
 به نام پروردگار یکتا

59 -پایه دهم دوره ضمن خدمت سواالت همکاران در  

    )فیزیک واندازه گیری(فصل اول       

 ردیف سَال ًام طزاح
آسیِ 

ساجذی 

 خاًیاى

 گیزی را هطخص کٌیذ. اعذاد حاصل اس یک اًذاسُ گیزی تِ صَرت سیز گشارش ضذُ است. ًتیجِ اًذاسُ

4/21 mm  60/21   ٍ mm  95/21   ٍ mm  25/21   ٍ mm  7/21  ٍ mm   

2 

غالمعلی 

 نعمتی
 :تٌَیسیذ علوی ًوادگذاری صَرت تِ ٍ دادُ اًجام را سیز یکاّای تثذیل

 چٌذهیکزٍهتز است؟           Gm   -ب   است؟ ثاًیِ ًاًَ چٌذ دقیقِ یک -الف 

1 

    کاهزاى 

 غٌی سادُ

 

1 

کاهزاى     

ُغٌی ساد  
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 سکیٌِ عارتی

 

9 

 سکیٌِ عارتی

 

0 

فاطوِ هقذم 

 احوذی
 7 است. ایي سزعت را تز حسة هیلی هتز تز کیلَ ثاًیِ تِ دست آٍریذ. ⁄       سزعت ًَر 

فاطوِ هقذم 

 احوذی
      گزم اس یک قطعِ سٌگ کِ چگالی آى 19

  

  
را تِ آراهی درٍى ظزفی لثزیش اس آب هی اًذاسین. چٌذ   

 تیزٍى هی ریشد؟ساًتی هتز هکعة آب 

5 

در اختیار دارین کذام یک اس گشیٌِ ّای سیز هی تَاًذ هقذار  mm10/1  ٍmm10/1دٍ کَلیس تا دقت ّای  هزین عثاسی 

 گشارش ضذُ اس ّز دٍ کَلیس تاضذ ؟

0 )mm33/1             0 )µm300              3 )m 5-
01×4/4              4 )dm1010/1 

5 

سال در ًظز تگیزین تخویي  85ساعت تخَاتذ ٍ عوز هتَسط اًساى را  8اگز یک اًساى تِ طَر هتَسط در ّز رٍس   هزین عثاسی

 تشًیذ اًساى در طَل عوز خَد چٌذ ساعت هی خَاتذ ؟ ٍ حساب کٌیذ ایي تعذاد ساعت هعادل چٌذ سال است ؟

26 

ضْزُ 

 کیقثادی

اسدیذ کٌٌذُ ای تخَاّذ طَل یک قٌذیل در ایي غار را اًذاسُ تگیزد، چِ غار ًخجیز یکی اس غارّای سیثای ایزاى است. اگز ت

 (4تخص 1فصل  )هی کٌیذ؟ هعایة ٍهشایای آًزا ًام تثزیذ. اٍ پیطٌْادچیشی را تعٌَاى ٍسیلِ ٍیکای اًذاسُ گیزی تِ 
 

22 

ضْزُ 

 کیقثادی
تَدُ است، اگز آهار جوعیت تقزیثا                 تزاتز  1934حجن تٌشیي هصزفی در ایزاى در سال 

 111ًفز یک اتَهثیل ٍجَد داضتِ تاضذ. تخویي تشًیذ چٌاًچِ ّزاتَهَتیل  4ًفز تَدُ تاضذ ٍ تِ اسای ّز         

 (6تخص  1فصل) لیتز درسال کوتز تٌشیي هصزف کٌذ، چِ هثلغی صزفِ جَیی هی ضَد؟
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ا تخویي تشًیذ:  ی تشرگی اعذاد سیز ر هزتثِ خاًن فالحی  

(الف)                              

(ب)                                  
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   فلشی تِ چگالی  خاًن فالحی
 

   
   تِ طَر کاهل در ظزفی پز اس الکل تِ چگالی   

 

   
 g161رٍد ٍ اًذاسُ  فزٍ هی 

 (kgریشد. جزم قطعِ فلش چقذر است؟ )تزحسة  الکل اس ظزف تیزٍى هی

 

24 

هلیسا فتاح 

 تیگی
هیلیوتز پز کٌین ، تِ   6/9لیتزی را تخَاّین اس یک هکعـة تِ ضلع    6/4اگز یک ظزف ضیطِ ای هزتعـی ضکل  

 چٌذ هکعـة ًیاسهٌذین ؟

15 

هلیسا فتاح 

 تیگی
سیذ .ًاًَهتز هی تاضذ . آى را تِ ساًتی هتز تثذیل کٌیذ ٍ تِ صَرت ًواد علوی تٌَی 2192اتعاد یک کزٍهَسٍم   16 

 27 .است 1g/cm چٌذ فلش چگالی. است 1cm500 حجن ٍ kg4 جزم تِ فلش قطعِ یک خاًن رٍحی

 :تثزیذ ًام را اصل1 ٍ دادُ تَضیح را فیشیک در اصل خاًن رٍحی
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نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | نمونه سوال دهم | | جزوه آموزشی دهم | | گام به گام رایگان دهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/
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