سوال درس :فیسیک
دوره :
رشته :

اداره کل آموزش و پرورش استان مرکسی
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان محالت

پایه :دهم

نام دتیر :شهریار شهثازی

آموزشگاه :غیر دولتی سما

تاریخ امتحان 95/10/11 :
مدت امتحان  90:دقیقه
نام و نام خانوادگی :
شماره کارت :
2

ّ -1ز یک اس خولِ ّای سیز را تا ػثارت هٌاسة پز کٌیذ
الف) تزای اًدام اًذاسُ گیزی ُ ای درست ٍ قاتل اطویٌاى تِ یکاّای اًذاسُ گیزی ًیاس دارین کِ  ٍ...........دارای
...........در هکاى ّای هختلف تاضٌذ .
ب) تزای تیاى تزخی اس کویت ّا فیشیکی اس یک ػذد ٍ یکای هٌاسة آى استفادُ هی ضَد ایي گًَِ کویت ّا
،کویت ً.................اهیذُ هی ضًَذ .
ج) هقذار هادُ یک کویت ................کِ ٍاحذ آى در( ً.................. )SIام دارد
ت) ٍرًیِ کَلیسی تِ  20قسوت هساٍی تقسین ضذُ است دقت کَلیس  ٍ..........خطای آى ..........هی تاضذ
ث) اگز سزػت هتحزکی  36درغذ کاّص یاتذ اًزصی خٌثطی آى ................درغذ کاّص هی یاتذ

3
 -2خَاب تستْای سیزراتا ارائِ حل در پاسخ ًاهِ ٍارد کٌیذ
الف)در ضکل هقاتل طَل گشارش ضذُ تَسط ریشسٌح کذام یک اس
گشیٌِ ّای سیز هی تَاًذ تاضذ ؟

5 / 76mm  0/05mm )1

5 / 76mm 0/005 mm )3

5 / 26mm 0/05mm )2
5 / 760mm  0/005 mm )4

ب)در ضکل هقاتل قطؼِ سٌگی تِ آراهی درٍى استَاًِ هذرخی قزار هی گیزد
حدن قطؼِ سٌگ تزاتز کذام گشیٌِ سیزاست ؟
7cm 3  1cm 3 )1

7 / 1cm  0/ 5cm 3 )2
3

7 / 1cm 3  1cm 3 )4 7 / 5cm 3  0/05cm 3 )3

ج) دًٍذُ ای هطاتق ضکل هقاتل اس سِ هسیز هختلف هسیز
 ABرا طی هی کٌذ کذام گشیٌِ درهَرد
کار ًیزٍی ٍسى دًٍذُ غحیح است ؟

w1  w2  w3 )1

w3  w2  w1 )2

w1  w2  w3 )3

w3  w2  w1 )4
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ت) دٍ قایق هخػَظ حزکت رٍی سطَح یخ سدُ دارا ی خزم ّای
ٍ 2m ٍ mتادتاى ّای هطاتِ اًذ دٍ قایق تا ًیزٍی ثاتت  Fتا ٍسیذى
تاد اس حالت سکَى تز رٍی سطَح تذٍى اغطکاک ضزٍع تِ حزکت
هی کٌٌذ ٍ اس خط پایاى تِ فاغلِ  dهی گذرًذ کذام گشیٌِ در هَرد اًزصی
خٌثطی ٍ سزػت آى ّا درست است ؟
VA  2VB , K A  K B )1

VA  2VB , K A  K B )2

VA  VB , K A  2K B )3

VA  2VB , K A  2K B )4




ث) خسوی تِ خزم  2kgرٍی سطح افقی تِ حال سکَى قزاردارد ً.یزٍی ثاتت  F  40i  30 jتِ خسن ٍارد هی

ضَد ٍخسن رٍی هحَر  10،xهتزخاتدا هی ضَد کار ًیزٍی  Fدر ایي خاتدایی چٌذ صٍل است ؟
500)1

300)2

700)3

400)4

ج)خسوی هطاتق ضکل تحت تاثیز ًیزٍی  Fقزار هی گیزد کار اًدام ضذُ
تَسط ایي ًیزٍ ٌّگاهی کِ خسن در خْت ..........یا ...........خاتدا هی ضَد
هثثت است .
)1هثثت هحَر ّxا ،هثثت هحَر ّyا

 )2هٌفی هحَر ّxا ،هثثت هحَر ّyا

 )3هٌفی هحَر ّxا ،هٌفی هحَر ّyا

 )4هثثت هحَر ّxا ،هٌفی هحَر ّyا

)3داده های زیر را حسة یکا های خواسته شده تنویسید .
الف) 33 mg  .............. pg

ب) 231m2  ..........cm2

kg
mg
ج)  ............. 3
mL
m

90

 -4درست یا ًادرست تَدى ّزیک اس ػثارتْای سیزرا هطخع کٌیذ
الف)در کلیِ اًذاسُ گیزی ّای کویت ّای فیشیکی قطؼیت ٍخَد ًذارد ٍ ّوَارُ هقذاری خطا ٍخَد د ارد .

2

2

ب)دراًذاسُ گیزی تا اتشار دیدیتال رقن آخز کِ غیزقطؼی ٍ هطکَک است خش رقن ّای تا هؼٌا هحسَب ىهی ضَد .
ج)کار کل اًدام ضذُ تزرٍی یک خسن در یک خاتدایی ًوی تَاًذ هٌفی تاضذ .
ت) ٍقتی ًیزٍی خالػی تِ خسوی ٍارد ٍ کار هٌفی رٍی خسن اًدام دّذ تِ هؼٌی گزفتي اًزصی اس آى است
g
g
 -5ظزفی کاهال اس هایؼی تِ چگالی  0/ 8 3پز ضذُ است .اگز گلَلِ ّوگٌی تِ چگالی
3
cm
cm
کٌین  20گزم هایغ تیزٍى هی ریشد خزم گلَلِ چٌذ گزم است ؟

 5را ٍارد ظزف

1/5

 -6خزم ًوک هَخَددر اقیاًَس ّای سهیي را تخویي تشًیذ (فزؼ کيیذ  3درغذ ٍسى آب اقیاًَس ّا را ًوک
تطکیل دادُ است  ،ػوق اقیاًَس ّا را  3000هتز ٍ حدن یک لیتز آب تزاتز یک کیلَ گزم فزؼ ضَد )
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 -7آًٍگی تِ طَل  2هتز ٍ خزم  200گزم تا سزػت  Vاس ًقطِ Aػثَر
2

هی کٌذ حذ اقل سزػت  Vچقذر تاضذ تاآًٍگ تتَاًذ تِ ٍضؼیت افقی تزسذ؟
ب)کار ًیزٍی ٍسى اس ًقطِ  Aتا پاییي تزیي ًقطِ هسیز چٌذ صٍل است؟
m
s2

) g  10اس کلیِ هقاٍهت ّاغزف ًظز ضَد ) cos 53  0/ 6 ،

 -8خسوی تِ خزم  500گزم هطاتق ضکل تِ فٌز سثکی فطزدُ هی ضَد

1/5

کار اًدام ضذُ تَسط فٌز در ایي فطزدگی تزاتز   28 jاست اگز در ایي
حالت تذٍى سزػت اٍلیِ خسن را رّا کٌین تا تاسگطت طَل فٌزتِ

ٍضؼیت اٍلیِ  10 jاًزصی تز اثز اغطکاک ّا تلف هی ضَدسزػت خسن در ایي ٍضؼیت چقذر است ؟

 -9اس یک تالي در حال غؼَد تا سزػت  20m/sدرارتفاع  105mسطح سهیى

m
کیسِ ضٌی تِ خزم  4kgرّا هی ضَد( .
s2
الف)تا غزف ًظز اس کلیِ اغطکاک ّا سزػت کیسِ ٌّگام تزخَرد تِ سطح سهیي را هحاسثِ کٌیذ
) g  10

2

ب)اگز  40درغذ اًزصی کیسِ ضٌی تز اثز هقاٍهت َّا ٍ اغطکاک ّا تلف ضَد تا چِ سزػتی
تِ سطح سهیي هی رسذ ؟

 -10یک هَتَر آب الکتزیکی در ّز ثاًیِ  800کیلَ گزم آب را تا ارتفاع  H=15mتاال هی تزدٍ تا سزػت 4m/s
اس دّاًِ هَتَر خارج هی کٌذ  .اگز تاسدُ هَتَر  60درغذ تاضذ تَاى الکتزیکی هػزفی هَتَر چقذر است ؟.
m
(
s2

) g  10

اگز ًتَاًیذ هَضَػی را تِ سادگی تَ ضیح دّیذ ،در حقیقت آى هَضَع را درست ًفْویذُ ایذ).آلثزت اًیطتیي )
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