
  به نام خدا

  ) دهم1سؤاالت امتحان درس: فيزيك (  ساعت شروع:   دقيقه111مدت امتحان: 

  سال دهم متوسطه دوم(  رشته: رياضی فيزيك  وبت اول دی ماهن تاريخ امتحان:/       

 زابلمديريت آموزش وپرورش شهرستان   دبيرستان   : 

  نام خانوادگی:  :نام  شماره دانش آموزی:

  رديف  با نام و ياد خدای متعال وذكر صلوات بر  محمد و آل محمد شروع كنيد.  بارم

  هريك از مفاهيم فيزيکی زير را تعريف كنيد. 2 

  آ) كميت فيزيکی:

  ب) انرژی مکانيکی:

  پ) كشش سطحی:

  ت) فشار پيمانه ای: 

 1 

  كنيد.جاهای خالی را با كلمات مناسب كامل  2 

  ناميده می شود..........................برای تبديل يکاها به كار می بريم ، روش  "آ)روشی كه كه معموال

  استفاده كرد......................و.....................و.....................ب) برای توصيف كميت های برداری  بايد از

  می نامند.............................................ی به انرژی ورودی راب) دريك سامانه ، نسبت انرژی خروج

  ناميده می شوند.................... "باشد، معموال  mm1/1پ)لوله هايی كه قطر داخلی آن ها حدود 

  اتفاق می افتد..........................................و .................................... ت)حركت يك شاره به دو صورت 

 2 

  درستی ونادرستی هر عبارت را  زير را تعيين كنيد. 1/1 

  آ)چگای مايعات ، هميشه از چگالی جامدات كم تر است.

ب)جسمی راكه درراستای افقی حركت می كند، با نيروی عمودی روبه باال نگه داريم، كارمثبت انجام داده 

  ايم.

 و مثبت باشد. منفی است که می تواند  پ) فشار پيمانه ای كميتی 

  ت) درجاهايی از لوله كه جريان آب كندتر است. فشار هم كمتر است.

  باشد. Cmث)طول وعرض يك نانو اليه می تواند چند

  است. تر از گازها اتفاق می افتد چون فاصلة مولکول ها در آن ها كم تر کندج)پديده پخش در مايع ها 
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  عبارت  درست را از داخل پرانتز انتخاب كنيد. 1 

  آ)اكار نيروی وزن  بر روی خودروی كه دريك سربااليی ماليم حركت می كند.(مثبت ، منفی ، صفر)است.

  ب)دمای ذوب نانو ذرات طال (مساوی با ، بيش تراز ، كم تر از) دمای ذوب شمش طال است.

  بستگی (دارد ، ندارد).پ)فشار مايع به جنس مايع 

  ) است.مترت)اندازة اتم ها در حدود يك(آنگسترم ، ميکرو

 4 



  
 1/51 

 1/1 

 1 

 1/21 

  به سؤاالت زير پاسخ های كوتاه  بدهيد.

  آ)درچه مواقعی از تخمين استفاده می كنيم؟

 ب) چرا هنگام افزايش انرژی درونی يك جسم می گوييم كه انرژی تلف شده است؟

  بنويسيد. راتفاوت جامد های بلورين و آمورف ها پ)

  ت)خورشيد از كدام حالت ماد ساخته شده است؟

 1 

   1 

  
  

  

  رديف  سواالت  بارم

 1   آزمايشی طراحی كنيد كه به وسيلة آن بتوان نيروی شناوری وارد بريك آجر فرورفته درآب را اندازه گرفت. 1 

  اندازه گرفته ايم. mm 151/1است. قطر يك سيم را mm 11/1ريزسنج مدرج كه كمينة تقسيم بندی آن با  1 

  آ) اين اندازه را برحسب كليومتر وبا نماد گذاری علمی بيان كنيد.

  ب) نتيجة نهايی اين اندازه گيری را به شکل درست گزارش كنيد.
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 1/21 

جنوب غربی استان اصفهان قرار دارد.بيشترين بارندگی در سه ماة در  411𝑘𝑚2دهاقان با مساحت حدود 

 بوده است. مرتبة بزرگی تعداد قطره های باران در اين شهر را تخمين بزنيد. 21

را درون ظرف  g118دراختيار داريم. فلزی به جرم   ظرفی لبريزازمايعی به چگالی

  بدست آوريد. از مايع بيرون ميريزد. چگالی فلز را g22می اندازيم .

 8 

 1  3 

رها می شود . هنگام رسيدن  1/21  متری در شرايط خالء  18از ارتفاع   mگلوله ای به جرم

مکانيکی به دست آوريد .( گلوله به زمين تندی گلوله را به كمك پايستگی انرژی 

  (  

 11 

 می رسد .  B به نقطة 𝒔  8رها می شود وبا تندی   Aاز نقطة  Kg 2وزنه ای به جرم 2 

A سپس وارد سطح افقی شده ودر نقطةC .متوقف می شود 

ب) نيروی  m1                                                                 اصطکاک است؟ ABآ) اآيا در مسير

 اصطکاک جنبشی را  

B درسطح افقیBC .به دست آوريد (            B

             m1 

 11 

است. اين تلمبه در هر دقيقه چند كيلو  1  درصد  51و بازدة آن  kw2تلمبة برقی توان 

متری زمين  1/5گرم آب را با تندی ثابت از عمق   ) (به سطح زمين می آورد؟

 12 



متری آب اقيانوسی درحال حركت است. پنجره های اين زير دريايی ، دايره  51يك زير دريايی در عمق  1/21 

هستند.بزرگی نيروی عمودی ناشی از آب كه  Cm 91به شعاع  هايی 

 برهرپنچره وارد می شود چقدر است؟ 

  آب دریا)  (     

 19 

از لوله وارد   آتش نشانی را درحال خاموش كردن آتش ازفاصلة  دوری می باشد.اگر آب با تندی 1/21 

تندی خروج آب را از باشد  Cm4/5 =2dوقطر قسمت خروجی آن  Cm3/1 =1dشير شود وقطر ورودی شير

  شير پيدا كنيد تا آب به محل اتش برسد؟

 14 

  "موفق باشيد " 21 

   2 

  

  

  

  
  ردیف  راهنمای تصحيح  نمره

) 1/1آ)هرچيزی كه بتوان آن را اندازه گرفت واندازه اش را به صورت يك عدد بيان كرد.( 2 

) 1/1ب) مجموع انرژی های پتانسيل و جنبشی يك جسم را انرژی مکانيکی می گويند. (

) 1/1هم چسبی مولکول های سطح مايع رانيروی كشش سطحی می نامند .(پ)به دليل 

  )            1/1ت)تفاوت بين فشار مطلق و فشار جو را فشار پيمانه ای می نامند. (

 1 

) 21/1)            پ) بازده(51/1)                     ب) عدد ، واحد ، جهت  (21/1آ) تبديل رنجيره ای   ( 2 

  )1/1)                        ث)اليه ای ، متالطم (21/1مويين  (ت)لولة 

 2 

)                        21/1)                                   پ) درست(21/1)                      ب)نادرست(21/1آ) نادرست( 1/1 

  )           21/1ج)نادرست(                          )21/1)                 ث)درست(21/1ت)نادرست(

 9 

 4  ) 21/1)                 ت)آنگستروم(21/1)              پ)دارد(21/1)            ب)كم تر(21/1آ)منفی( 1 

 ) 21/1)زمان كافی نداريم .(2)     21/1)دقت باال درمحاسبات الزم نيست .(1آ) 2/1 

 ) 21/1از داده های مورد نياز در دسترس نيست .()همه يا بخشی 9 

  )1/1ب))افزايش انرژی درونی به صورت گرما ظاهر می شود كه مورد استفاده نمی باشد .(

) 1/1)مولکول های جامد بلورين با نظم خاصی قرار دارند. وبا سرد شدن آرام مايع تشکيل می شود. (1پ)

ت)  )1/1ند.وباسرد شدن سريع مايع درست می شوند .() مولکول های جامد آمورف نظم خاصی ندار2

  )21/1پالسما (

 1 

 ) 21/1آجری را با نخ به انتهای يك نيروسنج می بنديم و وزن آن را اندازه می گيريم. ( 1 

) 21/1سپس در همان حالت آجر را وارد ظرفی پر از آب می كنيم.  نيروسنج عدد كم تری را نشان می دهد. (

 ) 21/1)تقاوت اين اندازه گيری ها نيروی شناوری است. (21/1شناوری رو به باال وارد می شود. (چون نيروی 

 1 



 1             

   ( آ         

)1/1(  

 (ب                                                
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 1/21         )25/2                          (𝑚
182≈ 

 2
𝑚

682× 462 A=2 مساحت شهر  

        )25/2(                            𝑚
2−82≈  𝑚𝑚22=  ℎ  ارتفاع باران باریده  

        )25/2                            (𝑚682ℎ ≈ ×  𝐴=  8𝑉3 حجم باران باریده 

𝑚
1−82≈ 

 3
𝜋𝑟

 4
3=  2𝑉3 25/2(         حجم قطره باران                              (

                  )25/2(          تعداد قطره های باران   

 8 

                  )5/2(                   بیرون مایع 1 

  𝐕فلز = 𝐕ریخته

                                                     )2/5(               
  

 3 

 )1( 

  
  

  )1:   فيزيك(امتحان درس راهنمای تصحيح سؤا الت   رشتة : رياضی وفيزيك

تاريخ امتحان:/         

11/1931  

  دروة دوم متوسط پايه دهم دبيرستان شهيد زمانی 

  1931نوبت دی ماه  مديريرت آموزش وپرورش شهرستان دهاقان 

  ردیف  راهنمای تصحيح  نمره

 1/21  )5/25(     E1 = E2           ،       K1 + U1 = K2 + U2     )5/25(                         

                  )5/25(                      

  𝑉 = √2𝑔ℎ     )5/25(                            (                    
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5 / 575 𝑚𝑚 × 
1 𝑚 

1555 𝑚𝑚 
× 

1 𝑘𝑚 

1555 𝑚 
= 5 / 575 × 15 − 6 

𝑘𝑚 

1/111 mm                 1/151 mm ±                              ( 1 / 1 )   



 𝐸𝐴     )آ  2 
= 𝑈

𝐴 
+ 𝑘

𝐴 
= 𝑚𝑔ℎ + 2 = 2 × 82 × 5 = 822𝑗       )2/5(                    

 𝐸𝐵 
= 𝐾

𝐵 
+ 𝑈

𝐵 
= 8 𝑚𝑉2 + 2 = 

2
8 × 2 × 64 = 64𝑗        )2/25(                      2 

 ) 25/2نیروی های اتالفی داریم.  (  𝐴𝐸<  𝐵𝐸پس   

 2/5(                                 𝑊𝑓(     𝑊𝑓 = 𝐸𝐶 − 𝐸𝐵 = 2 − (66) = −64𝐽)پ 

= −𝑓𝑘         )2/25(   𝑓𝐾 = 64
5 = 82/1𝑁      )2/25(                                  

 11 

W=mgh=mمفید  1 
× 82 × 5/5  =55m           کل  W=P

×  t =2222×  62=822222J    

 )2/25(                                                   )2/25(                      

  Ra=𝑊 𝑊
مفید

        m=8222  Kg                    )2/25(       کل

)2/25(       
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 1/21   𝐴 = 𝜋𝑟2 = 3 × 2/32 = 2/5 × 82−8𝑚2                                   )2/25(                      

𝑷 = 𝝆𝒈𝒉 = 8221 × 82 × 52 = 5/896 × 825𝑃𝑎                  )2/5(                  

𝑭 = 𝑷𝑨 = 5/896 × 825 × 2/5 × 82−8 = 8/94 × 825𝑁      )2/5(                    

 19 

 1/21   

  𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2                 2               𝑑1
2𝑣1 = 𝑑2

2𝑣2                    

 )1/21(                             )1/21(                                        )1/21(                          
  

  (1/1)2 × 1/1 = (2/1)2 × 𝑣2                                        

 )1/21(                                                )1/21(                         
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  نظر شما مقدم براين ريز بارم است  همکاران گرامی 21 

 )2(  

  


