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 ........................نام و نام خانوادگی :         

 ............................... شماره صنذلی :

 فیزیک دهم  : نام امتحان

  ریاضی فیزیک-2دهم متوسطه   رشته: -پایه

 101  شماره کالس:          

  4  :تعذاد صفحه        
 

 (5/1خای خالی سا تا ولوات هٌاسة اص داخل پشاًتض پش وٌیذ.) -1

 اهکاى تا شَد یه یآرهاً ٍ سادُ قذر آى ،یکیسیف تخویي( در فیسیک فرآیٌذی است کِ طی آى یک پذیذُ  -الف: ...............................)هذل سازی 

 آى فراّن شَد. لیتحل ٍ یبررس

 هٌْای کار ًیرٍی ٍزى( است. -ب: تغییرات اًرشی پتاًسل گراًشی برابر ............................)کار ًیرٍی ٍزى

 دگر چسبی( باعث کرٍی بَدى قطرات جیَُ در رٍی سطَح هی شَد. -ج: در جیَُ قَی تر بَدى ًیرٍی .................................)ّن چسبی 

 برًَلی( هی ًاهٌذ. -د: ًیرٍی ٍارد بر اجسام درٍى یک شارُ را ًیرٍی ............................)ارشویذس 

 ر رٍ( است.بی د -ُ: اگر فرآیٌذی با سرعت خیلی زیادی صَرت گیرد آى فرآیٌذ ..............................)ّن دها 

 ّورفت ٍاداشتِ ( است. -ٍ:جریاى باد ساحلی ًَعی ........................................)ّورفت طبیعی 

 (5/0اگش یه ٍسق واغز سا خلَی دّاًتاى  تگیشیذ ٍ تِ لسوت تاالی آى تذهیذ، چِ اتفالی هی افتذ. چشا؟) -2

 

 (75/0َسد اص ًتایح آى سا تیاى وٌیذ.)ه 2اًثساط غیش ػادی آب سا تَضیح دّیذ ٍ حذالل  -3

 

 (5/0تثخیش سغحی چیست ٍ استثاط آى تا دها چگًَِ است؟) -4

 

 (25/0لاًَى دٍم تشهَدیٌاهیه تِ تیاى هاضیي گشهایی سا تَضیح دّیذ.) -5

 

صفش(  -هٌفی  -....................)هثثت هٌفی( ٍ تغییشات اًشطی دسًٍی  -دس فشآیٌذ تشاون ّن دها ػالهت واس .................)هثثت  -6

 (5/0است.)

سال تاضذ، هشتثِ تضسگی تؼذاد پله  75تاس پله تضًذ ٍ هتَسظ ػوش اًساى تشاتش  12اگش اًساى تِ صَست هتَسظ دس ّش دلیمِ  -7

 (5/0صدى ّای یه ضخص سا دس عَل ػوشش تخویي تضًیذ.)
 

 

 

 

 

 دقیقه  120   مذت پاسخگویی:

 03/96/    تاریخ امتحان : 

  تلگردی  آقاینام دبیر:

 .....................................:نمره 

 

 :امضاء دبیر
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 (5/0ا تِ ّوشاُ دلت ٍ خغا تیاى وٌیذ:)ًتیدِ اًذاصُ گیشی تَ سظ ٍسایل صیش س -8

  

 

  

 

 (25/0است؟) nm3، چٌذ  20cm3لیَاًی تِ حدن  -9

 

هتش تش ثاًیِ تِ سوت پاییي سغح ضیة داس پشتاب هی ضَد. اگش  5تا سشػت  Aویلَ گشم هغا تك ضىل اص ًمغِ  2خسوی تِ خشم  -10

 (1هتش تشثاًیِ تاضذ:) 8تشاتش  Bسشػت خسن دس ًمغِ 

 سا تِ دست آٍسیذ. ABاًشطی خٌثطی واس ًیشٍی اصغىان دس عَل هسیش  -الف : تا استفادُ اص لضیِ واس 

 ( sin37=0/6 ,  cos37=0/8 , g=10)                ب: همذاس ًیشٍی اصغىان دس عَل هسیش سا تِ دست آٍسیذ.

 

10m                                                                                                                                                                            

 

 

آب سا اص سغح  دسصذ است. ایي تلوثِ دس ّش دلیمِ چٌذ ویلَ گشم 80تَاى یه تلوثِ تشلی تشاتش یه ویلَ ٍات ٍ ساًذهاى آى  -11

 (5/0هتشی اص سغح صهیي تاال هی تشد؟) 10صهیي تا استفاع 

 

 

دسخِ ًسثت تِ ساستای  45هتش تحت صاٍیِ  50هتش تش ثاًیِ اص تاالی تپِ ای تِ استفاع  200ویلَ گشم تا سشػت  500هَضىی تِ خشم  -12

دلیل هماٍهت َّا تلف ضَد، اًشطی خٌثطی هَضه  دسصذ اص اًشطی آى تِ 20افك، ضلیه هی ضَد. اگش دس عَل هسیش حشوت هَضه 

 (75/0دس لحظِ تشخَسد تِ سغح صهیي سا تِ دست آٍسیذ.)

 

 

واّص  10cmاص لَلِ لغش لَلِ تِ  ی دیگشهتش تش ثاًیِ دس حال ػثَس است. اگش دس لسوت 10آب تا سشػت  20cmاص لَلِ ای تِ لغش  -13

 ًوشُ( π=3( ، )75/0یاتذ، سشػت ػثَس آب دس ایي لسوت چمذس خَاّذ تَد؟)

 

 

A  
 

B        37 
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 دس ضىل هماتل فطاس گاص دس اًتْای تستِ سوت چپ لَلِ سا تا فشض ایٌىِ عَل  -14

 ( 25/1تذست آٍسیذ.) cm-Hgتاضذ سا  تش حسة  72cmهایغ خیَُ دس ضاخِ سوت ساست تشاتش 

(sin30 =0/5  ,  p0=75 cm-Hg  ,  ρHg= 13600 kg/m3) 

 

 

ش ایي گشها تَسظ گدسخِ ساًتی گشاد تثذیل ضَد؟ ا 80دسخِ ساًتی گشاد تِ آب  -10گشم یخ  200چِ همذاس گشها الصم است تا  - 15

 دسصذ تاهیي ضَد، صهاى الصم تشای اًدام ایي فشآیٌذ سا هحاسثِ وٌیذ. 50یه گشم وي تا تَاى یه ویلَ ٍات ٍ ساًذهاى 

 (=4200  ,  Lf=335000j/kgآبC=2100  ,  C()5/1یخ )ًُوش 

 

 

دسخِ افضایص هی دّین. تا تَخِ تِ دادُ ّای هسالِ 200سا اص هایؼی پش هی وٌین ٍ دهای آًشا تِ اًذاصُ  500cm3ظشفی تِ حدن   -16

ccتشسسی وٌیذ چِ اتفالی هی افتذ؟ . ) /10,/108.1 44   ()1 )ًُوش 

 

 

گشم لشاس داسد ٍ سش  200سٍی یه لالة یخ صفش دسخِ ساًتی گشاد تِ خشم  18cmٍ عَل  2cmیه سش هیلِ آلَهٌیَهی تِ ضؼاع  -17

 (5/1ِ ساًتی گشاد است .چٌذ ثاًیِ عَل هی وطذ وِ توام یخ رٍب ضَد؟)خدس 100دیگش هیلِ دسٍى آب تا دهای 

(KAL=24 W/m.k  , π=3  , Lf=336kj/kg) 

 

است . تؼذاد هَل ا یي گاص  چمذس است؟ اگش دس ّویي  2cm3دسخِ ساًتی گشاد تشاتش  27ٍ دهای  105paگاص واهلی دس فطاس حدن  -18

 ًوشُ( R=8()1حدن دها سا دٍ تشاتش وٌین، فطاس چٌذ پاسىال هی ضَد؟)

 

 

سا تا ولوِ ّای )افضایص، واّص، چشخِ هماتل هشتَط تِ یه گاص واهل است. تا تَخِ تِ ایي چشخِ، خاًِ ّای خالی خذٍل  -19

 (5/1ثاتت(پشوٌیذ. )

 دهای گاص فطاس گاص حدن گاص فشایٌذ

AB    

CA    
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 (5/1هَل گاص ًیتشٍطى )دٍ اتوی(هغاتك ضىل سٍتشٍ است.) V-T  ،5/0ًوَداس  -20

 دس عی ایي فشآیٌذ چٌذ طٍل است؟ الف(ًَع ایي فشآیٌذ سا هطخص وٌیذ ٍ واس اًدام ضذُ

 

 (R=8ب( گشهایی وِ گاص اص هحیظ هی گیشد چٌذ طٍل است؟)

 

 ج: تغییشات اًشطی دسًٍی دس ایي فشآیٌذ چمذس است؟

 

 (5/1). ذیوایپ یه سا سٍتشٍ ضىل هغاتك یا چشخِ استَاًِ، هی داخل گاص -21

 ؟ است طٍل چٌذ چشخِ يیا دس ضذُ هثادلِ یگشهاالف : 

 

 ول چشخِ چمذس است ٍ ًَع هاضیي چیست)هاضیي گشهایی یا یخچال(؟  تغییشات اًشطی دسًٍی دسب:  

 

 

 (1گشها تِ هحیظ هی دّذ.) MJ5/0گشها اصَّای اتاق هی گیشد ٍ دس ّویي هذت  MJ 3/0یه وَلشگاصی دسّشدلیمِ  -22

 تَاى ٍسٍدی وَلشچمذساست؟-الف

 

 ضشیة ػولىشدآى چمذساست؟-ب

 

15 

5 

100 
T(k) 300 

V(lit) 














