


 بسمه تعالی

 
 سواالت امتحانات پایانی نوبت دوم سال تحصیلی 

 شماره کارت : تجربیدهم  کالس :  دبیر :نام   و نام خانوادگی :نام 

 دقیقه 100 مدت امتحان : امتحان :  ساعت برگزاري :  تاریخ 1فیزیک  نام درس :
 

شماره 

 سوال
 بارم 2از    1 صفحه : واالتــس

 

 

 

 

 جاّای ذالی ضا تا کلوِ یا ػثاضات هٌاؾة پط کٌیس. 1

 کٌٌس. ّا اظ ....................... اؾتفازُ هی الف( فیعیکساًاى تطای تطضؾی پسیسُ

ّا ............  شَز. ایٌگًَِ کویت ، تٌْا اظ یک ػسز ٍ یکای هٌاؾة آى اؾتفازُ هییّای فیعیک ب( تطای تیاى تطذی اظ کویت

شًَس.یًاهیسُ ه

5/0

زؾت آٍضیس ٍ حاصل ضا تِ صَضت  تِ 3  ضا تط حؿة    3ٍ اضتفاع    011ی  ای تِ شؼاع قاػسُ حجن اؾتَاًِ 2

  3   ًوازگصاضی ػلوی تٌَیؿیس. 

75/0

 گیطی شسُ تَؾط آهپطؾٌج ضا تیاى کٌیس.  ّای تاهؼٌای ػسز اًساظُ زقت ٍ تؼساز ضقن 3

 

5/0

 ضا ترویي تعًیس. 3 561ّای آب الظم تطای پط کطزى یک اؾترط تا حجن ُ تؼساز قطط ی تعضگی هطتثِ 4

 زض ًظط تگیطیس.(   4ضا تطاتط  )هتَؾط قطط ّط قططُ

75/0

 ی کاض ـ اًطغی جٌثشی ضا تؼطیف کٌیس. الف( قضیِ 5

 جؿوی ثاتت تاشس، کاض تطآیٌس ًیطٍّای ٍاضز تط جؿن، چقسض اؾت؟ب( اگط تٌسی 

 اض ًیطٍی ٍظى تِ هؿیط حطکت جؿن، تؿتگی ..........................کج( 

75/0

01شَز ٍ تا ؾطػت  هتطی ؾطح ظهیي اظ حال ؾکَى ضّا هی 30کیلَگطم اظ هکاًی تِ اضتفاع  2جؿوی تِ جطم  6
 

 
تِ ظهیي  

 ضؾس.  هی

 الف( کاض تطآیٌس ًیطٍّای ٍاضز تط جؿن، چقسض اؾت؟

 تیاتیس.                         ب( کاض ًیطٍی ٍظى ضا

01   ج( کاض ًیطٍی هقاٍهت َّا ضا زض هؿیط حطکت تیاتیس. 
 

  
  

5/1

 4تِ هرعًی کِ زض اضتفاع   6کیلَگطم آب ضا اظ چاّی تِ ػوق  1600ثاًیِ،  100زض هست   0111یک پوپ تِ تَاى  7

01   چٌس زضصس اؾت؟ پوپ کٌس. تاظزُ ایي  اظ ؾطح ظهیي قطاض زاضز، هٌتقل هی
 

  
  

75/0

 ػلت فیعیکی ّط کسام اظ پسیسّا ضا تٌَیؿیس.  8

 شَز.                           ب( چطا هایؼات تط ػکؽ گاظّا، تطاکن ًاپصیطًس؟ الف( آب ضٍی ؾطح چطب، پرش ًوی

 شَز. هی .......... تشکیلج( اگط هایغ ضا تِ آّؿتگی ؾطز کٌین، جاهس ...........

75/0

 تَضیح زّیس: 9

کٌین. ؾطح کسام هایغ زض لَلِ، تاالتط اظ ؾطح  طَض هجعا ٍاضز هی ی هَئیي ضا زض زٍ ظطف هحتَی جیَُ ٍ آب تِ زٍ لَلِ

گیطز؟ چطا؟ ٍ ؾطح آى چگًَِ اؾت؟اصلی قطاض هی

1 

 ای ضا تؼطیف کٌیس. فشاض پیواًِالف(  10

ای ضا تٌَیؿیس.ِزٍ هَضز اظ کاضتطزّای فشاض پیواًب( 

1 

 هفاّین ظیط ضا تؼطیف کٌیس. 11

 الف( تؼازل گطهایی                                           ب( گطهای ٍیػُ

1 

 ادامه سواالت در صفحه دوم



شماره 

 سوال
 بارم 2صفحه :        تجربیدهم   1 فیزیکسواالت درس :  

 
 

03611ٍ چگالی جیَُ    015این. اگط فشاض َّای هحیط  زض شکل ظیط، زضٍى لَلِ، جیَُ ضیرت12ِ
  

 3  ٍ01
 

  

 یسا کٌیس:تاشس، پ

 ای گاظ، چٌس پاؾکال اؾت؟ الف( فشاض پیواًِ

ب( فشاض گاظ زضٍى هرعى، چٌس پاؾکال اؾت؟

2

0تاشس ٍ آب تا تٌسی    0ٍ قطط ذطٍجی شیط    01زّس. اگط قطط ٍضٍزی شیط  ًشاًی ضا ًشاى هی شکل ظیط، آتش13
 

 

اؾت؟اظ لَلِ ٍاضز شیط شَز، تٌسی ذطٍجی آب اظ شیط چقسض 

1

شطح زّیس.14

          ضا تٌَیؿیس. ّا ی کَُ الف( ػلت زیط شٍب شسى تطف ضٍی قلِ

 تٌَیؿیس. ب( ػلت ؾطیغ پرتِ شسى غصا ضا زض زیگ ظٍزپع

شَز؟ کٌین، احؿاؼ ذٌکی هی ج( چطا زض هحلی کِ تا الکل ضٍی پَؾت تسى ضا تویع هی

 تط اؾت؟ لثاؼ ؾفیس هٌاؾة ز( چطا زض تاتؿتاى، پَشیسى

2

 زض ّط حالت، تِ چِ هقساض گطها ًیاظ زاضین؟15

334111ی ؾاًتیگطاز  ی ؾلؿیَؼ تِ آب صفط زضجِ کیلَگطم ید صفطزضجِ 5/0الف( تثسیل 
 

  
 

0056111 011تِ تراض آب  011کیلَگطم آب  1/0ب( تثسیل 

5/1

5/1شَز؟ ضؾاًین. حجن گاظ هقسض هی هی 007تاشس. زض فشاض ثاتت، زهای گاظ ضا تِ هی 3  911حجن گاظی  07زض زهای 16

ی ؾاًتیگطاز افعایش زّین،  زضجِ 50تاشس. چٌاًچِ زهای ایي صفحِ ضا  هتط هی ؾاًتی 20×10ی فلعی  اتؼاز یک صفح17ِ

طَلی؟  یاتس هتط هطتغ افعایش هی هؿاحت صفحِ، چٌس ؾاًتی اًثساط ضشیة 0 0 01 5 0
 

5/1

جاّای ذالی ضا تا کلوات هٌاؾة پط کٌیس.18

 گیطز. ی فطٍؾطخ صَضت هی ی اهَاج یا اشؼِ ٍؾیلِ الف( زض اًتقال گطها تِ ططیق ............. اًتقال اًطغی گطهایی تِ

ؾطح صاف ٍ زضذشاى اؾت ٍ تاظتاتش گطهایی تَؾط اجؿام  ب( تاتش گطهایی ؾطَح تیطُ ٍ ًاصاف ٍ هات ................ اظ

گیطز. صاف ٍ صیقلی ................. اظ اجؿام ًاصاف ٍ غیطصیقلی ٍ هات صَضت هی

یاتس. ی شٍب ید تا اظزیاز فشاض ................. هی ج( ًقطِ

ز( ًؿثت 
 

 
گَیٌس. ضا ................. هی 

25/1


