
   

  

  
  آموزان دهم

 دهم  :پایه  دقیقه  90:  مدت

      5/0  

  

      1  

  5/0  ایم؟ یا هنگامی که آن را داخل لیوان ریخته ،آن باز نشده بیشتر است

      5/0  

  5/0    چند کیلوگرم است؟

      25/0  

  ».کند که کار نیروي برآیند برابر تغییرات انرژي جنبشی است

      75/0  

  دهد و انجام می )منفی -مثبت(یابد و نیروي وزن جسم کار 

      5/0  

mتوپ با تندي. شود / s151  بان به دستان دروازه  

  .کار کل انجام شده روي توپ را که سبب کاهش تندي آن شده است محاسبه کنید

  AB  5/1 اگر مسیر. شود متوقف می Cي  بسمت پایین شروع به حرکت کرده و در نهایت در نقطه

  1  و جرم آسانسور kg80اگر جرم متوسط هر مسافر 

!  !بار در قرآن تکرار شده اند 

  

  به نام خداوند جان آفرین

آموزان دهمدانش) خردادماه(سواالت امتحان نوبت دوم

  )1(فیزیک: درس نوبت دوم :تاریخ امتحان

 

   

    .جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

  .مترمکعب است .........................میلی متر مکعب معادل 

  .میکروگرم است  .........................جرم این فیل . کیلوگرم است 5835

    .ي بزرگی جاهاي خالی زیر را کامل کنید

آن باز نشده بیشتر است بطريدرب ي گازدار که هنوز  توضیح دهید آیا چگالی مایع درون نوشابه

    .گیري را بنویسید هاي اندازه

  ........................................... )ب                                

چند کیلوگرم است؟ بشکهجرم بنزین داخل این . می باشد Lit200باشد  اي که حاوي بنزین می

 )چگالی بنزین

    

کند که کار نیروي برآیند برابر تغییرات انرژي جنبشی است یان می

    .ي صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید

  .خواهد بود )بیشتر -کمتر(هر اندازه کار معینی را در زمان کمتري انجام بدهیم، توان 

یابد و نیروي وزن جسم کار  ارتفاع آن کاهش می کند، هنگامی که جسمی رو به زمین حرکت می

  .یابد می )کاهش -افزایش

    شود؟ در چه صورت کار نیروي ثابت، مثبت می

mي پنالتی با تندي ، از نقطه / s18شود به طرف دروازه شوت می

کار کل انجام شده روي توپ را که سبب کاهش تندي آن شده است محاسبه کنید

بسمت پایین شروع به حرکت کرده و در نهایت در نقطه Aي  از نقطه

  : باشد داراي اصطکاك  

  کند چقدر است؟ عبور می Bي  اي که از نقطه

BC را بیابید.   

اگر جرم متوسط هر مسافر . برد متر باال می 80دقیقه تا ارتفاع  3نفر مسافر را در  

  توان متوسط موتور آن چند وات است؟

    اول: ��ل 

    دوم: ��ل 

بار در قرآن تکرار شده اند  68هرکدام ) به طور مساوي(آیا می دانید واژه شیاطین  و مالئک 
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4  
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جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید   1

میلی متر مکعب معادل  12) الف

5835جرم یک فیل آفریقایی ) ب

ي بزرگی جاهاي خالی زیر را کامل کنید با استفاده از تخمین مرتبه  2

~ ..............

~ .................

~ ..............

/ ~ ..............

1495

79

2356

0 68

 

توضیح دهید آیا چگالی مایع درون نوشابه  3

هاي اندازه هاي زیر نام وسیله در شکل  4

  

                    ..............................  )الف

اي که حاوي بنزین می بشکهحجم   5

  )kg m3680 چگالی بنزین

  

  .جاي خالی را کامل کنید  6

یان میب.............................  قضیه .«   

ي صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید در جمالت زیر گزینه  7

هر اندازه کار معینی را در زمان کمتري انجام بدهیم، توان ) الف

هنگامی که جسمی رو به زمین حرکت می) ب

افزایش(انرژي پتانسیل گرانشی  

در چه صورت کار نیروي ثابت، مثبت می  8

، از نقطهg450توپ فوتبالی به جرم  9

کار کل انجام شده روي توپ را که سبب کاهش تندي آن شده است محاسبه کنید. کند برخورد می  

از نقطه kg1یک کره فلزي به جرم   10

 BCبدون اصطکاك و مسیر   

اي که از نقطه سرعت کره در لحظه) الف

BCضریب اصطکاك مسیر ) ب

 10آسانسوري با سرعت ثابت   11

  kg1000 ،توان متوسط موتور آن چند وات است؟  باشد

  

  

  
آیا می دانید واژه شیاطین  و مالئک   10

 



   

  

  
  آموزان دهم

 دهم  :پایه  دقیقه  90:  مدت

      75/0  

  

   فشار آب) 4  

B هاي هم چسبی مولکول بیشتر ازA   

   شود بصورت الیه نازك روي ظرف پخش می

  از نیروي ......................... زیرا نیروي چسبندگی سطحی 

  

  

      5/0  

      5/0  

      5/0  

  25/1  کمترین فشاري که مکعب . ساخته شده است

54ریزیم تا ارتفاع آب به    5/1  سانتی متر برسد 4

  .) ها در این شکل واقعی نیست

      5/0  

.........................................................................................  .  

      5/0  

  شود، چه نام دارد؟ مقدار انرژي که بدلیل اختالف دما بین یک جسم و جسم دیگري که با آن در تماس است مبادله می

   گرما

  است؟ي کدام تغییر حالت 

   انجماد

      5/0  

      5/0 

 ...  کسانی که دیر قول می دهند خوش قول ترین آدم هاي روي زمین هستند  11

  

  به نام خداوند جان آفرین

آموزان دهمدانش) خردادماه(سواالت امتحان نوبت دوم

  )1(فیزیک: درس نوبت دوم :تاریخ امتحان

 

    .در سواالت چهار گزینه اي زیر پاسخ صحیح را انتخاب کنید

  نرفتن آن ها در آب کدام است؟علت فرو . توانند روي سطح آب راه بروند

   ها کوچکی پاي آن)             3 ها چرب بودن بدن آن) 2        

Bو Aي چسبندگی سطحی بیننیرواگر . ریزیم می Bرا روي ظرف مسطح 

 .........................................  

  شود جدا نمی Bدیگر از ظرف ) 2  

بصورت الیه نازك روي ظرف پخش می)   4ماند باقی می

زیرا نیروي چسبندگی سطحی .........................  آب . اي چرب شده بریزیم ي کوچک روي سطح شیشه

 کمتر از -آید بصورت کروي درمی)   2 بیشتر از

 کمتر از -دوش روي سطح پهن می)   4 بیشتراز

    ها در هم فرو روند؟ مولکول نمی شودهاي آب باعث  مولکول

    .دو مورد از کاربردهاي اصل برنولی را بنویسید

    برد؟

cmمکعب مستطیل همگنی به ابعاد  cm cm5 10 15   از ماده اي با چگالیgr cm310 ساخته شده است

مستطیل می تواند به سطح افقی وارد کند چند پاسکال است؟  g m s210  

ریزیم تا ارتفاع آب به  خه سمت راست لوله آنقدر آب میادر ش. شکل، مقداري جیوه قرار دارد

ها در این شکل واقعی نیست مقیاس: توجه (متر است؟  اختالف ارتفاع جیوه در دو شاخه چند سانتی

  

    

........................................................................................................................................................................................................

    .اي پاسخ دهید

مقدار انرژي که بدلیل اختالف دما بین یک جسم و جسم دیگري که با آن در تماس است مبادله می

گرما)   4 ظرفیت گرمایی)   3 دما) 

ي کدام تغییر حالت  ي خودروها در صبح یک روز زمستانی نتیجه برفک تشکیل شده بر روي بدنه

انجماد)   4 میعان)   3 چگالش) 

    آهنگ رخ دادن تبخیر سطحی به چه عواملی بستگی دارد؟

    شود؟ ها برف دیرتر آب می کوه

    ھارم: ��ل� 

    وم: ��ل� 

کسانی که دیر قول می دهند خوش قول ترین آدم هاي روي زمین هستند: ... بزرگی می فرماید  
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در سواالت چهار گزینه اي زیر پاسخ صحیح را انتخاب کنید  12

توانند روي سطح آب راه بروند بعضی از حشرات می) الف

          کشش سطحی آب) 1

را روي ظرف مسطح  Aیک قطره از مایع ) ب

........................................  Aمایع . باشد

   کند را تر نمی Bظرف ) 1

باقی می Bبصورت گلوله در ظرف ) 3

ي کوچک روي سطح شیشه اگر چند قطره) پ

  .چسبندگی است

بیشتر از -آید بصورت کروي درمی) 1

بیشتراز -شود روي سطح پهن می) 3

مولکولچرا نیروي هم چسبی   13

دو مورد از کاربردهاي اصل برنولی را بنویسید  14

برد؟ چرا چاقوي تیز راحت تر می  15

مکعب مستطیل همگنی به ابعاد    16

مستطیل می تواند به سطح افقی وارد کند چند پاسکال است؟   

شکل، مقداري جیوه قرار دارد Uدر یک لوله ي   17

اختالف ارتفاع جیوه در دو شاخه چند سانتی  

  
/ g / cm

g / cm

3
 جیوه    

3
 آب

13 6

1

  
 
    

  

  

  :تعریف کنید   18

................................................................................................................................. :گرماي ویژه

اي پاسخ دهید به سواالت چهارگزینه   19

مقدار انرژي که بدلیل اختالف دما بین یک جسم و جسم دیگري که با آن در تماس است مبادله می) الف

)   2 انرژي نهان) 1

برفک تشکیل شده بر روي بدنه) ب

)   2 تصعید) 1

آهنگ رخ دادن تبخیر سطحی به چه عواملی بستگی دارد؟   20

کوه  چرا در ارتفاعات بلند و قله   21

 

 

 
  دوست خوبم ؛!

 



   

  

  
  آموزان دهم

 دهم  :پایه  دقیقه  90:  مدت

  75/0  ي ادست ما در کنار کدام تکه فلز گرم. دهیم

      5/1  

  1    شود؟ فشار گاز چند برابر می

  اگر دماي ظرف. ایم دارد، مطابق شکل با گلیسیرین در همان دما پر کرده

        25/1  

        5/0  

    

!  !، مانند اثر انگشت او منحصر به فرد است 

 

    دانلود سواالت سایر درس ها 

@esfandiyarbook 

  

  به نام خداوند جان آفرین

آموزان دهمدانش) خردادماه(سواالت امتحان نوبت دوم

  )1(فیزیک: درس نوبت دوم :تاریخ امتحان

 
دهیم ها گرماي یکسانی می کنیم و به آن اندازه مطابق شکل انتخاب می

  را احساس خواهد کرد؟

C10چه مقدارگرما الزم است تا یک کیلوگرم یخ با دماي    را به آبC100تبدیل کند؟  

F
J J J

L / C / C
kg kg.c kg.c

 
   

 
334000 آب 4200 2100  

فشار گاز چند برابر می. رسانیم میC327به  C27کنیم و همزمان دماي آن را از 

دارد، مطابق شکل با گلیسیرین در همان دما پر کرده cm3200گنجایشی برابر C20اي را که در دماي

  :برسانیم

      ریزد؟ آیا گلیسیرین از ظرف بیرون می

    اگر پاسخ قسمت الف مثبت است، حجم گلیسیرین سرریز شده، چقدر است؟

c c

5 6
ــیرین  گلیســـــ

1 1
49 10 9 10      

 
    

، مانند اثر انگشت او منحصر به فرد است آیا می دانید اثر لب و زبان هر کس 

 به نام خدا

دبیران دلسوز؛دانش آموزان عزیز ،اولیا محترم و 

ذکر شماره سوال به  رت تمایل پاسخ پرسشنامه زیر را با

  .شماره هاي زیر پیامک کنید 

  نقاط ضعف و قوت جزوه هاي کمک آموزشی اسفندیار را در

 چه می بینید ؟

در صورت مشاهده اشکال ،با ذکر نام درس و پایه تحصیلی؛  

  شماره صفحه ؟ شماره سوال ؟

  چه پیشنهادي براي بهتر شدن جزوه ها دارید ؟

  :ي پیامکی شماره

300050600900 -09123407299  
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اندازه مطابق شکل انتخاب می جنس و هم دو تکه فلز هم   22

را احساس خواهد کرد؟بیشتري   

  

  

  

چه مقدارگرما الزم است تا یک کیلوگرم یخ با دماي   23

J J J
L / C / C

kg kg.c kg.c

 
   

  
ــخ 334000 ی 4200 2100

کنیم و همزمان دماي آن را از  حجم گاز کاملی را نصف می  24

C20اي را که در دماي شیشه ارلنی   25

برسانیم C60و گلیسیرین را به   

آیا گلیسیرین از ظرف بیرون می) الف

اگر پاسخ قسمت الف مثبت است، حجم گلیسیرین سرریز شده، چقدر است؟) ب

/
c c

5 6

 شیشـــه

1 1
49 10 9 10      

 

  

آیا می دانید اثر لب و زبان هر کس   12

 

 دانش آموزان عزیز ،اولیا محترم و 

رت تمایل پاسخ پرسشنامه زیر را بادر صو

شماره هاي زیر پیامک کنید 

نقاط ضعف و قوت جزوه هاي کمک آموزشی اسفندیار را در.1

در صورت مشاهده اشکال ،با ذکر نام درس و پایه تحصیلی؛  .   2

شماره صفحه ؟ شماره سوال ؟

چه پیشنهادي براي بهتر شدن جزوه ها دارید ؟ .3

300050600900


