
 نام و نام خانوادگی :

 سئواالت امتحان درس :فیزیک

 پایه :  دهم                 

 رشته :  فنی و حرفه ای

 نام دبیر :

 باسمه تعالی                       

 مدیریت آموزش و پرورش    

 هنرستان            

 69-69آزمون نوبت اول سال تحصیلی 

 33تعداد سئوال :     3تعداد صفحه :    

 69/ 31تاریخ آزمون :       / 

مدت امتحان:         

 دقیقه61

 شماره صندلی :

 نمره : با عدد )        (   نمره با حروف : )                         (   امضای دبیر :        69/       /   :تاریخ تصحیح

 بارم بگیرید 210m/s هر جا الزم بود شتاب جاذبه زمین را  ردیف
 نقشه ی مفهومی زیر را کامل کنید 3

 

2 

2 
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 .در دستگاه بین المللی یکاها یکای نیرو را بدست آورید 3

 

3 

4 
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     3Ft=0/3m           K=10         2-C=10       9-(n=10(                    تبدیالت  زیر را انجام دهید 9

 30Cm3=………………nm3 (الف(

)ب(  15ft=………………….Cm 

)پ(   50 g=…………………Kg 

3 

9 
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 لختی همان قانون ................. استالف(  7

جسمی را که با سرعت ثابت حرکت می کند و جسمی را که ساکن است در حال تعادل ..................... می گویندب( 

 در حال تعادل ............... می گویند.

 را  حرکت.....................می گویند.پ( حرکت با سرعت ثابت روی خط راست 

 اگر جسمی در حال تعادل باشد نیروی خالص وارد بر آن برابر ............... است.ت(

 شتاب به معنی  تغییرات .............. است.ث(

 وزن یک فضانورد در کره ماه از وزن او در زمین .......................است.ج( 

 چ(در فیزیک هر چه را قابل اندازه گیری باشد.................. می نامند.

2 

وارد می کنیم.شتاب حرکت کدام بیشتر برابر رو به جلو و به یک توپ والیبال و یک توپ بسکتبال نیروهای الف(  8

 است؟چرا؟

 پرت می شوید؟جلو ه هان حرکت می کند شما بگچرا وقتی در اتوبوس ایستاده اید و اتوبوس ناب 

چرا وقتی روی صندلی چرخ دار قرار دارید و میز را به جلو هل می دهید خودتان به سمت عقب حرکت می پ( 

 کنید؟
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 در مکان  25s2t=و در 4m-=1xدر مکان 5s 1t=.اگر در .ت حرکت می کند متحرکی با سرعت ثاب 31

=1m 2xباشد سرعت متحرک را به دست آورید.    

 

 

 

3 

می نشیند عددی که   2m/s  2کیلوگرم روی ترازوی فنری ایستاده و با شتاب  05دانش آموزی به جرم  33

 ترازو در مدت نشستن دانش آموز نشان می دهد چند نیوتن است؟
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 از حال سکون در حال بلند شدن است.  2m/s  2کیلوگرم با شتاب  0555یک بالگرد به جرم  32

 ثانیه را به دست آورید. 05د پس از الف(سرعت بالگر

 ب(نیروی باال برنده ی این بالگرد را محاسبه کنید

 از مقاومت هوا چشم پوشی کنید.

 

 

 

9/3 

شتاب حرکت   و  800Kgدر شکل مقابل جرم اتومبیل  33

 Nمی باشد. اگر نیروی موتور m/s 3 2آنرو به جلو 

نویسید و اشد، نام هر یک از نیروها را  در شکل بب 3000

 اندازه نیروی اصطکاک جنبشی را به دست آورید.
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 21 موفق و پیروز باشید جمع

 


