
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 

 

 

 14مديريت آموزش و پرورش منطقه       نام و نام خانوادگي :                                               

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                 دهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                          آقای رنجبرنام دبير : 

 2/10/99 تاريخ امتحان :                    رياضي فيزيكرشته تحصيلي: 

 صبح 10اعت شروع امتحان : س                          1فيزيك  نام درس :                                                                                  

 صفحه2 عداد برگ سئوال : ت            دقيقه          75مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 تبدیل واحدهای زیر را انجام دهید. 1

  18 Gm3 = ……. dam 3 

 0/12 Kg/m3 = ……..  mg/lit 
 

2 

 استفاده کنید.( F=maرا بر حسب یکاهای اصلی بیان کنید. ) از رابطه  "نیوتن "واحد  2
 

2 

جواهر فروشی در ساختن یک قطعه جواهر به جای طالی خالص مقداری نقره به کار برده است. اگر حجم قطعه  3

باشد، جرم نقره به کار رفته چند گرم است؟ چگالی  3g/cm 6/13سانتی متر مکعب و چگالی آن  5ساخته شده

 است. 3g/cm 19و  3g/cm 10نقره و طال به ترتیب 

2 

چند  hباشد. مقدار  13600و  1000به ترتیب  SIو چگالی آب و جیوه در  Pa 510در شکل زیر اگر فشار هوا برابر  4

  سانتی متر است؟

2 

به موازات  Fکیلوگرم به سمت باالی سطح شیبدار، نیروی  20مطابق شکل زیر برای هل دادن صندوقی به جرم  5

متر باال میرود، کار نیرویی که از طرف سطح به  2سطح شیبدار به صندوق وارد میشود. در مدتی که صندوق 

 است. 25/0صندوق وارد میشود، چند ژول است؟ ضریب اصطکاک 

 

 

2 

6 

 

2 



 

 

 2/10/99تاریخ امتحان :                  ریاضی فیزیک رشته :                1فیزیک  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

پس از طی  واست به دیواری برخورد میکند  m/s 300گرم با سرعت افقی که بزرگی آن  40گلوله ای به جرم  7

 متوقف میشود. کار نیرویی که دیوار به گلوله وارد میکند، چند ژول است؟ cm20مسافت 

 

2 

روی لوله نشانه گذاری  Mشکل آب ریخته شده و نقطه  uلوله در شکل روبرو  8

سانتی متر نفت  5شده است. اگر در قسمت راست لوله روی آب به ارتفاع 

باالتر میرود.  Mبریزیم، در لوله مقابل، سطح آب چند سانتی متر از نقطه 

 گرم بر سانتی متر مکعب است. 1و  8/0چگالی نفت و آب به ترتیب 

 

2 

متری  2از  m/s 2م با سرعت اولیه کیلوگر 2مطابق شکل زیر وزنه ای به جرم  9

مت هوا صرفنظر باالی فنری به سمت فنر پرتاب میشود. اگر از جرم فنر و مقاو

ژول باشد. بیشینه تراکم فنر چند  46ذخیره شده در فنر  شود و بیشینه انرژی

  سانتی متر است؟

 

2 

تلمبه در هر دقیقه چند کیلوگرم آب را از عمق است.این ٪95کیلووات و بازده آن2ی برقیتوان ورودی یک تلمنه 10

 برد؟متر باال می 5/9

 

2 

   

 


