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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                 دهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                                              آقای رنجبر نام دبير :

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

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

 صفحه 2عداد برگ سئوال : ت           دقيقه               75 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 تبدیل واحدهای زیر را انجام دهید. 1

  18 cm3 = ……. dm 3 

 0/12 g/m3 = ……..  kg/lit 

 

2 

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

 

2 

 بسازیم. جرم این کره چند کیلوگرم است؟ cm 5کره توپری به شعاع  3g/cm 6میخواهیم از فلزی به چگالی  3

1) 57/1            2 )36/2             3 )14/3           4)71/4 

2 

 مایعدو  عمق برحسب رفشا اتتغییر دارنمو گردارد. ا دجوو نشدنی طمخلو مایعدو  ،یرز شکل مطابق ظرفیدر  4

 ؟ندا امکد  SIدر  2ρو 1ρ ،باشد  1θtan  17=  2θtan و باشد یرز شکل مطابق

 10200و  600 (1

 12750و  750 (2

 13500و  800 (3

 13600و  800 (4

2 

درجه میسازد با سرعت ثابت رو به پایین حرکت  30روی سطح شیبداری که با افق زاویه  Kg 2جسمی به جرم  5

 متر جابجا شود، کار نیروی اصطکاک چند ژول است؟ 2میکند. اگر در این حرکت جسم به اندازه 

 

2 

6 

 

2 

است به دیواری برخورد میکند و پس از طی  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 
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 2/10/99تاریخ امتحان :                  ریاضی فیزیک رشته :                1فیزیک امتحان درس : دنباله سؤال

 بارم  ردیف

  در شکل روبرو فشار پیمانه ای گاز چند پاسکال است؟ 8
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از  Vرها میشود و با سرعت  Aدر شکل زیر گلوله آونگ از نقطه  9

2√پایین ترین نقطه مسیر میگذرد.هنگامی که سرعت گلوله به 

2
𝑉 

  میرسد، زاویه نخ با راستای قائم چند درجه است؟
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توان  درصد باشد 80متر باال میکشد. اگر بازده پمپ  12تن آب را تا ارتفاع  252یک پمپ آب در هر ساعت  10

 پمپ چند کیلو وات است؟
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