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 ه نام پروردگار یکتاب

95 -پایه دهم دوره ضمن خدمت سواالت همکاران در

   ) ویژگیهای مواد(  سومفصل      
 ًام طراح ظَال ردیف

دّذ. چرا ترای ًفط کشیذى  از َّا را تشکیل هی 8/0تر از هَلکَل اکعیصى اظت ٍ تقریثا  هَلکَل ًیترٍشى ظثک 1

 هشکلی ًذارین؟

 

 آظیِ ظاجذی خاًیاى

َّا تِ داخل کشیذُ  A  ٍB  ٍCّای  رٍ جریاى دارد. در کذام یک از ًقطِ در ظرف رٍتِ ρهایؼی تِ چگالی  2

 شَد؟ چرا؟ هی

 
 

 آظیِ ظاجذی خاًیاى

 کٌذ؟ ًقش جلیقِ ًجات چیعت؟ تراظاض کذام هفَْم فیسیک کار هی 3

 

 آظیِ ظاجذی خاًیاى

4 A تراتر  اگر شؼاع ظطح هقطغcm5  ٍارد تر ظطح را هحاظثِ کٌیذتاشذ ًیرٍی 

 

 

 

 

 

 

 هرین ػثاظی

هتَقف هی شَد  Bرّا شذُ ٍ پط از چٌذ رفت ٍ ترگشت در ًقطِ  Aاز ًقطِ  kg1ٍزًِ ای تِ جرم  5

 اًرشی تلف شذُ در اثر اصطکاک در ایي حرکت چقذر اظت 

 
 
 

 هرین ػثاظی

هتَقف هی شَد کار اًجام شذُ  رّا شذُ ٍ در ًقطِ C از ًقطِ kg2 Aدر شکل زیر گلَلِ ای تِ جرم  6

ًیَتَى  در صَرتی حعاب کٌیذ کِ ظطح دارای ًیرٍی اصطکاک جٌثشیBC 5رٍی گلَلِ را در هعیر

 هرین ػثاظی

A 

cm20 

𝜌1 = 13.5
𝑔𝑟

𝑐𝑚3

Cm10 

𝜌2 = 3.25
𝑔𝑟

𝑐𝑚3
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 ایعتذ ؟ هعافتی هی تاشذ ٍ تؼییي کٌیذ کِ جعن پط از طی چِ

   

 
 گسیٌِ درظت را اًتخاب کٌیذ. 7

 الف( تِ حرکت ........................ ررُ ّای یک جعن در فاز ........................ حرکت تراًٍی گفتِ هی شَد.

 گاز -( کاتَرُ ای )ًاهٌظن(2 جاهذ  -(رفت ٍ ترگشتی )ارتؼاشی(1

 هایغ جاهذ ٍ -( کاتَرّای4 ( هٌظن، گاز3

ب( ًیرٍی تیي هَلکَل ّای ........................... ًیرٍی ّن چعثی ٍ ًیرٍی تیي هَلکَلْای ................. ًیرٍی 

 ........................... ًام دارد تِ ترتیة:

 کشش ظطحی -دٍ هادُ هتفاٍت -( یک هاد2ُدگرچعثی                  -یک هادُ -(دٍ هادُ هتفاٍت1

 ظطحیچعثٌذگی  -یک هادُ -ٍ هادُ هتفاٍت( د4     دگرچعثی         -هادُ هتفاٍت دٍ -یک هادُ( 3
 

 فاطمه مقدم احمدی

ρدر شکل زیر اختالف سطح مایع  8
1

 در دو شاخه ی لوله چند سانتی متر است؟ 

 1 =    5   
 

    2 = 2 5
 

                    2 =

1     
 و دستگاه ساکن است.

 
 

 
 
 
 
 

 فاطمه مقدم احمدی

 ( را پیش بینی کنید. 2( نوع جریان در مقطع )1با توجه به شکل روبه رو الیه ای بودن جریان در مقطع ) 9

 

 فاطمه مقدم احمدی

 سکینه عاربی اًگعترٍم جا هی شَد؟ 1هیکرٍهتر چِ تؼذاد اتن تِ قطر 1/0در هکؼثی تِ اتؼاد  10

تا کفش هؼوَلی رٍی ترف راُ ترٍد در آى فرٍ هی رٍد اها اگر کفش  کیلَگرم 00اگر شخصی تِ جرم  11

 اظکی داشتِ تاشذ در ترف فرٍ ًوی رٍد. ػلت را تَضیح دّیذ؟

 سکینه عاربی

پاظکال کن تاد شذُ اًذ.ظطح در تواض تا زهیي ّر الظتیک  2×105چْار الظتیک یک اتَهثیل تا فشار  12

 کٌیذ.اظت.ٍزى ٍجرم اتَهثیل را تؼییي 024/0

 سکینه عاربی



13 

 

 کاهراى غٌی زادُ

14 

 

 کاهراى غٌی زادُ

بهگیریممیسبقتکامیونیککناراززیاد،سرعتخود،باسواریاتوموبیلباکهوقتیچرا) 15

 شویم؟میکشیدهکامیونطرف

 غالمعلی نعمتی

:باشد 3cm3-10×7زمینبااوبدنتماساگرسطح.استکشیدهدرازدریاساحلدرشخصی 16
بهبتنیستونیکهواجایبهاگر )بشود؟میوارداوبدنبرجوطرفازنیروییچه )الف

کند؟ایجادجومعادلفشاریمیتواندستوناینازارتفاعیچهباشیم،داشته 10g/cm3چگالی

 (پاسکال  1  جوفشار(

 

 غالمعلی نعمتی

را تِ دظت تیاٍریذ؟ هتر تاشذ، اختالف فشار َّای تاالٍ پاییي ظاختواى طثقِ 30 اگر ارتفاع یک ظاختواى 10 17

2 .1چگالی َّا را تقریثا 
  

 3⁄  ٍ = 1    ⁄  (4-3تخش 3فصل )فرض کٌیذ.  

 شهره کیقبادی

 2  آىکَُ یخی در حال ظکَى در آب اقیاًَض شٌاٍر اظت ٍ چگالی  18
  

کَُ یخ ازآب  %12اظت. اگر  ⁄3 

(5-3 شٌاٍری تخش3فصل)لی آب اقیاًَض را هحاظثِ کٌیذ؟تیرٍى تاشذ ، چگا

 

 شهره کیقبادی

  تِ ظؤاالت زیر پاظخ دّیذ: 19

 شَد؟   تراتر شَد، تٌذی جریاى آب چٌذ تراتر هی الف( در یک لَلِ اگر ظطح هقطغ 3

 هیذّین، تِ ّن هی چعثٌذ؟چرا ٍقتی قطؼات گرم شذُ شیشِ را در کٌار ّن قرار   ب(

 فاطمه فالحی

ای گاز هخسى چقذر اظت؟  ب( فشار پیواًِ     الف( فشار گاز درٍى هخسى چقذر اظت؟     در شکل دادُ شذُ :     20

 

 

 فاطمه فالحی
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یک لیَاى آب را درٍى یک ظیٌی ظثک کِ کوی آب دارد قرار هی دّین . ٌّگاهیکِ لیَاى آب را آّعتِ  21

 هی کٌین ، ظیٌی تلٌذ هی شَد . چرا؟تلٌذ 

 

 هلیعا فتاح تیگی

    =3  ,  2/1 2    را تیاتیذ.            2 یلدر شکل زیر ، ظِ هایغ در حال تؼادل ّعتٌذ . چگا 22

    3  4/1  1=

 

 ملیسا فتاح بیگی

 خاًن رٍحی شرح دّیذ.تفاٍت ًاًَ ررُ ٍ ًاًَ الیِ ٍ ًاًَ تاکط را  23

اظت. فشار َّای هٌطقِ چٌذ  cm65ای ارتفاع جیَُ در آزهایش تَر یچلی در هٌطقِ 24

kg/ 313600 ₌ ρپاظکال اظت.
  

    ٍm/ 210 ₌ g   

                                                                            

 روحی خانم

 

𝜌1

𝜌2 

𝜌3 
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