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 نمونه سوال ریاضی پایه دهم

 www.hoonarjo.ir     آدرس سایت:                  ای و کاردانشهای شاخه فنی و حرفهکلیه رشتهرشته: 

   honarjo1@کانال تلگرام: گیری                                             فیزیک و اندازهفصل اول: 

 

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 الف( یکای هر کمیت . . . . . . . . . از همان کمیت است.

 کنند زیرا . . . . . . . . . باالتری دارند.ب( در تراشکاری ها از وسایلی مانند کولیس و ریز سنج استفاده می

 نامیم.گیری را . . . . . . . . . آن وسیله میترین تقسیم بندی یک وسیله اندازهپ( کوچک

 برابر . . . . . . . . . . است. SIت( یکای دما در 
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 های زیر را تعیین کنید.درستی یا نادرستی جمله

 الف( نیرو، کمیتی اصلی است.

 ای است.ب( تندی، کمیتی نرده
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 تبدیل یکاهای زیر را انجام دهید.

 ? =الف(
𝑘𝑔

𝑚3
  7.2

𝑔

𝑐𝑚3
 

 2µm= ? Kmب( 

 g=? Kg 50پ( 

 15ft=? Cmت( 
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 مفاهیم زیر را تعریف کنید.

 الف( کمیت برداری

 ب( مقدار واقعی کمیت

 ج( بردار جابجایی
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های بامعنی و دهد. تندی خودرو چند کیلومتر بر ساعت است؟ تعداد رقمشکل زیر تندی سنج یک خودرو را نشان می

 بنویسید.رقم غیر قطعی را 
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های بامعنی و رقم گیری شده چقدر است؟ تعداد رقماست، طول اندازه 0.05mmرو، بخشی از یک کولیس شکل روبه

 غیر قطعی را بنویسید.
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 در جدول زیر، هر یک از عبارات ستون )الف( به کدام یک از عبارات ستون )ب( مربوط است:

 

 ستون ب ستون الف

 نیوتن کمیت اصلی

 ثانیه کمیت برداری

 نیرو واحد اصلی

 طول واحد فرعی
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است. تعداد ارقام با معنی و عدد غیر قطعی این فشار را  33.5psiفشار باد مناسب تایر خودروهای سواری حدود 

 مشخص کنید.

 

9 
متر  2همان نقطه، اید و سپس از متر به طرف شرق حرکت کرده 12تصور کنید که بر روی یک مسیر مستقیم، ابتدا 

 اید؟کنید، با رسم بردارهای مکان اولیه و ثانویه نشان دهید چند متر جابجا شدهبه طرف غرب حرکت می
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 کند.کیلومتر به طرف شمال حرکت می 4کیلومتر به طرف شرق و در ادامه، به اندازه  3شخصی ابتدا 

 شخص چقدر است؟جایی کل الف( جابه 

 چقدر بوده است؟ ب( مسافت پیموده شده

 

 هنرجو سایت در کاردانش و ای حرفه و فنی سواالت نمونه دانلود

www.hoonarjo.ir 

 @honarjo1کانال تلگرام:  

 گیرد قرار خودتان نام با سایت در تا کنید ارسال ما برای را خود سواالت نمونه لطفا
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