
 

 نام ونام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره ردیف دانش آموز:

 )ع(دبیرستان دخترانه امام حسین : آموزشگاهنام 

 بسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

 اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور 

  دوممتوسطه .دهم سؤاالت  امتحان پایه  

 )گروه الف(  1فیزیک   درس:         

 

 11عت شروع:  سا 

 دقیقه  01      مدت امتحان :  

 3/1011/ 1 تاریخ امتحان :  

 10تعداد سؤال:  

 تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: وجیهه عطائی دیسفانینام ونام خانوادگی معلم: 

 بارم  تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: نام ونام خانوادگی تجدید نظر کننده

 روع کنیدخدا ش دبا نام و یا 

 خاطری را سبب تسکین است         خرم آنکس که در این محنت گاه
 

 

 نوشتن فرمول ها و یکا الزامی هست /  در محاسبات دقت کنید 

در صورت نیاز
  2

m /s g =01 .فر ض شود  

 درستی )ص( یا نادرستی )غ( جمالت را مشخص کنید  1

 ......ده فیزیکی ، باید اثرهای جزیی را نادیده بگیریمهنگام مدل سازی یک پدیالف(

 ...........فشار پیمانه ای همواره مقداری بزرگتر از فشار هوا است ب(

 .....کار کل انجام شده در یک جابجایی با تغییرات انرژی جنبشی در آن جابجایی برابر استج( 

 د هر مقدار مثبت منفی و صفر را داشته باشد......انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل گرانشی یک جسم می تواند( 

 ه( تشکیل برف و باران بترتیب حاصل تغییر حالت چگالش و میعان است............

 گرمکن استفاده می کنیم.................در آزمایشگاه برای اندازه گیری گرمای ویژه مواد از  و(

 وش می اید...............اگر درون آب قابلمه نمک بریزید آب دیرتر بج ز(
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 کلمه مناسب راانتخاب کنید.  2

 برداری ( فقط دارای مقدار هستند. –کمیت های )نرده ای  (الف

 بلورین( است -شیشه نوعی جامد ) آمورفب(

 منفی( است. -( هنگام کاهش انرژی پتانسیل گرانشی جسم ، کار نیروی وزن ) مثبتج

 برابر( می شود 4 -برابر 2برابر شود انرژی جنبشی آن ) 2سرعت جسمی ( اگر د

جیوه ای(  -درجه سانتیگراد  دارد دماسنج )الکلی -07( برای سفر به قطب جنوب که دماهایی در محدوده ه

 مناسب است

 گرما( می گوییم. -( میانگین انرژی جنبشی ذرات جسم را )دماو
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فشار کف  می ریزیم.گرم بر سانتی متر مکعب  6/13سانتیمتر جیوه با چگالی  2لیوان ها تا ارتفاع  درون  3

 با ذکر دلیل. ظرف ها را با هم مقایسه کنید

 

 

 

1 

 مسیر متفاوت را میتواند طی کند.با فرض وجود اصطکاک 4یک گلوله برای اینکه به سطح زمین برسد   4

 در کدام مسیر کار نیروی اصطکاک کمتر است؟ چرا؟ الف( 

 ب( در کدام مسیر کار نیروی وزن بیشتر است؟ چرا؟

 
 

1 

1        2 



 
وس در ته لوله چند سانتی متر جیوه است؟ درون لوله و ظرف مایع با چگالی مشخص شده بفشار هوای مح  5

 در شکل وجود دارد

kg/m) چگالی جیوه بربر با  
 است(    P7 =06 cmHgو فشار هوا    313677
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6 sm ? =sm  781/12     الف ( تبدیل یکاها را انجام دهید      

g/cm 13/5   ) ب 
3 
=? kg/m

3 
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گرم باشد، کمترین فشاری 177تیمتر داریم . اگر جرم این مکعب برابر سان 3×2×1مکعب مستطیلی با ابعاد   0

 است؟ چند پاسکال که می تواند ایجاد کند
1 

 متر روی سطح افقی 18به اندازه  ی نشان داده شدهدر اثر اعمال نیروهاکیلوگرمی  1در شکل مقابل جسم   8

 را حساب کنید.  1ی کار نیرو جابجا میشود. در جهت راست
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 نقطه ذوب  یخ را بر حسب درجه سانتیگراد و کلوین بنویسید  9

 
1 

 8کیلومتر بر ساعت روی یک پل با ارتفاع  02کیلوگرم  که با سرعت   677انرژی جنبشی اتومبیلی به جرم   17

 را حساب کنید. مقدار آن را با انرژی پتانسیل گرانشی آن مقایسه کنید. متر در حال حرکت است
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 پاسخ کوتاه دهید  11

 الف( حالتی را مثال بزنید که کار نیروی وزن منفی است.

 ب( آیا کار نیروی وزن به مسیر حرکت بستگی دارد؟

 ج( چرا کار نیروی اصطکاک منفی است؟
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متری زمین رها می شود. با فرض نبود اصطکاک سرعت آن را هنگام  17گرمی از ارتفاع  577یک توپ   12

 برخورد با زمین محاسبه کنید.
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 تفاوت بین دما و گرما بیان کنید 2  13
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 ث افزایش دمای آنها می شود؟...... پاسخ خود را توضیح دهید.آیا همیشه گرما دادن به اجسام باع  14

 
1 

 با طراحی آزمایشی نشان دهید ظرفیت گرمایی آب باالست.  15

 
1 

نصف گرمای   Aاست. اگر گرمای ویژه Bچگالی جسم  8/7و چگالی آن  Bدو برابر جسم  Aحجم جسم   16

می  Bچند برابر افزایش دمای جسم  Aد و به هر دو یک اندازه گرما بدهیم افزایش دمای جسم باش Bویژه 

 شود؟
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 فرض کنید k.kk/J 177. گرمای ویژه جسم را  چند کیلوگرم استبا توجه به نمودار زیر جرم جسم    10

 

 

1 

7گرم یخ  277به   18
C 17-  درجه سانتیگراد با آهنگ ثابت  j/s 217  7ب آگرما می دهیم تا به

C17  تبدیل

 شود. مقدار گرمای الزم را حساب کنید. نمودار تغییرات دما بر حسب زمان را رسم کنید.

 

       k. kk /j  2177 =یخC   k. kk /j  4277= آبC                 kk/j 336777 = fL 
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 02 موفق و پیروز باشید 

 



 


