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 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را تعیین کنید. 1

 با کمک چگالی می توان به جنس آن ها پی برد. الف( 

 دما، جریان الکتریکی و شدت روشنایی از کمیت های اصلی هستند.ب( 

 فشار مایع به شکل ظرفی که مایع در آن قرار  دارد بستگی ندارد. پ(

هواپیما از سطح زمین ،سرعت جریان هوا در زیر بال ها کم تر از سرعت جریان هوا در در هنگام بلند شدن  .ت(

 باالی آن هااست.

 کاری که شخص برای نگه داشتن جسم در ارتفاع مشخص انجام می دهد می تواند مثبت یا منفی باشدح( 

 قضیه کار و انرژی جنبشی فقط برای جابجایی روی مسیر مستقیم به کار می رود. خ(
 

 

 در جمله های زیر جاهای خالی را با کلمه یا عبارات مناسب کامل کنید. 2

 چگالی یک جسم به ...................... و ................................... آن بستگی ندارد.الف( 

 کم ترین مقداری که یک وسیله اندازه می گیرد ......................... آن وسیله گویند.  ب( 

 هنگام مدل سازی یک پدیده فیزکی، اثرهای جزئی ........................پ(

در فیزیک برای توصیف پدیده های فیزیک با دامنه ی محدود و عمومیت کم تر، اغلب از اصطالح ت( 

 استفاده می کنند. ........................

  شاره ی جابجا شده به زمان تعریف می شود............آهنگ جریان شاره درون یک لوله ،به صورت نسبت ....ح( 

  ...................... می شود. اگر تندی جسمی دو برابر شود، انرژی جنبشی آن .........خ(

 است. ............................. اتومبیلی در جاده ای افقی در حال حرکت است کار نیروی وزن بر روی آن ج( 

 

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید.  3

 چرا قطره هایی که آزادانه سقوط می کنند کروی می باشند؟الف( 
 چرا وقتی مایع راسریع سرد می کنیم ،جامد بی شکل بوجود می آیدب( 

 چرا ضخامت دیواره های سد در قسمت پایین سد بیشتر است.پ( 

 علت افزایش ارتفاع موج های دریا با افزایش بادت( 

 

سواالت امتحان درس 

 فیزیک :
اداره کل آموزش وپرورش 

 خراسان رضوی

اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 مشهد مقدس 6

 1311 دی ماه

 : آموزشگاه نام 

دبیرستان دخترانه امام 

  حسین )ع(

 نوبت امتحانی  :

 اول

تاریخ  : دهمپایه تحصیلی

 امتحان : 

ساعت شروع 

 : 

نام ونام 

 خانوادگی : 

تعدادصفحات  ریاضیتحصیلی:رشته 

 : 

مدت 

    021امتحان:

تعداد  دقیقه 

 سواالت:



قطعه چوب را روی آب درون ظرفی قرار می دهیم .یک وزنه ی آهنی را یکبار روی چوب وبار دیگر از یک ح(

زیر چوب آویزان می کنیم ،پیش بینی می کنید در کدام حالت ،چوب بیشتر در 

 آب فرو می رود

چگالی بنزین خ(
𝒌𝒈

𝒎𝟑
است توضیح دهید چرا آب مایع مناسبی برای خاموش  8/6 

 کردن بنزین شعله ور نیست.

 

 دقت و خطای وسایل زیر را مشخص کنید؟ 4

 

 

 

پا )فوت( از سطح آزاد دریاها در حال پرواز است بر حسب  03333ارتفاع هواپیمایی را که در فاصله    5

 اینچ است(. 22هر فوت )پا( برابر سانتی متر و  5/2متر بدست آورید. )هر اینچ 

 

 

و چگالی جنس این قطعه  g223می باشد اگر جرم مکعب مستطیل cm 6  ×5 ×4ابعاد یک مکعب  6
𝒌𝒈

𝒎𝟑
 درون مکعب مستطیل را پیدا کنید.حجم حفره باشد  5333  

 

 

روی سطح افقی به گونه ای قرار گرفته که کم ترین فشار را به  2cm×5cm×8cmمکعبی به ابعاد  7

ساخته شده باشد،اندازه این  3kg/m3×104سطح افقی وارد کند.اگر مکعب از ماده ای به چگالی  

 استفشار چند پاسکال 

 

 

𝒌𝒈چقدر است. چگالی هوا  m43اختالف بین فشار هوای باال و پایین برج آزادی، با ارتفاع  8

𝒎𝟑
  است. 2

در شکل زیر ،ظرف از دو قسمت استوانه ای تشکیل شده است که  1

که از طرف نیرویی است.  2cm 53 و 2cm5سطح مقطع استوانه ها 

  مایع ها بر کف ظرف وارد می شود چند نیوتن است.
𝝆 = 𝟎/𝟖

𝒈𝒓

𝒄𝒎𝟑
𝝆 روغن و   = 𝟏

𝒈𝒓

𝒄𝒎𝟑
 آب

 

 

  و Cm H g 55اگر در محل آزمایش شکل روبه رو، فشار هوا  11

 فشار گاز باالی ستون جیوه باشد.  cm53ارتفاع ستون جیوه 

  است.سانتی متر جیوه در لوله چند 

 

 

  ادامه ی سواالت در صفحه دوم 

 

70 Cm 

 
 



 باسمه تعالی

ردی

 ف 

با 

 رم 

سانتی چند در مانومتر رو برو فشار مطلق گاز درون مخزن چند پاسکال و  11

𝒈است. متر جیوه 

𝒄𝒎𝟑 5  =𝝆       ،Pa 5 23  =𝒑𝟎             ،cm 23 =h 

 

 

 لوله باریکشاره در قسمت  تندیدر شکل رو به رو جریان شاره ای در یک لوله برقرار است.   12

 𝒎

𝒔
ست تندی شاره در قسمت ا 8  

 عریض لوله را بیابید

 

از سطح زمین  m 833،از بالونی که در ارتفاعkg 53 چتر بازی به جرم کل  13

به زمین m/s 5بیرون می پرد.اگر اوبا تندی به m/s23با تندی  است،

طول مسیر سقوط محاسبه  روی چتر بازرا درکار نیروی مقاومت هوا برسد،

 کنید
 

 

، N63شکل روبرو شخصی را نشان می دهد که با وارد کردن نیروی ثابت  . 14

 را از حال سکون در امتداد قائم جابجا می کند.  Kg 4 جعبه ای به جرم

 کار انجام شده توسط شخص وکار انجام شده توسط نیروی وزن الف(

   جداگانه حساب کنیدبه طور  m  3را روی جعبه در ارتفاع 

 متر بدست آورید؟3سرعت جسم در ارتفاع ب(
 

 

 

سواالت امتحان درس 

 فیزیک :
اداره کل آموزش وپرورش 

 خراسان رضوی

ناحیه اداره آموزش و پرورش 

 مشهد مقدس 6

 1311دی ماه 

 نام آموزشگاه : 

دبیرستان دخترانه امام 

  حسین )ع(

 نوبت امتحانی  :

 اول

تاریخ   دهمپایه تحصیلی:

 امتحان : 

ساعت شروع 

 : 

نام ونام 

 خانوادگی : 

تعدادصفحات  ریاضیرشته تحصیلی:

 : 

مدت 

امتحان:    

تعداد  دقیقه 

 سواالت:

                  موفق باشید                                                                                                                                                                  

 جمع بارم 

 

 

0cm1=1D cm4=2D 








