КР ББИМ Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору

ФИЗИКА
ВАРИАНТ 5
9 КЛАСС
ОКУТУУ КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ЖҮРГҮЗҮЛГӨН МЕКТЕПТЕР ҮЧҮН

Тест тапшырмалардын жалпы саны – 20
1-бөлүм/Тест тапшырмалардын саны - 18
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а) ооба
б) жок
4
в) чоң ВАРИАНТ
ылдамдыктагы
толкун таралуусунда
г) кичине ылдамдыктагы толкун таралуусундагы

Бул бөлүм 4 жооптун ичинен 1 гана туура жоопту белгилей турган тест
тапшырмалардан турат. Ар бир тапшырмага жооптун 4 варианты берилет.
Алардын ичинен бир гана жооп туура. Сиз тандаган жоопту тегеректеп
белгилеңиз.

№ 7. Алыстан көрүүчүнүн көз айнегин жакында көрүүчүнүн көз айнегинен
кантип ажыратат?
а) анын линзасы иймек болот
б) алыстан көрүүчүнүн көз айнеги томпок линзадан турат
в) ар кандай линзадан болушу мүмкүн
г) линза оргстеклодон жасалышы керек

№ 1. Төмөндөгү көрсөтүлгөн тажрыйбалардын кайсынысы аркылуу
катушкада ток бар экенин аныктоого мүмкүн эмес?
а) Катушка менен амперметрди удаалаш туташтыруу.
б) Катушкага магниттик жебени жакындатуу.
в) Катушкага темир нерселерди жакындатуу.
г) Катушканын оромдорунун санын өзгөртүү.

№ 8. Жарыктын дисперсиясы деп ... айтылат.
а) жарыктын интерференциясы
б) жарыктын сынуу көрсөткүчүнүн жыштыгынан болгон көз карандылыгы
в) жарыктын тоскоолдуктарды айланын өтүүсү
г) жарыктын тыгыздыгы көбүрөөк чөйрөдөн тыгыздыгы азыраак тунук
чөйрөгө өтүүдөгү толук ички чагылышы

№ 2. Генератор – бул … өзгөртүп түзүүчү түзүүчү курал.
а) потенциалдык энергияны кинетикалык энергияга.
б) кинетикалык энергияны, потенциалдык энергияга.
в) механикалык энергияны электр энергиясына.
г) электр энергиясын ички энергияга.

№ 9. Кайсы нурлар фотопленкага таасир тийгизбейт?
а) ультракызгылт–көк нурлары
б) көк жарык
в) ак жарык г) инфракызыл нурлары
г) инфракрасные лучи

№ 3. Термелүү жыштыгы 10 Гц болгон материалдык чекит 5 с ичинде
канча толук термелүү жасайт?
а) 2
б) 5
в) 10
г) 50
№ 4. Математикалык маятник деген эмне?
а) жип илинген чекит менен дал келген октун тегерегинде термелип, жеңил,
узун жипке илинген эң кичинекей оор шарик
б) пластинаны оордук борбору аркылуу өтпөгөн, Горизонталдууууу
термелүү огунун айланасында термелген оор пластина
в) тик пружинага илинген шарик
г) Горизонталдууууу пружинага бекитилген шарик
№ 5. Толкундун фазалык ылдамдыгы 1200 м/c, термелүү жыштыгы 300 Гц.
Бул толкундун узундугун тапкыла.
а) 1500 м
б) 900 м
в) 0,25 м
г) 4 м
№ 6. Туурасынан кеткен толкун учурунда заттын өтүшү байкалабы?

№ 10. . Турактуу магнит – бул…
а) курчутулган болоттон же жакшы магниттелген атайын эритмеден
жасалган нерсе
б) өзүнө темир нерселерди тартууга жөндөмдүү болгон нерсе
в) абдан магниттелген нерсе
г) өзүнүн магниттик касиетин көпчүлүк убакытка чейин сактоого
жөндөмдүү болгон нерсе
№ 11. Тогу бар түз өткөргүчтүн магнит талаасынын магниттик
сызыктарынын формасы кандай?
а) өткөргүчтү курчаган концентривдүү айлана
б) өткөргүчтүн айланасында туюк ийри сызык
в) шоола сымал, өткөргүчтүн борборунан чыккан сыяктуу
г) өткөргүчтү курчаган туюк ийри сызык.
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№ 12. Трансформатор жогорулатуучу деп аталат, эгер:
а) N1 >N2; k < 1.
б) N1 =N2; k < 1
в) N1 >N2; k = 1
г) N1 <N2; k < 1
№ 13. Математикалык маятниктин узундугун 4 эсе узартса, анда анын
термелүү мезгили кандай өзгөрөт.
а) 4 эсе азаят б) 2 эсе азаят в) 4 эсе көбөйөт
г) 2 эсе көбөйөт
№ 14. Сүрөттө чагылган нурдун жолу көрсөтүлгөн. Варианттардын
кайсынысында түшүүчү нурдун жолу туура түзүлгөн?

а) 2
б) 3
в) 1
г) 4
№ 15. 3 м аралыкта жыйноочу линзанын алдында бийиктиктеги 2 м болгон
нерсе турат. Линзанын фокустук аралыгы 1 м. Линзадан кандай аралыкта
нерсенин сүрөттөлүшү жатат жана сүрөттөлүштүн бийиктиги канча?
а) 0,5 м; 1 м б) 1 м; 1,5 м в) 2 м; 2,5 м г) 1,5 м; 1 м
№ 16. Призма аркылуу чоң ак (дубалды) нерсени караса, бул нерсе ар
кандай түскө боѐлгондой болуп (спектр) көрүнөбү?
а) көрүнбөйт
б) көрүнөт, себеби призмадан өткөндөн ак нур жети түскө ажырайт
в) призма ак нурду сындырат
г) дисперсия кубулушу пайда болот
№ 17. Космонавтар бир планетага учуп келип, жердеги маятниктин
термелүү мезгили ал планетада 0,5 с түзгөндүгүн байкашты. Ал планетада
эркин түшүүнүн ылдамдануусу эмнеге барабар?
а) 4,9 м/с2
б) 39,2 м/с2
в) 2,45 м/с2
г) 19,8 м/с2
№ 18. Нерсе жыйноочу линзадан d = 2 м аралыкта жайгашкан. Нерсенин
сүрөттөлүшү нерсенин өзүнөн төрт эсе кичине. Бул линзанын фокустук
аралыгын тапкыла.
а) 0,8 м
б) 9,6 м
в) 0,2 м
г) 0,4 м
2, 3-бөлүмдөрдө тест тапшырмалар жок.
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4-бөлүм/Тест тапшырмалардын саны -2
Бул бөлүм кыска жооптуу тапшырмалардан турат. Жообу – 0 дон 9999га
чейинки бүтүн сан. Жоопту атайын берилген чакмактарга (бир чакмакка
бир гана сан) жазыӊыз. Эгерде жоопто бɵлчɵк сан чыкса, анда бүтүнгɵ
чейин тегеректегиле.
4.1. Бир калыпта жана түз сызыктуу кыймылда болгон нерсенин
координатасынын теңдемеси x= 7+4t (x– метр, t– секунда). Нерсенин
баштапкы координатасы эмнеге барабар?
Чыгаруу:

Жообу:
4.2. Толкун узундугу 0,2 мкм болгон ультрафиолет нурдануунун
квантынын энергиясы толкун узундугу 400 мкм инфракызыл нурдануунун
квантынын энергиясынан канча эсе чоң?
Чыгаруу:

Жообу:
ТЕСТТИН АЯГЫ
Баалоо критерийи:
1. №1-№ 8 - тапшырмалардын туура жообуна, ар бири үчүн – 1 балл берилет.
2. №4.1, №4.2 - тапшырмалардын туура жообуна, ар бири үчүн – 2 балл берилет.
Жалпы -22 балл.
3. Таблица боюнча баллдарды “баага” айландырабыз:
Баа
Жооптор баал менен

"2"
0-9 баал

"3"
10-12 баал

"4"
13-16 баал

"5"
17-22 баал

