی که آمپرسنج نشان  8

 می دهد چگونه تغییر می کند ؟ چرا ؟

2 

 1 آزمایش حلقه پران از چه قانون فیزیکی تبعیت می کند ؟ 9

چرا در آزمایش قطار مغناطیسی بعد از چند بار حرکت آهنربا  و باتری درون سیم لوله باتری زود  10

 خالی می شود ؟ 

2 

 



 

 

 03/99 / 27   تاریخ امتحان :                        ک   ریاضی فیزی رشته :              2آزمایشگاه   دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 2 .داده شده را کامل کنیدو پیرابندهای  الصه آن را خ  متن زیر را با دقت بخوانید،  11

   

 

 

 

 

 

 


