
7 چند مهارت ریاضی مهم 

334 پاسخ نامۀ کلیدی 

100 بخش 1: دما و دماسنجی 

102 بخش 2: انبساط گرمایی  

110 بخش 3: گرما و آثار آن بر اجسام  

120 بخش 4: تعادل گرمایی  

123 بخش 5: انتقال گرما 

124 بخش 6: رابطۀ بین گازها و منودارهای آن  

140 بخش 1: قانون اول ترمودینامیک 

156 بخش 2: قانون دوم ترمودینامیک 

164 بخش 1: مفاهیم اولیۀ الکرتیسیتۀ ساکن 

168 بخش 2: قانون کولن و میدان های الکرتیکی 

182 بخش 3: الکرتیسیتۀ ساکن با طعم کار و انرژی! 

190 بخش 4: خازن 

203 بخش 1: جریان الکرتیکی و مقاومت الکرتیکی 

213 بخش 2: مدارهای تک حلقۀ جریان الکرتیکی  

220 بخش 3: انرژی و توان وسیلۀ رسانشی الکرتیکی 

226 بخش 4: مدارهای تک حلقۀ چندمقاومتی  

298 بخش 1: القای الکرتومغناطیسی )قانون لنز ـ فاراده( 

316 بخش 2: پدیدۀ خود ـ القاوری  

322 بخش 3: کاربردهایی از القای الکرتومغناطیسی )جریان متناوب ـ مبدل( 

263 بخش 1: مفاهیم اولیۀ مغناطیس  

269 بخش 2: اثر میدان مغناطیسی بر بارهای الکرتیکی متحرک  

279 بخش 3: جریان الکرتیکی میدان مغناطیسی ایجاد می کند  

70 بخش 1: مفهوم کار و مفهوم انرژی مکانیکی 

76 بخش 2: ارتباط بین کار و انرژی 

89 بخش 3: توان و بازده  

30 بخش 1: ماده و ویژگی هایش 

34 بخش 2: فشار  

42 بخش 3: اصل پاسکال در مایع ساکن 

48 بخش 4: اصل هم فشاری نقاط هم تراز  

57 بخش 5: نیروی شناوری و اصل برنولی  

13 بخش 1: اندازه گیری 

19 بخش 2: چگالی  
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چندتاتستاولاینبخشروازمتنکتابدریسآوردیم.باخوندندرسنامءه)1(بهراحیتبهاینسؤالهاجوابیمدین.

از آن جا که فیزیک علمی ...............  است، الزم است این قوانین، مدل ها و نظریه های فیزیکی توسط ............... مورد ارزیابی قرار گیرند. - 1
2( نظری، آزمایش  1( نظری، روابط ریاضی حاکم بر پدیده ها  
4( تجربی، آزمایش  3( تجربی، روابط ریاضی حاکم بر پدیده ها  

)برگرفتهازکتابدریس(- 2 مدل اتمی بور نتیجءه بازنگری مدل ............... است. هم چنین با بازنگری مدل بور، مدل ............... ارائه شد. 
4( هسته ای، سیاره ای 3( سیاره ای، هسته ای  2( سیاره ای، ابرالکترونی  1( هسته ای، ابرالکترونی  

)برگرفتهازکتابدریس(- 3 چند  مورد از عبارت های زیر درست است؟ 
الف( بررسی و توضیح یک پدیده با استفاده از قانون، مدل سازی و نظریه های فیزیکی معتبر نیست؛ به دلیل این که مدل ها و نظریه های فیزیکی با گذشت زمان تغییر می کنند.

ب( تفکر نقادانه و اندیشه ورزی فعال از اهمیت بیشتری نسبت به آزمایش و مشاهده در فیزیک برخوردار است.
پ( آزمون پذیری و اصالح نظریه های فیزیکی، نشانءه بی ثباتی است؛ بنابراین نقطه ضعف علم فیزیک محسوب می شود.

4( صفر  3 )3  2 )2  1 )1

)برگرفتهازکتابدریس(- 4 کدام یک از موارد زیر دربارءه مدل سازی در فیزیک درست است؟ 
الف( مدل سازی فرایندی است که طی آن یک پدیدءه فیزیکی، آن قدر ساده و آرمانی می شود تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود. 

ب( هنگام مدل سازی آرمانی یک پدیدءه فیزیکی، باید همءه عوامل تأثیرگذار را در نظر بگیریم. 
4( هیچ کدام  3( الف و ب   2( الف   1( ب 

حاالوقتشهکهچندنمونهمدلسازیببینین.
)برگرفتهازکتابدریس(- 5 کدام یک از فرض های زیر در مدل سازی پرتاب توپ در بازی بسکتبال نادرست است؟ 

1( از ناهمواری های سطح توپ چشم پوشی می کنیم.
2( تغییر وزن توپ به دلیل تغییر ارتفاع را در نظر نمی گیریم.

3( چرخش توپ عامل بسیار مهمی در مدل سازی است.
4( از تأثیر مقاومت هوا در حرکت توپ صرف نظر می کنیم. 

مطابق شکل وقتی یک کمد بزرگ و سنگین را روی سطح افقی زمین به طرف جلو هل می دهیم، کدام گزینه در مدل سازی - 6
)برگرفتهازکتابدریس( حرکت کمد ضرورت کم تری دارد؟ 

2( مقدار نیرویی که با آن جسم را هل می دهیم.  1( نیروی اصطکاک بین جسم و سطح زمین 
4( نیروی مقاومت هوای وارد بر جسم 3( ذره ای در نظر گرفتن جسم و صرف نظرکردن از ابعاد آن 

در یک جلسءه کنفرانس، باریکءه نور لیزری را به یک صفحه می تابانیم. در مدل سازی تابش این پرتو براساس نظریءه نور هندسی کدام عبارت درست است؟- 7
)برگرفتهازکتابدریس( 1( منبع نور را نقطه ای فرض می کنیم و پرتوهای نور را به صورت همگرا مدل سازی می کنیم. 

2( هر پرتو نور را به صورت جداگانه بررسی و تحلیل می کنیم.
3( باریکءه نور را به صورت ذرات دارای انرژی فرض می کنیم.

4( باریکءه نور را به صورت پرتوهای موازی نور مدل سازی می کنیم.
گلولءه متصل به نخی را مطابق شکل زیر، از حالت تعادل منحرف کرده و سپس رها می کنیم. گلوله پس از چند رفت وبرگشت متوقف می شود. در مدل سازی - 8

فیزیکی این حرکت از کدام یک از کمیت های زیر می توانیم چشم پوشی کنیم؟
ت( وزن گلوله پ( ابعاد گلوله   ب( جرم نخ  الف( نیروی مقاومت هوا  

4( الف و پ  3( ب و ت  2( ب و پ  1( الف و ب 
در مدل سازی حرکت زمین به دور خورشید، کدام یک از عوامل زیر را حتماً باید در نظر بگیریم؟- 9

ب( نیروی گرانش بین سیارات دیگر و زمین الف( نیروی گرانش بین زمین و خورشید 
پ( حرکت وضعی زمین

4( هر سه عامل 3( فقط الف  2( الف و پ  1( الف و ب 
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شکل روبه رو یک برگ را نشان می دهد که به صورت تندشونده سقوط می کند. کدام گزینه حرکت سقوط برگ به - 10
)برگرفتهازکتابراهنمایمعلم(  نیروی مقاومت هوا است.( 



Fd  وزن و


W طرف زمین را بهتر مدل سازی کرده است؟ )
 

 

  )4  )3  )2  )1

تستاییکهقرارهبهشونپاسخبدیدازمتنکتابدریسطرحشدهتامفهومکمیتروخییلخوبیادبگیرین.

کدام یک از گزینه های زیر دربارءه یک کمیت درست است؟- 11
1( به یکا های کمیت هایی که برحسب یکاهای اصلی بیان می شوند، یکاهای SI می گویند.

2( احساس گرمی یک کمیت است.
3( مقدار فیزیکی، عددی است که با یکای مناسب بیان می شود.

4( یکایی مورد پذیرش همه است که قابلیت تغییرپذیری داشته باشد.
کدام یک از عبارت های زیر در مورد یکای یک کمیت نادرست است؟- 12

2( یکای یک کمیت نباید در شرایط مختلف تغییر کند. 1( هر کمیت فقط دارای یک یکای منحصربه فرد است. 
4( یکای یک کمیت باید قابلیت بازتولید داشته باشد. 3( یکای کمیت یک مقدار قراردادی است و در طول زمان قابل اصالح است. 

کدام یک از گزینه های زیر دربارءه کمیت و یکای آن درست است؟- 13
1( بیان هر کمیت فیزیکی بدون ذکر جهت، معنایی ندارد.

2( داشتن قابلیت بازتولید در مکان های مختلف برای معتبربودن یک کمیت کافی است.
3( نیوتون )یکای نیرو( تعریف مستقل دارد؛ پس کمیت اصلی است.

4( یکای کمیت های فرعی تعریف مستقل ندارند و به کمک یکای کمیت های دیگر تعریف می شوند.
نو ک - 14 تا  انگشت شست  برابر فاصلءه نوک  از یکاهای قدیمی طول است. یک وجب  وجب یکی 

انگشت کوچک دست بازشده است. مزیت و ایراد این یکا به ترتیب از راست به چپ کدام است؟
1( قابلیت باز تولید دارد ـ متغیر است. 

2( تغییرپذیر است ـ قابلیت باز تولید دارد.
3( متغیر است ـ در دسترس همگان است.

4( در دسترس همگان است ـ قابلیت باز تولید دارد. 

شمابایدتشخیصبدیدکهیهکمیتاصلیهیافریعوهمچنینبایدبدونیدکهنردهایهیابرداری.

)ریایضخارج86(- 15 جرم و زمان از ............... و کیلوگرم و ثانیه از ............... می باشند. 
2( یکاهای اصلی ـ کمیت های فرعی 1( یکاهای فرعی ـ یکاهای اصلی  

4( کمیت های اصلی ـ کمیت های فرعی 3( کمیت های اصلی ـ یکاهای اصلی  
)تجریبخارج98(- 16 کدام کمیت ها، همگی از کمیت های اصلی هستند؟ 

2( فشار، زمان، سرعت  1( دما، نیرو، فشار   
4( دما، جریان الکتریکی، جرم  3( جریان الکتریکی، جرم، نیرو   

چه تعداد از کمیت های زیر اصلی است؟- 17
»جریان الکتریکی ـ شتاب ـ اختالف پتانسیل الکتریکی ـ دما ـ انرژی ـ زمان ـ گرمای ویژه ـ مقدار ماده«

4 )4  6 )3  5 )2  3 )1
کمیت های کدام گزینه، همگی فرعی هستند؟- 18

2( بار الکتریکی ـ نیرو ـ مقدار ماده 1( شدت روشنایی ـ گرمای ویژه ـ انرژی هسته ای  
4( توان ـ گرمای ویژه ـ دما 3( وزن ـ بار الکتریکی ـ پتانسیل الکتریکی 
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برای گزارش ابعاد یک اتومبیل از کمیت ............... و برای گزارش سرعت آن از کمیت ............... استفاده می کنیم.- 19
4( نرده ای ـ برداری 3( برداری ـ نرده ای   2( فرعی ـ برداری  1( اصلی ـ نرده ای 

کمیت های فشار، وزن، جریان الکتریکی و تندی به ترتیب  از راست به چپ چه نوع کمیت هایی هستند؟- 20
4( نرده ای، نرده ای، برداری، برداری 3( نرده ای، فرعی، نرده ای، نرده ای  2( برداری، اصلی، برداری، نرده ای  1( فرعی، اصلی، برداری، نرده ای 

در متن زیر به ترتیب از راست به چپ چند کمیت برداری و چند کمیت نرده ای مطرح شده است؟- 21
4++ پس  2m s/ 20m-- )در خالف جهت محور x( حرکت می کند و سپس با شتاب ثابت s/ 2min با سرعت ثابت 1250 ابتدا به مدت kg »خودرویی به جرم

50m متوقف می شود.« از طی مسافت
1 ،4 )4  4 ،1 )3  3 ،2 )2  2 ،3 )1

در متن زیر به ترتیب از راست به چپ چند کمیت اصلی و چند کمیت فرعی آمده است؟- 22
1600 گرما از دست بدهد،  kJ 2 فشار می آورد. اگر این جسم 10

3´́ Paبه سطحی که روی آن است ، 40 cm 320 و به ضلع N »جسم مکعب شکلی به وزن
10 کم می شود.« C دمایش

4( 2 و 3 3( 3 و 2  2( 4 و 1  1( 1 و 4 

چندتاتستبعدیراجعبهچهارعملاصیلدرکمیتهاست!

کدام گزینه دربارءه سه کمیت متفاوت B ،A و C امکان پذیر است؟- 23

 A C
B
+
2 )4   A B

C
´ 2

)3   ( )A C B2 + - )2   A B2 2- )1

کدام گزینه می تواند یک فرمول فیزیکی باشد؟ )کمیت های B ،A و C متفاوت هستند.(- 24

 ( )A C
B
+ 2 )4   A B

B C
´
+

)3   A C3 + )2   A C
B
+ )1

به دست آوردن حاصل کدام یک از گزینه های زیر در فیزیک امکان پذیر نیست؟- 25

 
3 0 2

2

3

2

m
s kg

kg

m
.

/´
)4   3 4 5

2
m kg m

s
´ / . )3   4 2

10 5

2L m
kg

-
/ )2   

25

300

2

J
m s
nm
. )1

توتستایبعدییادیمگیریدکهچهطوریاکیکمیتهایفریعروبرحسبیاکیکمیتهایاصیلبهدستبیارین.

در کدام یک از گزینه های زیر یکای کمیت فشار و شتاب به ترتیب از راست به چپ برحسب یکاهای اصلی درست است؟- 26

  m s2 2/ ، kg
m s. 2 )4   m s/ ، kgm s. )3   m / s2 ، kg

m s. 2 )2   m s/ 2 ، kg
m s2 2.

)1

W( W: کار، F: نیرو، d: جابه جایی( به دست می آید، برحسب یکاهای اصلی کدام است؟- 27 F d== . یکای کار که از رابطءه

 kg ms
. )4   kg ms

. 2
)3   kg m

s
. 2

2 )2   kg m
s
.
2 )1

F به دست می آید که در این رابطه r فاصلءه بین دو بار و q اندازءه بار الکتریکی است. یکای کمیت - 28 k
q q
r

== 1 2

2
نیروی الکتریکی بین دو بار الکتریکی از رابطءه

مجهول k کدام است؟ )یکای بار الکتریکی کولن )C( است.(

 kg m
s C
.
.

3

2
)4   s C

kg m

2 2

3

.

.
)3   kg m

s C
.
.

3

2 2
)2   kg m

s C
.
.

2

2 2 )1

kg به ترتیب از راست به چپ یکای چه کمیت هایی هستند؟- 29
m s. 2 kg و m

s
. 2

3
، kg m
s
.
2 یکاهای فرعی

4( توان، انرژی، فشار 3( نیرو، توان، فشار  2( انرژی، توان، نیرو   1( نیرو، گرمای ویژه، فشار 
کدام گزینه از نظر فیزیکی قابل محاسبه نیست؟- 30

 212 88N m J/ + )4   115 75
2

kg m
s

N. + )3   4 5 7 5/ / /W J s+ )2   2 3
2N m Pa/ + )1

، اگر v نماد تندی و t نماد زمان باشد، A و B به ترتیب چه کمیت هایی هستند؟ - 31 v A t AB2 2 2== ++ در رابطءه
4( سرعت، زمان 3( شتاب، زمان  2( سرعت، جابه جایی  1( شتاب، جابه جایی 

mgx اگر m جرم، x  ارتفاع و g شتاب گرانشی زمین باشد، کمیت مجهول A برحسب یکاهای اصلی کدام و از جنس چه کمیتی است؟ - 32 A++ 1

2
در رابطءه

1 در رابطءه داده شده یکا ندارد.(
2

)مضرب

، انرژی kg m
s
. 2

2 )4 ، توان  kg m
s
. 2

2 )3 ، توان  kg ms
. 2

)2 ، انرژی  kg ms
. 2

)1
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تستایاینقسمتبهتونکمکیمکنهتاپیشوندهایSI،یاکهایغیرSIوتبدیلشونبههمروخییلخوبیادبگیرین.
در کدام یک از گزینه های زیر پیشوندهای نانو، هکتو، ترا و دسی به ترتیب از راست به چپ، درست نشان داده شده است؟- 33

 10 1- ،1012 ،102 ،109 )4   10 1- ،1012 ،102 ،10 9- )3   101 ،1012 ،102 ،10 9- )2   10 1- ،10 12- ،102 ،109 )1
746 به ترتیب از راست به چپ معادل چند میلی متر مکعب و چند لیتر است؟- 34 3cm

 74 6 10
1/ ´ - ، 74 6 10

5/ ´ )4   7 46 10
1/ ´ - ، 746 10

5´ )3   7 46 10
1/ ´ - ، 7 46 10

5/ ´ )2   7 46 10
3/ ´ - ، 746 10

3´ )1
35 -) 10 15-- == 2 است. این مقدار برحسب میکرومتر و پیکومتر به ترتیب از راست به چپ چه قدر است؟ )فمتو 7/ fm قطر هستءه اتم کربن

 2 7 10
12/ ´ ، 2 7 10

6/ ´ )4   2 7 10
12/ ´ - ، 2 7 10

6/ ´ - )3   2 7 10
3/ ´ ، 2 7 10

9/ ´ - )2   2 7 10
3/ ´ - ، 2 7 10

9/ ´ - )1
)ریایضخارج98(- 36 جرم یک قطعه سنگ قیمتی 200 قیراط است و هر قیراط معادل 200 میلی گرم است. جرم این سنگ چند گرم است؟  

100 )4  40 )3  10 )2  4 )1
37 - ( )1 1360cmHg Pa== ) تقریباً چه قدر است؟ )cmHg 20 باشد، این فشار برحسب سانتی متر جیوه kPa اگر فشار در یک نقطه روی یک رشته کوه

 11 8/ )4   13 7/ )3   14 7/ )2  12 )1
38 - ( , , / )1 3 1 12 1 2 54jnIÄ == == ==ft ft in in cm 274 برابر چند یارد است؟ 32/ km

 2 5 10
3/ ´ )4   3 10

5´ )3   0 3 10
5/ ´ )2   2 5 10

5/ ´ )1
2 است.(- 39 10

11´́ m 1 باشد، این فاصله چند یکای نجومی )AU( است؟ )فاصلءه زمین تا خورشید 2/ Tm اگر فاصلءه زمین تا زحل برابر
4 )4   0 4/ )3  60 )2  6 )1

40 - ( , , , )R¼w óHoÃ¤ óHoÃ¤ oÃw oÃw ¥nIa ¥nIa qÄoLU ¸1 ¶200 1 375 1 10 4 1== == == == جرم یک اتومبیل 300 من تبریز است. جرم این اتومبیل چند سوت است؟ 
 9 10

8´ )4   85 10
6´ )3   8 5 10

8/ ´ )2   0 9 10
8/ ´ )1

زمینی به مساحت 180 عشیر در اختیار داریم. اگر قیمت این زمین به ازای هر متر مربع برابر 2 میلیون تومان باشد، قیمت این زمین چند تومان است؟- 41
 ( , / , / )2400 1 0 1 1 0 1 1

2m == == ==KÄo] KÄo] qÃÿ¤ qÃÿ¤ oÃzø

 4 32 10
9/ ´ )4   8 64 10

9/ ´ )3   4 32 10
8/ ´ )2  8 64 10

8/ ´ )1
3 خروار گندم انبار شده است. مقدار این گندم برحسب مثقال برابر کدام گزینه است؟- 42 5/ در یک سوله

 ( , , ,ÏI£X¶ oÃw oÃw ¥nIa ¥nIa qÄoLU ¸¶ qÄoLU ¸¶ nH»o116 1 10 4 1 100== == == == ii 1)

 103 10
4´ )4   224 10

4´ )3   2 24 10
5/ ´ )2   1 03 10

5/ ´ )1

N است؟- 43 cm
C
( )
( )

2

2mm
9 معادل چند 10

9
2

2
´́ N m

C
.

90 )4   9 10
7´ )3   9 10

17´ )2   9 10
5´ )1

ازاینجابهبعدعالوهبرتبدیلیاکازفرمولهاییکهسالهایقبلیادگرفتیدهماستفادهیمکنید.
) است. اگر انرژی مصرفی توسط یک دستگاه الکتریکی - 44 . )kW h یکی از یکاهای پرکاربرد انرژی که در صنایع برق از آن استفاده می شود، کیلووات ساعت

1kW باشد، این مقدار انرژی برابر با چند ژول است؟ h. برابر با
 36 10

4´ )4   3 6 10
6/ ´ )3   3 6/ )2   3600 )1

مساحت ذوزنقءه شکل روبه رو چند سانتی متر مربع است؟- 45
 7 5/ )1

75 )2
750 )3

 7500 )4
AUmin )یکای نجومی بر دقیقه( برابر کدام گزینه است؟ )متوسط - 46 30 است. تندی چرخش زمین برحسب km s/ تندی چرخش زمین به دور خورشید تقریباً

2 است.( 10
11´́ m فاصلءه زمین تا خورشید تقریباً برابر

 18 10
5´ - )4   1 8 10

5/ ´ - )3   0 9 10
6/ ´ - )2   9 10

6´ - )1
0 و هر مایل در دریا - 47 5/ /m s 4000mi را می پیماید؟ )تقریباً هر گره یک کشتی مسافربری با تندی 120 گره پس از چند ثانیه، فاصلءه دو شهر به مسافت

1800m است.( برابر
 1 2 10

5/ ´ )4   1 2 10
4/ ´ )3   4 8 10

5/ ´ )2   4 8 10
4/ ´ )1

4 طول بکشد، - 48 h 5 و با کشتی h در یک سفر طوالنی الزم است ابتدا با اتومبیل40mi را در خشکی و سپس با کشتی60mi را در دریا طی کنیم. اگر سفر ما با اتومبیل
1800m فرض کنید.( 1600m و در دریا به ترتیب از راست به چپ، تندی متوسط کشتی چند متر بر ثانیه بوده و چند کیلومتر را با اتومبیل طی کرده ایم؟ )هر مایل را در خشکی

25 ، 7 5/ )4  25 ،75 )3  64 ، 7 5/ )2  64 ،75 )1
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1 است. مسافتی که این فضاپیما - 49 35 10
9/ ´́ km ناسا یک فضاپیما را از سطح زمین به سوی تیتان )یکی از قمرهای زحل( می فرستد. فاصلءه زمین تا تیتان

3 فرض کنید.( 10
7´́ s 3 است و 1 سال را معادل 10

8´́ m s/ در یک رفت وبرگشت از زمین تا تیتان و بالعکس می پیماید چند سال نوری است؟ )تندی نور در خأل
 0 3 10

4/ ´ - )4   3 10
4´ - )3   2 10

3´ - )2   10 3- )1
تویچندتستآخرایندرسیادیمگیرینکهعالوهبرتبدیلیاکهاواستفادهازفرمولهاییکهبلدین،جوابآخرروبهصورتنمادگذاریعلیمبنویسین!

465 را برحسب کیلومتر به صورت نماد گذاری علمی نشان می دهد؟- 50 mmm کدام گزینه
 465 10

9´ - )4   4 65 10
9/ ´ - )3   4 65 10

7/ ´ - )2   465 10
7´ - )1

1 است. حجم این مکعب مستطیل برحسب لیتر و دسی متر مکعب به ترتیب از راست به چپ - 51 0 10
10/ ´́ nm 0 و 03/ dam ، 25 cm ابعاد مکعب مستطیلی

101 است.( و به صورت نمادگذاری علمی کدام است؟ )دکا معادل
 7 5 10

2/ ´ ، 7 5 10
2/ ´ )4   7 5 10

2/ ´ ، 7 5 10
2/ ´ - )3   75 10´ ، 75 10´ )2   0 75/ ، 75 10´ )1

400mm پر از آب می کنیم. حجم آب برحسب لیتر به صورت نمادگذاری علمی در کدام گزینه درست - 52 20 و ارتفاع cm ظرف استوانه ای شکلی را به قطر
 ( / )pp == 3 14 بیان شده است؟

 1 256 10/ ´ )4   1 256 10
1/ ´ - )3   1256 10

3´ - )2   1256 10
3´ )1

24 طول بکشد تا دوچرخه سوار - 53 4/ h 20km باشد و h/ دوچرخه سواری فاصلءه دو شهر تهران تا شهرکرد را رکاب می زند. اگر تندی این دوچرخه سوار
1600m است.( از تهران به شهرکرد برسد، فاصلءه این دو شهر به صورت نمادگذاری علمی چند مایل است؟ )هر مایل در خشکی تقریباً

 3 05 10
2/ ´ )4   3 5 10

2/ ´ )3  305 )2  350 )1
5 بنزین مصرف کند، چند کیلومتر راه به صورت نمادگذاری - 54 10

2 3´́ -- m ، 2 گالن بنزین مصرف می کند. اگر پس از طی مسافتی، 40mi اتومبیلی به ازای هر
1600m در نظر بگیرید.( 5 و یک مایل را L علمی طی کرده است؟ )یک گالن را برابر

 2 0 10
2/ ´ )4   3 2 10

5/ ´ )3   3 2 10
2/ ´ )2   3 2 10/ ´ )1
درتستهایبعدیبامفهوم»آهنگ«روبهرویمشوید:

3 رشد می کند. آهنگ رشد این گیاه برحسب میکرومتر بر - 55 7/ m سریع ترین رشد گیاه متعلق به گیاهی موسوم به ِهسِپرویُوکا است که در مدت 14 روز،
)برگرفتهازکتابدریس( ثانیه تقریباً چه قدر است؟ 

 183 6/ )4   30 6/ )3   18 36/ )2   3 06/ )1

cmms است؟- 56
3

آب خروجی از شلنگی 6 ظرف 40لیتری را در مدت 16 دقیقه، به طور کامل پر می کند. آهنگ خروجی آب از شلنگ چند

1 5 10
1/ ´ - )4  2 5/ )3  2 5 10

1/ ´ - )2  1 5/ )1
2 دقیقه به طور - 57 5/ 180 خارج می شود و یک مخزن مکعب شکل را در مدت 3cm s/ از شلنگ شکل روبه رو آب با آهنگ

)برگرفتهازکتابدریس( کامل پر می کند. آهنگ افزایش ارتفاع آب داخل مخزن چند سانتی متر بر ثانیه است؟ 
0 6/ )2   0 2/ )1

 6 )4   2 )3

24 گزارش کرده ایم. V کدام گزینه نمی تواند باشد؟- 58 3cm گنجایش ظرفی V سانتی متر مکعب است. از این ظرف به عنوان پیمانه استفاده کرده ایم و حجم مایعی را با آن
6 )4  8 )3  12 )2  48 )1

3 نشان داده است. کم ترین مقداری که این آمپرسنج اندازه می گیرد، بر حسب میلی آمپر - 59 0720/ A آمپرسنج دیجیتالی مقدار جریان گذرا از یک مدار را
کدام گزینه نمی تواند باشد؟

 1 5/ )4   0 3/ )3   0 9/ )2   0 2/ )1
سهتستزیردربارءهمهارتشخصآزمایشگرطرحشده!

28 گزارش می کنند. مطابق شکل روبه رو، به - 60 1/ C 30 و 6/ C دو ناظر متفاوت، مقدار دمای یک دماسنج را
 ( )y x>> 30 و کدام ناظر مقدار دقیق تر را گزارش می کند؟ 6/ C ترتیب از راست به چپ کدام ناظر مقدار

 A ،B )1
 B ،B )2
 B ،A )3
  A ،A )4
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1 کشورهای جهان )مثل انگلستان( خودروها راست فرمان و در بقیءه کشورها )مثل ایران( خودروها - 61
3

در حدود
چپ فرمان هستند. سرنشین کنار راننده، تندی خودرو را در انگلستان ............... و در ایران ............... از مقدار واقعی 

آن می بیند. )فرض کنید تندی سنج خودروهای موردنظر همانند شکل روبه رو است.(
2( بیشتر ـ کم تر 1( بیشتر ـ بیشتر  
4( کم تر ـ کم تر 3( کم تر ـ بیشتر  

2 است، با یک خط کش اندازه می گیرد. این ناظر با - 62 cm مطابق شکل ناظر A طول یک جسم را که پهنای آن
 ( / )3 1 7 قرارگرفتن در جای نامناسب طول جسم را چند سانتی متر بیشتر اندازه می گیرد؟

 1 2/ )1
1 7/ )2
2 4/ )3

  3 4/ )4
تستزیرراجعبهتعداددفعاتاندازهگیریه!

تندی متوسط یک اتومبیل در یک مسابقءه رانندگی توسط 10 نفر اندازه گیری شده است. عددهای گزارش شده در جدول زیر آمده است. کدام گزینه نتیجءه - 63
این اندازه گیری را برحسب کیلومتر بر ساعت به درستی نشان می دهد؟

131 )2   128 8/ )1
شمارءه گزارش10987654321

) تندی 133131132130131140129130112132 / h)km  132 )4  129 )3
یمرسیمبهدقتاندازهگیری!بایکتستمفهویمشروعیمکنیم!

)برگرفتهازکتابدریس(- 64 چه تعداد از عبارت های زیر همواره درست است؟ 
الف( با انتخاب وسایل بسیار دقیق و روش صحیح اندازه گیری، می توان خطای اندازه گیری را به صفر رساند. 

ب( دقت اندازه گیری در ابزارهای رقمی )دیجیتال( برابر آخرین رقمی است که ابزار می خواند. 
پ( دقت ابزارهای اندازه گیری مدرج، برابر کمینءه درجه بندی آن ابزار است. 

ت( دقت خط کشی که تا میلی متر مدرج شده بیشتر از دقت خط کشی است که تا سانتی متر درجه بندی شده است.
4( صفر  3 )3  2 )2  1 )1

حاالوقتشهکهنمونههایعددیدقتروهمببینین!
0 است، جرم جسمی را اندازه گرفته ایم. کدام مقدار نمی تواند گزارش نتیجءه این اندازه گیری )برحسب گرم( باشد؟- 65 1/ g با ترازویی دیجیتالی که دقت اندازه گیری آن

)تجریبخارج88(   32 9/ )4   32 5/ )3   32 90/ )2   32 0/ )1
2 نشان می دهد. دقت این اندازه گیری، چند میکروآمپر است؟- 66 004/ mA آمپرسنج دیجیتالی، شدت جریانی را که از یک مدار می گذرد،

)تجریبخارج88(  100 )4  10 )3  1 )2   0 4/ )1
دقت اندازه گیری ابزارهای اندازه گیری »الف« و »ب« در شکل های مقابل به ترتیب کدام است؟- 67

0 1/ C ،1cm )2   0 5/ C ،1cm )1
 0 5/ C ،0 5/ cm )4   0 1/ C ،0 5/ cm )3

با توجه به شکل های مقابل دقیق ترین ولت سنج کدام است؟- 68
1 )1
2 )2
3 )3

4( هر سه ولت سنج دقت یکسانی دارند.  
26 نشان - 69 03/ cm 26 و خط کش B طول جسم را 024/ cm طول جسمی را توسط دو خط کش دیجیتال متفاوت اندازه می گیریم. خط کش A طول جسم را

می دهد. به ترتیب از راست به چپ دقت اندازه گیری خط کش A چند سانتی متر و دقت اندازه گیری خط کش B چند میلی متر است؟
0 1/ ،0 01/ )4  0 01/ ،0 001/ )3  0 01/ ،0 01/ )2  0 1/ ،0 001/ )1

در شکل مقابل دو خط کش )الف( و )ب( نشان داده شده است. به ترتیب از راست به چپ دقت - 70
خط کش های )الف( و )ب( برحسب میلی متر کدام است و دقت کدام خط کش بیشتر است؟

، الف 2 5/ ،10 )2 ، الف   2 5/ ،1 )1
4( 10، 2، ب  3( 1، 2، ب  

جرم یک جسم توسط چهار ترازوی دیجیتال متفاوت در گزینه های زیر گزارش شده است. دقت اندازه گیری کدام یک، بیشتر است؟- 71
 3 730 10

5/ ´ mg )4   3 730 10
9/ ´ mg )3   3730g )2   3 73/ kg )1

آزمونکخبش1
)تجریب98(- 72 در کدام یک از موارد زیر، همءه کمیت ها فرعی هستند؟ 

4( شدت روشنایی، مقدار ماده، زمان 3( چگالی، جریان الکتریکی، حجم   2( چگالی، تندی، انرژی   1( جرم، زمان، فشار  
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در مدل سازی پرتاب یک توپ بدمینتون، کدام گزینه نادرست است؟- 73
1( از تغییر وزن توپ در اثر تغییر ارتفاع چشم پوشی می کنیم.

2( از مقاومت هوا در حرکت توپ صرف نظر می کنیم.
3( نیروی وارد شده به توپ در اثر ضربه را به عنوان یک عامل مهم در مدل سازی در نظر می گیریم.

4( چرخش توپ به دور خودش را به عنوان یک عامل کم اثر در نظر می گیریم.
1 از نظر فیزیکی معنا داشته باشد؟ - 74

2

1

2

2 2Ax mv++  اگر m جرم و v تندی یک متحرک باشد، کمیت مجهول A باید چه یکایی داشته باشد که عبارت
1 یکا ندارند.(

2
)x برحسب متر است و مضارب

 kg m. 2 )4   kg m
s
. 2

2 )3   kg s/ 2 )2   kg ms
. 2

)1

kg هستند؟ - 75 m
s
. 2

2 چند مورد از یکاهای زیر معادل

 N m. W            ث( s. .Wm            ت( الف( N            ب( J              پ(
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

1 طالی 18 عیار حدود 125 هزار تومان است. با این فرض، قیمت یک خروار طالی 18 عیار چند تومان است؟- 76 g قیمت
 ( / , , )4 7 1 640 1 100 1g  ÏI£X¶ ÏI£X¶ qÄoLU ¸¶ qÄoLU ¸¶ nH»oi== ==

 3 76 10
10/ ´ )4   8 10

9´ )3   8 10
7´ )2   3 76 10

8/ ´ )1
2 در نظر بگیرید، یک سال نوری به صورت نمادگذاری علمی معادل چند یکای نجومی است؟ )1 سال را معادل- 77 10

11´́ m اگر فاصلءه زمین تا خورشید را
3 در نظر بگیرید.( 10

7´́ s

 45000 )4   4 5 10
4/ ´ )3   15000 )2   1 5 10

4/ ´ )1
78 - ( )ª¹woÎ Ìnl » Ìnl1 6000 1 104== == cm 48 فرسنگ تقریباً برابر با چند سانتی متر است؟

 3 10
6´ )4   3 5 10

6/ ´ )3   30 10
6´ )2   25 10

6´ )1
0 است را درون استخری خالی به گنجایش 6 متر مکعب قرار می دهیم، پس از 2 ساعت نسبت حجم بخش پر - 79 5/ /L s شلنگی که آهنگ خروج آب از آن

به حجم بخش خالی استخر کدام است؟
3

2
)4  5

3
)3  2

3
)2  3

5
)1

10 و 104mm گزارش شده است. به ترتیب از راست به چپ دقت - 80 40/ cm نتیجءه اندازه گیری طول مدادی با کولیس رقمی )1( و )2( به ترتیب به صورت
0 را با استفاده از کدام کولیس می توان اندازه گرفت؟ 5/ mm اندازه گیری کدام کولیس بیشتر است و طول

4( )1( ـ )1( 3( )1( ـ )2(  2( )2( ـ )2(  1( )2( ـ )1( 
19 به عنوان نتیجءه اندازه گیری ها برحسب گرم - 81 8/ 21 و 1/ ،22 ، 20 3/ ، 28 8/ ، 10 7/ در آزمایشی، جرم یک جسم به دفعات اندازه گیری شد و عددهای

به دست آمد. نتیجءه اندازه گیری که باید گزارش شود، به صورت نمادگذاری علمی در SI کدام است؟ 
2 08 10

2/ ´ - )4  2 08 10/ ´ )3  20 8 10
3/ ´ - )2  20 8/ )1

چاگیل یک مفهوم ساده است اما به طور مستقیم و غیرمستقیم تو انواع و اقسام تست ها استفاده یم شه. پس خوب یاد بگیرینش!
چندتا از عبارت های زیر درست است؟- 82

ب( وقتی چگالی یک جسم بیشتر باشد، لزوماً آن جسم سنگین تر است. الف( میزان تراکم ذرات یک ماده با جرم یکای حجم آن ماده بیان می شود. 
ت( هر چه حجم یک جسم کم تر شود، لزوماً چگالی آن بیشتر می شود.  103 است.  3kg m/ پ( هر گرم بر سانتی متر مکعب معادل

4 )4  1 )3  2 )2  3 )1
مطابق شکل زیر، یک پرتقال را ابتدا با پوست داخل ظرف پر از آب )الف( و سپس پوست آن را کنده و داخل ظرف )ب( می اندازیم. - 83

)برگرفتهازکتابدریس( در ظرف ....................... پرتقال در آب ....................... می شود؛ زیرا ....................... 
1( الف ـ شناور ـ نسبت جرم به حجم پرتقال با پوست با آب برابر است.

2( ب ـ غوطه ور ـ نسبت جرم به حجم پرتقال بدون پوست با آب برابر است.
3( الف ـ ته نشین ـ جرم پرتقال با پوست بیشتر است.

4( ب ـ ته نشین ـ حجم پرتقال بدون پوست کم تر است.    
دِر بطری یک نوشابءه گازدار را باز می کنیم و آن را درون یک لیوان می ریزیم. چگالی نوشابه وقتی داخل لیوان ریخته می شود اندکی ............... به دلیل این که ............... - 84

2( کاهش می یابد ـ حجم آن اندکی افزایش می یابد. 1( افزایش می یابد ـ حجم آن اندکی کاهش می یابد. 
4( کاهش می یابد ـ جرم آن اندکی کاهش می یابد.  3( افزایش می یابد ـ جرم آن اندکی افزایش می یابد. 
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)ق.م(- 85 0 باشد، چگالی آن برحسب کیلوگرم بر سانتی متر مکعب کدام است؟  01
3/ /g mm اگر چگالی جسمی

0 1/ )4  0 01/ )3  0 001/ )2  0 0001/ )1
کدام یک از تبدیل یکاهای زیر درست است؟- 86

3 3 10 3 10
3 3 3 6kg m g cm kg L/ / /= ´ = ´- )2  2 2 10 2 10

3 2 2 3g cm g L kg m/ / /= ´ = ´ )1
 3 3 10 3 10

3 3 3 6kg m g cm kg L/ / /= ´ = ´- - )4  2 2 2 10
3 3 3kg L g cm kg m/ / /= = ´ )3

)ق.م(- 87 kg از راست به چپ کدام است؟  m/ 3 g و L/ 60 است. چگالی این محلول برحسب g 50 محلول یک اسید 3cm جرم
1200  ،1200 )4  120  ،1 2/ )3  12  ،12 )2  0 12/  ،1 2/ )1

در یک آزمایش، جرم و حجم یک جسم جامد را مطابق شکل زیر، پیدا می کنیم. با توجه به داده های روی شکل، چگالی جسم در SI چه قدر است؟- 88
)ریایضخارج99وبرگرفتهازکتابدریس(  2500 )1

2050 )2
2 5/ )3

 2 05/ )4
)ق.مباتغییر(- 89 ، چند کیلوگرم است؟  1 2 10

3 3/ /´́ -- g mm 20 از مایعی با چگالی L جرم
24 )4  18 )3  60 )2  6 )1

)برگرفتهازکتابدریس(- 90 1 باشد، حجم آن چند دسی متر مکعب است؟  05
3/ /g cm 5 و چگالی خون 25 10

6/ ´́ mg اگر جرم خون در گردش بدن انسان
 2 5 10

3/ ´ )4   2 5 10
2/ ´ )3  5 10

3´ )2  5 )1
24 می رسد. چگالی این ویتامین چند گرم - 91 g 20 است. اگر این سرنگ را با نوعی ویتامین مایع پر کنیم، جرمش به g جرم یک سرنگ 5 میلی لیتری خالی

)برگرفتهازکتابدریس( 5mL کشیده ایم.(   بر لیتر است؟ )فرض کنید پیستون سرنگ را تا خط 
800 )4  1250 )3   0 8/ )2   1 25/ )1

چگالی آب باران(- 92 == 10
3 3kg m/ 2500 بارید. جرم این مقدار باران چند کیلوگرم است؟ ) 2km 40mm باران روی سطحی به مساحت در یک روز بارانی، 

)برگرفتهازکتابدریس(  1011 )4  1010 )3  109 )2  108 )1
5mL را پر از خون کرده و آن را داخل سانتریفیوژ قرار داده و پالسمای خون را جدا می کنیم. اگر پالسما، 55 درصد حجم خون - 93 یک لولءه آزمایش به حجم

( / / )rr·¼i == 1 05
3g cm و 53 درصد جرم خون را تشکیل دهد، چگالی پالسما تقریباً چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

990 )4  0 99/ )3  1 01/ )2  1020 )1
0 می کنیم و آن را روی ترازو قرار - 94 9/ /kg L با چگالی از مایعی  125 پر  cm 40 و ارتفاع 2cm 2 و سطح مقطع 2/ kg یک استوانءه مدرج را به جرم

می دهیم. ترازو چند کیلوگرم را نشان می دهد؟
2 2/ )4  4 5/ )3  6 7/ )2  5 )1

در تستای بعدی با مقایسءه چاگیل مواد و اجسام مختلف مواجه یم شید!

7800 است.(- 95 3kg m/ 540 از این جسم چند سانتی متر مکعب است؟ )چگالی آهن g 1 است. حجم 3/ نسبت چگالی آهن به چگالی جسمی
)ق.م(  180 )4  90 )3  60 )2  45 )1

)ق.م(- 96 60 از جسم B چند گرم است؟  3cm 750 باشد، جرم g 50 از جسم A برابر 3cm 2 چگالی جسم B است. اگر جرم
3

 ،A چگالی جسم
1350 )4  1125 )3  600 )2  900 )1

)تجریب84(- 97 5 از مایع B چند لیتر است؟  kg 10 باشد، حجم L 8 از A برابر kg 4 چگالی مایع B است. اگر حجم
5

 ،A چگالی مایع

 5 )4  4 )3  3
6

)2  2
5

)1

0 از جسم A چند کیلوگرم است؟- 98 2/ L 200 باشد، جرم g 500 از جسم B برابر 3cm 1 برابر چگالی جسم B است. اگر جرم 5/ ،A چگالی جسم
)ریایضخارج91(  0 18/ )4  0 12/ )3  180 )2  120 )1

حجم جسم A 2 برابر حجم جسم B و جرم آن 3 برابر جرم جسم B است. چگالی جسم A چند برابر چگالی جسم B است؟- 99

)ریایض83(  9
4

)4  4
9

)3  3
2

)2  2
3

)1

0 برابر چگالی کرءه توپر A است. اگر جرم کرءه A، 64 درصد کم تر از جرم مکعب B باشد، شعاع کرءه A چند برابر ضلع مکعب - 100 3/ ،B چگالی مکعب توپر
( )pp == 3 B است؟

2 5/ )4  10
3

)3  0 4/ )2  0 3/ )1

540 و در صورتی که پر از نوعی - 101 g 1 نماییم، جرم مجموعه 2
3/ /g cm 300 است. اگر این ظرف را پر از مایعی به چگالی g جرم یک ظرف فلزی توخالی

460 می شود. چگالی این روغن چند گرم بر لیتر است؟ g روغن نماییم، جرم مجموعه
800 )4  850 )3  900 )2  950 )1
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توچهارتاتستبعدیبرایمقایسءهچاگیلازنموداراستفادهیمکنین!

شکل روبه رو نمودار جرم برحسب حجم دو فلز A و B است. نسبت چگالی فلز A به فلز B کدام است؟- 102

 2
3

)2   4

9
)1

 1
4

)4   9

4
)3

اگر- 103 می دهد.  نشان  را   B و   A جسم  دو  جرم  برحسب  حجم  نمودار  روبه رو  شکل 
VB چند دسی متر مکعب است؟ rrB باشد،  g cm== 8 1

3/ / rrA و g cm== 2 7
3/ /

2 025 10
2/ ´ - )1

   20 25/ )2
22 5/ )3

  2 25 10
2/ ´ - )4

104 -) rr با توجه به نمودارهای روبه رو کدام گزینه درست است؟ )جرم: m، حجم: V، چگالی:
r r r rC D B A> =, 3 )1
 r r r rD C A B> =, 3 )2
r r r rC D A B> =, 2 )3

 r r r rD C B A> =, 2 )4
     

در شکل مقابل، دو مایع مخلوط نشدنی A و B را درون استوانءه شیشه ای ریخته ایم. با - 105
توجه به ترتیب قرارگیری این دو مایع درون استوانه، در کدام گزینه نمودار مربوط به این دو 
)برگرفتهازکتابدریس( مایع به درستی رسم شده است؟ 

 
 )4   )3   )2   )1

درتستایزیربامفهومچاگیلدراشاکلهندیسمشخصآشنایمشید.

)ق.م(- 106 5 درست کنیم. چند کیلوگرم از این ماده الزم است؟  cm 8 مکعبی توپر به ضلع 10
3 3´́ kg m/ می خواهیم از ماده ای با چگالی

1 6/ )4  1 )3  0 5/ )2  0 2/ )1
1200 باشد، جرم مکعب مستطیل چند کیلوگرم است؟- 107 3kg m/ 20 داریم. اگر چگالی این فلز 30 5cm cm cm´́ ´́ یک مکعب مستطیل فلزی توپُر به ابعاد

7 2/ )4  3 6/ )3  0 72/ )2  0 36/ )1
)ق.م(- 108  ( )pp  3 ، چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ 10 cm 8 و به شعاع kg چگالی نیم کره ای همگن به جرم

4000 )4  2000 )3  1500 )2  1000 )1
109 -( , / )pp  3 10g N kg== 60 است. چگالی این جسم چند گرم بر لیتر است؟  N  ، 8 cm وزن جسمی کروی به قطر

1 56 10
4/ ´ )4  1 56 10

2/ ´ )3  2 34 10
4/ ´ )2  2 34 10

2/ ´ )1
6300 فرض کنید.(- 110 km pp و شعاع کرءه زمین را برابر با == 3 5 است. جرم کرءه زمین تقریباً چند مگاگرم است؟ ) 5

3/ /g cm چگالی کرءه زمین

5 5 10
17/ ´ )4  5 5 10

27/ ´ )3  5 5 10
21/ ´ )2  5 5 10

24/ ´ )1
111 -( )pp  3 19 است. چگالی این فلز چند کیلوگرم بر لیتر است؟ 84/ kg 8 برابر  cm10 و ضخامت cm جرم یک پوستءه فلزی کروی به شعاع خارجی

5000 )4  5 )3  2000 )2  2 )1
است؟- 112 میلی گرم  چند  کار  این  برای  الزم  طالی  جرم  بنشانیم.   1  mm ضخامت  به  طال  الیه ای   ، 0 5/ cm شعاع به  کره ای  سطح  روی  می خواهیم 

( , / )pp rr== == ´́3 2 10
4 3

°ö kg m

8000 )4  7280 )3  8 )2  7 28/ )1
چندتاتستبعدینسبیتحلیمشن!

6 باشد، چگالی کرءه A چند برابر چگالی کرءه B است؟- 113 cm 3 و شعاع کرءه B برابر cm جرم دو کرءه همگن توپُر A و B با هم برابر است. اگر شعاع کرءه A برابر

)ریایضخارج89(  2 2 )4  8 )3  4 )2  2 )1
2 برابر جرم گلولءه مسی باشد، چگالی آلومینیم - 114 4/ قطر یک گلولءه توپر آلومینیمی دو برابر قطر یک گلولءه توپر مسی است. اگر جرم گلولءه آلومینیمی

)ریایضخارج87( چند برابر چگالی مس است؟ 
0 4/ )4  0 3/ )3  0 2/ )2  0 1/ )1
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R¢¢ و شعاع خارجی R می سازیم. اگر ارتفاع استوانءه ساخته شده - 115 کره ای توپر با شعاع R را ذوب کرده و با استفاده از مصالح آن یک استوانه با شعاع داخلی

)ق.م( R¢¢ کدام است؟ 
R 2R باشد، نسبت برابر

2
2 )4  2 )3  3

3 )2  3 )1

R2 ساخته ایم. اگر بخواهیم از همان ماده، استوانءه دیگری به - 116 R1 و شعاع خارجی با ذوب کردن M گرم از عنصری، استوانه ای به طول L ، شعاع داخلی
)ق.م( 2 بسازیم، جرم مورد نیاز چند M می شود؟  2R 2 و شعاع خارجی 1R ، شعاع داخلی 3L طول

12 )4  8 )3  6 )2  4 )1
برابر،- 117 استوانه  دو  خارجی  شعاع  اگر  است.  توخالی  استوانءه  چگالی  برابر   3 توپر  استوانءه  چگالی  توخالی؛  دومی  و  توپر  اولی  داریم  فلزی  استوانءه  دو 

h باشد، نسبت شعاع داخلی استوانءه توخالی به شعاع خارجی آن چه قدر است؟ h2 110== M و M2 12 5== /

4 )4  1
4

)3  2 )2  1
2

)1

1 برابر چگالی کره باشد، - 118
3

R و چگالی استوانه r== 2 20 برابر است. اگر cm جرم کره ای توپُر به شعاع R ، با جرم استوانه ای توپُر به شعاع r و ارتفاع
شعاع کره چند سانتی متر است؟

60 )4  20 )3  160 )2  80 )1
rr2 است و شعاع قاعدءه آن نصف طول ضلع مکعب است. اگر جرم این دو - 119 rr1 برابر طول ضلع یک مکعب توپُر به چگالی ارتفاع یک مخروط توپُر به چگالی

)تجریب97(  ( )pp == 3 rr کدام است؟ 
rr
1

2

با هم برابر باشد،

2 )4  4 )3  1
4

)2  3
4

)1

مطابق شکل مقابل، سه مایع مخلوط نشدنی B ،A و C که چگالی های متفاوتی دارند، درون استوانه ای شیشه ای ریخته - 120
 B اگر جرم مایع  rr است.  rr rrC B Ag cm kg L g cm== == ==10 2 5 9

3 3/ / / /» , برابر این سه مایع  شده اند. چگالی های 
ریخته شده در ظرف 20 گرم باشد، جرم مایع های A و C به ترتیب از راست به چپ چند گرم است؟ 

240 ،216 )2   240 ،144 )1
 160 ،216 )4   160 ،144 )3

121 - rrB g cm== 1 2
3/ / rrA و g cm== 0 6

3/ / 50، جرم های یکسان از دو مایع مخلوط نشدنی A و B با چگالی های 2cm در یک ظرف استوانه ای با سطح مقطع
24 باشد، در این صورت مجموع جرم مایع های A و B چند گرم است؟  cm می ریزیم. اگر مجموع ارتفاع مایع ها در داخل ظرف

1920 )4  1440 )3  960 )2  480 )1

توتستایزیریادیمگیرینچاگیلاجسامدارایحفرهروحسابکنین.حواستونباشهکهتویاینتستاچاگیلجسمباچاگیلمادءهبهاکررفتهدراونبرابرنیست.

R و هم مرکز با کره ایجاد کنیم، چگالی این کره - 122
2 rr1 ساخته شده است. اگر درون آن حفره ای کروی به شعاع کرءه توپری به شعاع R، از فلزی با چگالی

)ریایضخارج84( rr1 می شود؟  چند برابر
7

8
)4  1

8
)3  1

2
)2  1 )1

)ریایض88(- 123 8 باشد، مکعب:  3g cm/ 6 است. اگر چگالی فلز kg 10 و جرم آن cm طول هر ضلع مکعب فلزی
1000 است. 3cm 2( توپر است و حجم آن 750 است.  3cm 1( توپر است و حجم آن

750 است.  3cm 4( حفرءه خالی دارد و حجم حفره 250 است.  3cm 3( حفرءه خالی دارد و حجم حفره
19000 باشد، حجم حفرءه خالی چند - 124 3kg m/ 199 گرم، حفره ای کروی وجود دارد. اگر چگالی طال 5/ 12 و جرم 3cm درون یک قطعه طال به حجم ظاهری

)ریایض87( سانتی متر مکعب است؟ 
3 4/ )4  2 5/ )3  1 5/ )2  0 75/ )1

18 است.  اگر حفرءه داخل کره را با گلیسیرین به طور کامل پر کنیم. جرم کره تقریباً چند درصد افزایش - 125 kg 20 و جرم آن cm قطر یک کرءه مسی
( / , / , )rr rr pp¸ÄoÃvÃ±¬ u¶== == ==1250 9000 3

3 3kg m kg m می یابد؟
75 )4  25 )3  14 )2  7 )1

2 از جرم آن کم می کنیم. شعاع حفره چند - 126 4/ kg 6 داریم. با ایجاد حفره ای کروی در درون این کره cm 9375 و شعاع g L/ کره ای توپر به چگالی
( )pp  3 سانتی متر است؟

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1
0 پُر می کنیم؛ به  طوری  که یک حباب خالی در مایع درون سرنگ - 127 8

3/ /g cm 20 است. آن را با مایعی به چگالی g جرم یک سرنگ 5 میلی لیتری خالی
5mL کشیده ایم.(  23 باشد، حجم حباب چند میلی لیتر است؟ )فرض کنید پیستون سرنگ را تا خط 6/ g دیده می شود. اگر جرم سرنگ پرشده

)برگرفتهازکتابدریس(   0 45/ )4  1 )3   0 4/ )2   0 5/ )1
2 است. درون این کره یک حفره وجود دارد. حجم این حفره چند درصد - 128 7

3/ /g cm 1080 و چگالی فلز g ، جرم آن 5 cm شعاع ظاهری یک کرءه فلزی
)ریایضخارج94(  ( )pp  3 حجم کره را تشکیل می دهد؟

25 )4  20 )3  15 )2  10 )1
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توتستایزیرچاگیلباکمکحجممایعجابهجاشدهحسابیمشه.

160 الکل از ظرف - 129 g 0 وارد می کنیم و به اندازءه 8
3/ /g cm 2 است، کامالً در ظرفی پر از الکل به چگالی 7

3/ /g cm یک قطعه فلز را که چگالی آن
)ریایض93( بیرون می ریزد، جرم قطعءه فلز چند گرم است؟ 

200 )4  432 )3  450 )2  540 )1
54 می رسد. چگالی گلوله - 130 3cm 50 به 3cm 42 را داخل آب می اندازیم، سطح آب از درجءه g درون استوانءه مدرجی آب وجود دارد. گلولءه توپری به جرم

)ریایض92( چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ 
42 )4  21 )3  10 5/ )2  3 5/ )1

800 باشد، - 131 g L/ 7800 است. اگر گلولءه آهنی را به آرامی در ظرف پر از الکل فرو بریم و چگالی الکل 3kg m/ 3900 و چگالی آن g جرم یک گلولءه آهنی
)ریایضخارج90( چند گرم الکل از ظرف خارج می شود؟ 

4000 )4  500 )3  390 )2  400 )1
90 را درون آب داخل استوانه ای می اندازیم. با این عمل قطعءه فلز کامالً در آب فرو می رود و سطح آب درون استوانه به اندازءه- 132 g یک قطعه فلز به جرم

)ق.م( 10 باشد، چگالی فلز چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟  2cm 1 باال می آید. اگر سطح مقطع داخلی استوانه 2/ cm

8 )4  7 5/ )3  6 )2  5 5/ )1
توتستایزیربامفهوموچگونیگمحاسبءهچاگیلآلیاژآشنایمشید.

1 برابر جرم مادءه A باشد، چگالی مخلوط چند - 133
5

 ،B 6 درست می کنیم. اگر جرم مادءه 3g cm/ 45 و 3g cm/ مخلوطی از دو مادءه A و B به چگالی های
)ق.م( دسی گرم بر لیتر است؟ 

22 4 10
4/ ´ )4  21 6 10

4/ ´ )3  22 4/ )2  21 6/ )1
134 - 1400 3kg m/ 1500 مخلوط کنیم تا چگالی مخلوط 3kg m/ 1300 را با چند سانتی متر مکعب از مایعی به چگالی 3kg m/ 300 از مایعی به چگالی 3cm

)ق.م( شود؟ )در اختالط، تغییر حجم ناچیز است.( 
350 )4  300 )3  250 )2  200 )1

600 و چگالی مایع B برابر- 135 g L/ 0 است. اگر چگالی مایع A برابر 75
3/ /g cm VB، برابر VA و چگالی مخلوط دو مایع A و B با حجم های اولیه

)ریایضخارج92( VB است؟  VA چند برابر 800 باشد، g L/
1

4
)4  1

3
)3  4 )2  3 )1

40 از مادءه B مخلوط کنیم، چگالی مخلوط چند گرم بر - 136 g 20 از مادءه A را با g شکل زیر نمودار جرم برحسب حجم دو مادءه A و B را نشان می دهد. اگر
سانتی متر مکعب می شود؟ )از تغییر حجم در اثر مخلوط شدن چشم پوشی کنید.(

3 )1
4 )2
5 )3

 10 )4
جواهرفروشی در ساختن یک قطعه جواهر به جای طالی خالص، مقداری نقره نیز به کار برده است. اگر حجم قطعءه ساخته شده 5 سانتی متر مکعب و چگالی - 137

)ریایضخارج95( 19 فرض شود.(  3g cm/ 10 و 3g cm/ 13 باشد، جرم نقرءه به  کار رفته، چند گرم است؟ )چگالی نقره و طال به ترتیب 6
3/ /g cm آن

38 )4  34 )3  30 )2  8 )1

rr2 باشد، - 138 2 باقی مانده از مایعی با چگالی
3

rr1 بوده و 1 حجم آن از مایعی با چگالی
3

rr2 درست شده است. اگر rr1 و مخلوطی از 2 نوع مایع با چگالی های
)ریایض91( چگالی مخلوط برابر با کدام است؟ 

3

2

1 2

1 2

r r
r r+

)4  3

2

1 2

2 1

r r
r r+

)3  r r
2 1

2

3

+ )2  r r
1 2

2

3

+ )1

حاالیمرسیمبهتستایچالیشمخلوطآبویخ!

139 -( / , / / )rr rrJA gÄ== ==1 0 9
3 3g cm g cm 5 کاهش می یابد. جرم یخ ذوب شده چند گرم است؟ 3cm در مخلوطی از آب و یخ، مقداری یخ ذوب می شود و حجم مخلوط

)ریایضخارج88(  50 )4  45 )3  5 )2  4 5/ )1
140 -( / , / / )rr rrJA gÄ== ==1 0 9

3 3g cm g cm داخل ظرفی مقداری آب داریم. اگر تمام آب یخ بزند، حجم آن چند درصد و چگونه تغییر می کند؟

4( 90، افزایش می یابد. 3( 90، کاهش می یابد.  11، افزایش می یابد.  2/ )2 11، کاهش می یابد.  2/ )1
2 داریم. اگر 20 درصد جرم این قطعه یخ ذوب شود، حجم مخلوط چند درصد و چگونه تغییر می کند؟ - 141 7/ kg قطعه یخی به جرم

( / , / / )rr rrJA gÄ== ==1 0 9
3 3g cm g cm

4( 10، کاهش 3( 2، کاهش  2( 10، افزایش  1( 2، افزایش 
142 -( / / , / )rr rrgÄ JA== ==0 9 1

3 3g cm g cm 3 داریم. اگر 40 درصد جرم این آب یخ بزند، حجم نهایی مخلوط چند لیتر است؟ 6 10
6/ ´́ mg مقداری آب به جرم

3 76/ )4  1 6/ )3  2 )2  1 44/ )1
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آزمونکخبش2
2 در آن ایجاد شده - 143 cm 4 را نشان می دهد که حفره ای کروی به شعاع cm شکل روبه رو قسمتی از کره از جنس آهن و به شعاع

( )pp  3 8 باشد، جرم این جسم چند گرم است؟ 3g cm/ است. اگر چگالی آهن
56 )2   168 )1

  2100 )4   1344 )3
6 را داخل استوانه بیندازیم، چند - 144 3g cm/ 12 و چگالی N 0 پر شده است. اگر یک کرءه فلزی به وزن 8

3/ /g cm استوانه ای مدرج از مایعی با چگالی
( / )g N kg== 10 کیلوگرم از مایع بیرون می ریزد؟

0 48/ )4  480 )3  0 16/ )2  160 )1

145 -( )pp  3 6 بسازیم. جرم این استوانه چند هکتوگرم می شود؟ cm 2 و ارتفاع cm ، استوانءه توپری به شعاع 6 3g cm/ می خواهیم از فلزی به چگالی
576 )4  5 76/ )3  0 432/ )2  4 32/ )1

دو مکعب مستطیل توپر داریم که طول اولی 2 برابر طول دومی، عرض اولی 3 برابر عرض دومی و ارتفاع دومی 2 برابر ارتفاع اولی است. اگر جرم و چگالی - 146

rr کدام است؟
rr
2

1

rr2 نشان دهیم، نسبت m2 و  rr1 و جرم و چگالی دومی را با m1 و مکعب مستطیل اول را با

12
1

2

m
m )4  3 2

1

m
m )3  12 2

1

m
m )2  m

m
2

1
3

)1

9 در نظر بگیرید.(- 147 3g cm/ 27 چند میکرومتر مربع است؟ )چگالی مس را kg 25m و جرم سطح مقطع یک سیم مسی به طول

1 2 10
8/ ´ )4  1 2 10

6/ ´ )3  2 4 10
8/ ´ )2  1 2/ )1

148 - 5 cm 10 ارتفاع آب kg L/ 2 آب ریخته ایم. اگر بخواهیم با انداختن یک قطعه فلز به چگالی cm درون یک مکعب مستطیل توخالی به طول ضلع مقطع
( / )g N kg== 10 باال بیاید، وزن قطعه فلز چند نیوتون باید باشد؟

4 )4  0 4/ )3  2 )2  0 2/ )1
g به ترتیب - 149 cm/ 3 kg و / L 0 پر می کنیم. چگالی این محلول برحسب 384/ kg 4 از محلولی به جرم cm 2 و ارتفاع cm استوانءه مدرجی را به شعاع

( )pp == 3 از راست به چپ کدام است؟
80 ،800 )4  8 ،8 )3  0 8/  ،80 )2  8 ،0 8/ )1

rrB را در استوانءه مدرج می ریزیم. در کدام گزینه وضعیت - 150 g cm== 2
3/ rrA و g cm== 1

3/ جرم های مساوی از دو مایع مخلوط نشدنی با چگالی های
)برگرفتهازکتابدریس( نهایی دو مایع درست است؟ 

 )4   )3   )2   )1
نمودار حجم برحسب جرم دو ماده مطابق شکل روبه رو است. اگر شیب نمودار A ، 2 برابر شیب نمودار B و - 151

20 باشد، چگالی مادءه B چند واحد SI است؟ g  ، B جرم
5 )1

  2 5/ )2
5 10

3´ )3
  2500 )4

152 - B نمودار تغییرات چگالی برحسب حجم مقدار معینی گاز، به صورت روبه رو است. چگالی این ماده در نقطءه
چند گرم بر لیتر است؟

3 2 10
3/ ´ )1

3 2/ )2
0 8/ )3

  8 10
2´ )4

153 -( / , / / )rr rrJA gÄ== ==1 0 9
3 3g cm g cm 6 ............... یابد، ............... گرم از آب یخ زده است.  10

3´́ -- L در مخلوطی از  آب و یخ، اگر حجم مخلوط

4( کاهش ـ 54 3( افزایش ـ 54   5 4 10
2/ ´ - 2( کاهش ـ  5 4 10

2/ ´ - 1( افزایش ـ
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 به طرف جلو حرکت می دهد. کدام گزینه حرکت کُمد را بهتر - 154


F در شکل روبه رو شخص کمدی به جرم m را با نیروی
)برگرفتهازکتابراهنمایمعلم(  نیروی عمودی سطح است.(  



FN  وزن،


W  نیروی اصطکاک،


fk مدل سازی کرده است؟ )
 

)4  )3  )2  )1

)ریایض97(- 155 کدام کمیت ها همگی فرعی و نرده ای هستند؟ 
2( انرژی جنبشی، شار مغناطیسی، شتاب 1( نیرو، جرم، گرمای ویژه  
4( انرژی جنبشی، شار مغناطیسی، فشار 3( فشار، جرم، میدان مغناطیسی  

m2 جرم - 156 m1 جرم خورشید،  F به دست می آید که در این رابطه G
m m
r

== 1 2

2
نیروی جاذبه میان خورشید و یکی از سیارات منظومءه شمسی از رابطءه

سیاره و r فاصلءه بین آن ها است. یکای G برحسب یکاهای اصلی برابر کدام است؟

m
kg s

3

2.
)2   kg m

s

3 3

2

. )1

kg m
s

3 2

2

. )4   kg s
m
.
2 )3

، حجم مکعبی است که ...............- 157 1 3mm

1 است. 3m 1( حجم آن یک هزارم یک مکعب به حجم
0 است. 1/ m 2( طول هر یال آن

1 قرار می گیرد. 3cm 3( هزار عدد از این مکعب در یک مکعب به حجم
1 است.  3m 109 برابر مکعبی به حجم 4( حجم آن

48Mg است. جرم این شاتل به صورت نمادگذاری علمی چند خروار است؟- 158 جرم یک شاتل فضایی برابر
من تبریز( 100 == مثقال و 1 خروار 640 == ، 1 من تبریز 5 g == )1 مثقال

7 5 10
2/ ´ )4  1 5 10

2/ ´ )3  750 )2  150 )1
صورت - 159 به  طالفروش  این  خرید  کل  قیمت  باشد،  تومان   15 10

6´́ برابر الماس   1dg قیمت اگر  می کند.  خریداری  الماس  قیراط   25 مقدار طالفروشی 
دسی( :d == --

10
1 و  200mg == نمادگذاری علمی چند تومان است؟ )1 قیراط

3 75 10
8/ ´ )4  7 50 10

8/ ´ )3  750 10
6´ )2  375 10

6´ )1
)ریایضخارج93(- 160 خط کشی برحسب میلی متر درجه بندی شده است. کدام یک از اندازه گیری های زیر توسط این خط کش درست است؟ 

0 00251/ m )4  5 4/ cm )3  1 35/ cm )2  4 05/ mm )1
25 گزارش شده است. با توجه به این گزارش دقت اندازه گیری این استوانءه مدرج چند - 161 005/ L حجم مایعی که با یک استوانءه مدرج اندازه گرفته شده،

سانتی متر مکعب می تواند باشد؟
0 9/ )4   0 01/ )3  0 1/ )2  10 )1

ترازوی - 162 از  استفاده  با  یک بار  را  جسمی  جرم  می بینید،  مقابل  شکل های  در  آن چه  با  مطابق 
 ............... اندازه می گیریم. دقت ترازوی دیجیتالی  از ترازوی عقربه ای  با استفاده  دیجیتالی و یک بار 

کیلوگرم و دقت ترازوی عقربه ای ............... گرم است و ترازوی ............... دقت بیشتری دارد. 
0 ـ 1 ـ عقربه ای 1/ )1

0 ـ 2 ـ دیجیتالی  01/ )2
0 ـ 2 ـ عقربه ای  01/ )3
0 ـ 1 ـ دیجیتالی   1/ )4
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)تجریبخارج85(- 163 اگر در اثر انبساط، حجم مقدار معینی گاز 60 درصد افزایش یابد، چگالی آن چند درصد کاهش می یابد؟ 
47 5/ )4  40 )3  37 5/ )2  35 )1

دو استوانءه همگن A و B دارای جرم و ارتفاع مساوی اند. استوانءه A توپر و استوانءه B توخالی است. اگر شعاع خارجی این دو استوانه با هم برابر و شعاع - 164
)ریایض89( داخلی استوانءه B نصف شعاع خارجی آن باشد، چگالی استوانءه A چند برابر چگالی استوانءه B است؟ 

3

4
)4  2

3
)3  1

4
)2  1

2
)1

0 می شود. حجم مایع چند سانتی متر مکعب - 165 88
3/ /g cm 800 مخلوط می کنیم. چگالی مخلوط برابر 3kg m/ 2 آب را با مایعی به چگالی L مقدار

( / )rrJA == 1000
3kg m است؟

3 )4  2 10
3´ )3  3 10

3´ )2  2 )1

rrA چگالی فلز A و- 166 rr چه قدر است؟ )
rr
B

A
2rrA شود، نسبت 2 مخلوط می کنیم. اگر چگالی این آلیاژ برابر با 5/ m فلز A به جرم m را با فلز B به جرم

rrB چگالی فلز B است.(
10

11
)4  11

10
)3  3

10
)2  10

3
)1

6000 در نظر - 167 km 5 باشد، جرم زمین به صورت نمادگذاری علمی تقریباً برابر چند کیلوگرم است؟ )شعاع زمین را 10
3 3´́ kg m/ اگر چگالی متوسط زمین برابر

pp است.(  3 بگیرید و

432 10
22´ )4  4 32 10

24/ ´ )3  2 6 10
16/ ´ )2  2 16 10

18/ ´ )1
در سیستان و بلوچستان برای فروش روغن از یکاهایی مانند کفلیز و تاس برای سنجش حجم استفاده می کنند. اگر قیمت هر تاس روغن برابر 5000 تومان - 168

) rr¸ü»n == 900
3kg m/ 150mL و == 2 کفلیز، 1 کفلیز == باشد، با 20000 تومان چند گرم روغن می توان خرید؟ )1 تاس

1200 )4  1080 )3  9000 )2  300 )1
شکل روبه رو نمودار جرم برحسب حجم دو فلز A و B است. نمودار چگالی آلیاژ ساخته شده توسط این دو فلز در - 169

کدام ناحیه قرار می گیرد؟
3 )1
2 )2
1 )3

4( نمی توان به طور قطعی اظهارنظر کرد.  
25 آب ریخته شده است. یک بار جسم A و بار دیگر B را به - 170 cm مطابق شکل مقابل، درون یک استوانه تا ارتفاع

33 می شود. اگر جرم دو جسم برابر  cm 31 و cmدرون استوانه می اندازیم به طوری که ارتفاع آب در دو حالت به ترتیب
باشد، نسبت چگالی جسم A به چگالی جسم B کدام است؟ )چگالی هر دو جسم بیشتر از چگالی آب است.(

 4
3

)4  3
4

)3  2 )2  1
2

)1

1 برابر جرم استوانه - 171
4

2a در اختیار داریم. اگر جرم مکعب 3 و ارتفاع
2

a a و شعاع خارجی
2 مکعبی به طول ضلع a و استوانه ای توخالی به شعاع داخلی
( )pp  3 باشد، نسبت چگالی استوانه به چگالی مکعب کدام است؟

1

3
)4  3 )3  1

2
)2  2 )1

7 پر کنیم، جرم مکعب - 172 5
3/ /g cm 10 وجود دارد. اگر حفره را با مایعی به چگالی cm 20 و جرم m، یک حفرءه کروی به قطر cm داخل مکعبی به ضلع
( )pp == 3 نسبت به حالت قبل 25 درصد افزایش می یابد. چگالی مادءه سازندءه مکعب چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

16 )4  8 )3  4 )2  2 )1
173 -  ) rr rr¸ÀA JA== ´́ ==5 10 10

3 3 3 3kg m kg m/ , / حداقل چند درصد از حجم یک کرءه آهنی حفرءه خالی باشد تا بر روی آب شناور بماند؟ )

75 )4  80  )3  25 )2  20 )1

می توانیم - 174 زیر  موارد  از  کدام یک  از  کنیم.  مدل سازی  روی سطح شیب دار  را  اتومبیل  یک  کُندشوندءه  و  پایین  به  رو  می خواهیم حرکت  کنید  فرض 
چشم پوشی کنیم؟

ب( اصطکاک خودرو با سطح  الف( ابعاد اتومبیل  
ت( تغییر وزن خودرو در اثر افزایش ارتفاع پ( زاویءه سطح شیب دار با افق 

ث( چرخش چرخ های اتومبیل 
4( )ب(، )ت( و )ث( 3( )الف(، )ب( و )ث(  2( )الف(، )ت( و )ث(  1( )ب( و )ت( 
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2 یکای کمیت های B ،A و C به ترتیب متر، ژول و نیوتون است. مقدار ثابت m کدام است؟ )ضریب 2 در 7 175 2
2

3
A B C D

B
CD

m
== ++ در رابطءه فیزیکی

رابطه یکا ندارد.(

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
176 7) 10 18-- == 10 و اتو 15-- == ، فمتو 10 24-- == 0 )یوکتوگرم( است. جرم این هسته برابر چند فمتواتوگرم است؟ )یوکتو 396/ yg 238U برابر جرم هستءه 

 3 96/ )4   0 396/ )3   3 96 10
8/ ´ )2   0 396 10

2/ ´ - )1

در یک مسابقءه دو که در یک میدان دایره ای شکل به شعاع 10240 اینچ برگزار می شود، دونده ای 6 مایل را می دود. مقدار جابه جایی این دونده تقریباً چند 7 177

2 فرض کنید.( 5/ cm 1600m و هر اینچ را pp هر یارد برابر با 36 اینچ است، هر مایل را == 3 یارد است؟ )

600 )4  400 )3  300 )2  200 )1
178 7 A یک کاشی سرامیکی به مساحت 7/68 اینچ مربع بر روی مبدأ مختصات قرار دارد. مورچه ای از رأس A مطابق شکل، در رأس

140mm باشد، به ترتیب  شروع به حرکت کرده و بر روی لبه های کاشی، مسیر ABC را می پیماید. اگر مسافت طی شده توسط مورچه

). AB BC>> 2 فرض کنید و 5/ cm جابه جایی مورچه چند سانتی متر است و راستای آن با محور x زاویءه چند درجه می سازد؟ )هر اینچ را

 53 ،10 )2   37 ،10 )1
53 ،15 )4   37 ،15 )3

کدام یک از تبدیل یکاهای زیر نادرست است؟7 179

 1500000 1 5 10
3 3 3ns mm Ts km/ / /= ´ )2   20 2 10

2

2

11
2

2

kg m
s

ng m
ps

. .= ´ - )1

6 6 10 6 6 10
11

2

2

9
2

2
/ . / .´ = ´- -Nm

kg
N cm
g

)4   0 0004 10 40
3 2 2/ ´ =- cm mm )3

کدام یک از گزینه های زیر درست است؟ 7 180

 20 800km h cm s/ /> )2   1 1
3kg L g cm/ /> )1

50 0 18
3 3cm s m/ / / min> )4   1 0 02

2N g m ms/ / / ( )< )3

0 است. این استخر 7 181 013
3

/ dam
h 5 و آهنگ خروج آب از آن برابر با

3mm
smm

5 برابر با 4 3m m m´́ ´́ آهنگ ورود آب به یک استخر نیمه پر به ابعاد

پس از ............... ساعت به طور کامل ............... می شود.

4( 12، پر 3( 12، خالی  2( 6، پر  1( 6، خالی 
ظرفی به حجم 250 گالن را که در پایین آن شیر تخلیه وجود دارد، با استفاده از یک شلنگ آب که آهنگ خروج آب از آن ثابت است، پر می کنیم. اگر 7 182

شیر تخلیه بسته باشد، ظرف در مدت 2 ساعت و اگر شیر تخلیه باز باشد، ظرف در مدت 5 ساعت پر می شود. آهنگ خروج آب از شیر تخلیه چند سانتی متر 

مکعب بر دقیقه است؟ )هر گالن را 4/4 لیتر فرض کنید.(

6000 )4  5500 )3  5000 )2  4500 )1
مطابق شکل خورشید، زمین و سیارک های A و B در یک راستا قرار دارند. فاصلءه سیارک A تا زمین 3 برابر یکای نجومی و فاصلءه سیارک B از خورشید 7 183

18 برابر فاصلءه سیارک A تا زمین است. اگر سفینه ای فضایی با سرعت 0/5 برابر تندی نور از سیارک A به سمت سیارک B حرکت کند، چند روز طول می کشد 

5 برابر یکای نجومی فرض کنید.( 10
4´́ تا به سیارک B برسد؟ )سال نوری را

1 )2    0 73/ )1
 10 )4    7 3/ )3

E محاسبه می شود که در این رابطه h ثابت پالنک نام دارد و f بسامد موج الکترومغناطیس است. یکای انرژی - 184 hf== در فیزیک انرژی یک فوتون از رابطءه

h باشد، این مقدار برابر با چند الکترون ولت ثانیه است؟  J s== ´́ --
6 62 10

34/ . ) است. اگر ثابت پالنک برابر با )1
s در این رابطه ژول )J( و یکای بسامد، بر ثانیه

1 کولن است و یک ژول برابر است با یک کولن ولت( 6 10
19/ ´́ -- )بار هر الکترون برابر با

4 13 10
15/ ´ - )4  413 10

15´ - )3  1 6 10
34/ ´ - )2  1 6 10

15/ ´ - )1

U استفاده می کنیم که در این رابطه q بار الکتریکی و V اختالف پتانسیل الکتریکی است. اگر مقدار - 185 qV== برای محاسبءه مقدار انرژی الکتریکی از رابطءه

4 باشد، این انرژی برابر با چند ژول است؟ )یکای بار الکتریکی کولن )C(، یکای اختالف پتانسیل الکتریکی ولت )V( و یکای  5/  eV انرژی الکتریکی برابر

). 1 6 10
19/ ´́ -- C انرژی الکتریکی ژول )J( است و بار یک الکترون برابر است با

4 5 10
19/ ´ )4  7 2 10

19/ ´ - )3  7 2 10
19/ ´ )2  4 5 10

19/ ´ - )1
1 است، چند - 186 g چند قطعه الماس مشابه 8 قیراطی در اختیار داریم. خطای اندازه گیری جرم یک قطعه از این الماس ها توسط ترازوی دیجیتالی که دقت آن

است.( 200mg درصد است و برای اطمینان از این که الماس ها 8 قیراطی هستند، حداقل چند عدد از آن ها را باید در کفءه ترازو قرار دهیم؟ )هر قیراط معادل

37 درصد، 5 5/ )4 37 درصد، 3  5/ )3 2( 25 درصد، 5  1( 25 درصد، 3  
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28 گزارش کند، - 187 1/ C 30 و ناظر C مقدار دما را 6/ C مطابق شکل روبه رو، اگر ناظر A مقدار دما را

(sin / , sin / )53 0 8 37 0 6
 == == ناظر B مقدار دقیق دما را چند درجه گزارش می کند؟ 

29 7/ )1
29 2/ )2
28 8/ )3
  29 0/ )4

مطابق شکل، دو شخص A و B طول لوله را به روشی اشتباه اندازه گیری می کنند. اگر شخص A طول - 188
35 اندازه گیری کنند، به ترتیب طول و ضخامت واقعی لوله چند  cm 28 و شخص B  طول لوله را cm لوله را

(sin / )37 0 6
°° == سانتی متر است؟ 

8 ،25 )2   8 ،19 )1
 12 ،25 )4   12 ،19 )3

10 است. اگر ضخامت ظرف در دیواره  و کف - 189 14/ kg9 وقتی کامالً پر از آب باشد، جرمش cm 10 و عمق cm یک ظرف استوانه ای فلزی به شعاع داخلی
( g / cmrrJA == 1

3 pp و == 3) 1 باشد، چگالی ظرف چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ cm آن
2 7/ )4  4 )3  7 8/ )2  8 )1

27 درصد از حجم یک مکعب فلزی به ضلع a را حفره های هوا تشکیل داده است. اگر این مکعب را ذوب کرده و سپس با آن یک مکعب کامالً توپُر - 190 1/

بسازیم، طول هر ضلع آن چند a می شود؟
1 )4  0 9/ )3  0 8/ )2  0 5/ )1

191 - 540 g 1 پر کنیم، جرم لیوان 8
3/ /g cm 350 است. اگر نیمی از نفت درون لیوان را خالی کنیم و آن را با مایعی به چگالی g جرم یک لیوان پر از نفت

( / g / cm )rrSÿº == 0 8
3 می شود. حجم درونی لیوان چند سانتی متر مکعب است؟

450 )4  380 )3  225 )2  190 )1

3 آب داخل لیوان را خالی کنیم، جرم لیوان و آب باقی مانده در آن نصف می شود. جرم لیوان - 192
4

200 پر از آب می باشد. اگر 3cm یک لیوان با حجم داخلی
( g / cm )rrJA == 1

3 چند گرم است؟
175 )4  50 )3  150 )2  100 )1

5 درون آن انداخته ایم، به طوری که ارتفاع آب - 193 cm 4 آب ریخته ایم و یک قالب یخ مکعبی شکل به ضلع cm درون یک استوانءه مدرج به شعاع مقطع
10 است. پس از مدتی نیمی از یخ ذوب می شود، ارتفاع آب ...............  cm درون استوانه

pp و همواره 10 درصد یخ باالی سطح آب قرار می گیرد.( rr rr== == ==3 0 9 1
3 3, / g / cm , /gÄ JA g cm (

1 افزایش می یابد. 1/ cm )4 1 کاهش می یابد.  3/ cm )3 1 افزایش می یابد.  3/ cm )2 1( تغییر نمی کند. 
1 قرار دارد. درون استوانه تا ارتفاع- 194 08/ N 4 و وزن cm بر روی یک کفءه ترازو، وزنءه 600 گرمی و بر روی کفءه دیگر آن یک استوانءه مدرج به شعاع مقطع

5 برسد و دو کفءه ترازو معادل شوند، چگالی آلیاژ به کار رفته در سکه  cm 4 آب می ریزیم. اگر با انداختن 10 عدد سکءه مشابه درون آب، ارتفاع آب به cm
( , / )pp  3 10g N kg چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟

6750 )4  6500 )3  6250 )2  5450 )1
4 مخلوط می کنیم. اگر در این مخلوط کردن حجم کل 15 - 195 5

3/ /g cm 300 از مایعی با چگالی 3cm 3 را با 5
3/ /g cm 100 از مایعی به چگالی 3cm

درصد کاهش یابد، چگالی مخلوط چند گرم بر سانتی متر مکعب می شود؟
5 )4  4 5/ )3  4 25/ )2  0 5/ )1

1kg از مایع B مخلوط کنیم، حجم - 196 2 از مایع A را با kg 2 از مایع B مخلوط کنیم، حجم مخلوط 10 درصد کاهش می یابد و اگر kg 1kg از مایع A را با اگر
مخلوط 20 درصد کاهش می یابد. اگر چگالی مخلوط حاصل در دو حالت با یکدیگر برابر باشند، نسبت چگالی مایع A به چگالی مایع B کدام است؟

2 )4   1 )3  0 7/ )2  0 5/ )1
600 می باشد. حداکثر چند گرم نفت در این لیوان جا - 197 g 5400 و هنگامی که پر از آب است، برابر g جرم یک لیوان هنگامی که پر از جیوه است، برابر

( /rrJA == 1
3g cm [rr½¼Ã و  == 13

3g cm/  ، rrSÿº == 0 8
3/ / )g cm می گیرد؟ 

820 )4  120 )3  320 )2  520 )1
4 مخلوط می کنیم. چگالی مایع A چند گرم بر سانتی متر مکعب باشد تا در صورت کاهش - 198 3g cm/ 30 از مایع B با چگالی 3cm 510 از مایع A را با g

10 درصدی حجم، چگالی مخلوط، برابر میانگین چگالی دو مایع شود؟ 
5 )4  3 5/ )3  3 )2  1 )1


