
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون:

تاریخ برگزاری: 1401/07/17

مدت زمان آزمون: --

نام برگزار کننده

گیاه خاصی در مدت 7 روز به اندازة  سانتی متر رشد می کند. آهنگ رشد این گیاه چند میکرومتر بر ثانیه است؟ 15/04

(112(21
12

(325
3

(44

،  و  باشد، کمیت  ،  و  به ترتیب  ،  و  به صورت  است. اگر یکای کمیت های   ، رابطة میان چهار کمیت 

کدام است؟

2abcda = cb3

d2bcdkNMPaGJa

(1P10 −3 a2(210 −5 W 2(3Pa10 3(410 −3J 2

، کمیت  بر حسب نیوتون و کمیت  بر حسب متر  باشد، یکای کمیت  کدام است؟ اگر در رابطة فیزیکی   3A = +B
C

D
BA(N)B(m)1

C×D√

(11
N

(21
m(3N

m2(4m
N 2

اگر یکای فرعی کمیت توان را به صورت  بنویسیم، یکای فرعی  مربوط به چه کمیتی می تواند باشد؟ 4αβ 2γ −3αβγ −2

فشار4)شتاب3)نیرو2)انرژی1)

مقدار عبارت  معادل با چند واحد  است؟ 51000g × 100 cm
s2SI

10 ژول4)1  ژول3)10 نیوتون2)1 نیوتون1)

چه تعداد از تبدیل  یکاهای زیر بر اساس دستگاه  درست می باشند؟

الف)       ب) 

ج)       د) 

6SI

382 × km = 3/82 × m10 3 10 80/0529 nm = 5/29 × m10 −11

199 × ton = 1/99 × kg10 25 10 3016/7 × g = 1/67 × kg10 −25 10 −27

(11(22(33(44

اگر عبارت از نظر فیزیکی درست باشد و همه یکاها در SI باشند، چند مورد از عبارت های زیر الزامًا صحیح است؟

الف) یکای کمیت های  و و یکسان است.

ب) یکای کمیت های  و یکسان است.

پ) یکای کمیت  با یکای کمیت  یکسان است.

ت) یکای کمیت   با یکای کمیت یکسان است.

ث) یکای کمیت  با یکای کمیت یکسان است.  

7A = (B × C) + D

BCD

BC

(B × C)D

AD

A(B × C)

(14(23(32(41

حاصل کدام یک از عبارت های زیر، در فیزیک هرگز قابل محاسبه نیست؟ 8

(14( ) ÷ 2(c )g
L m3(24/2( ) × 3/7(s)m

s

(352(atm) − 32(Pa)(416(c ) + 3(cm)m3

نیروی وارد بر جسمی  است. مقدار این نیرو در SI کدام است؟ 92 × 10 −6 g km

(ms)2

(120(22 × 10 −12(32 × 10 −10(42



در مدل سازی سقوط یک شخانه (شهاب سنگ) که وارد جو زمین شده و در نهایت به سطح زمین برخورد می کند، ... نیروی مقاومت هوای

وارد بر شخانه، از تغ�ر وزن آن بر اثر تغ�ر فاصله از مرکز زمین ... صرف نظر کرد. (به ترتیب از راست به چپ)

10

همانند، می توان2)همانند، نمی توان1)

برخالف، می توان4)برخالف، نمی توان3)

برای برقراری تساوی روبه رو، به جای  و  به ترتیب از راست به چپ کدام یک از پیشوندهای SI را می توان قرار داد؟   11αβcN = 110 −1 mg.αm
βs2

(1da ,d(2k , h

(3d , da(4h , k

 معادله مکان متحرکی برحسب زمان در به صورت  می باشد که در این رابطه،  دارای یکای متر و  دارای یکای ثانیه

است. یکاهای ضرایب ثابت  و  در  به ترتیب از راست به چپ کدامند؟ 

12SIx = α + + 4t3 β
t+3xt

αβSI

m/m/s   و m/m.s(2  و 1)

m.s3m/s  و m.s3m.s(4 و 3)

چه تعداد از تساوی های زیر درست بیان شده است؟

الف)                  ب) 

پ)                                     ت) 

13

daA = mA10 −6 10 −2dm = 100 nm10 −6

1 kg = Tg10 −6Gm = pm10 −22 10 −2

(11(22(33(44

اگر هر هکتار معادل 10 هزار متر مربع باشد، مساحت زمینی که معادل 18 میلی هکتار است، چند فوت مربع خواهد بود؟ (هر فوت برابر با

12 اینچ و هر اینچ معادل 2/5 سانتی متر است.)

14

(12(220(3200(42000

جرم یک نوزاد پسر در 3 ماهگی کامل،  و در 17 ماهگی کامل،  است. اگر هر مثقال حدودًا برابر با 4/6 گرم باشد، آهنگ

رشد جرمی متوسط این نوزاد چند مثقال بر ساعت است؟ (هر ماه را 30 روز در نظر بگیرید.)

156/38kg10/98kg

(125
18(2115

18(325
252(4115

252

اگر نیرویی به بزرگی  در فاصله  از محور چرخش و عمود بر امتداد خط واصل محل اثر نیرو و محور چرخش وارد گردد،

گشتاور حاصل چند واحد SI خواهد بود؟ 

160/01 mg.Mm
cs20/1hm

(11(210 3(310 6(410 9

 با وسیله های اندازه گیری رقمی C، B، A و D، به ترتیب مقادیر  ،  ،  و  را

اندازه گیری کرده و نمایش داده اند. مقدار  با کدام وسیله اندازه گیری شده است؟ 

178/001 × μm10 77/25 × fm10 149/1 × nm10 93 × mm10 3

2/6 × cm10 1

(1D(2C(3B(4A

با استفاده از 4 دستگاه اندازه گیری دیجیتال جرم، جرم ذره ای را اندازه گیری کرده و عدد نمایش داده شده در دستگاه را گزارش داده ایم. در

کدام گزینه دستگاه دقتی معادل  دارد؟ 

18

0/1dg

(1 2/06 × pg10 13(2 2/06 × μg10 6(3 0/206g(4 2/06 × ng10 8

دانش آموزی، جرم یک جسم را ده بار اندازه گیری نموده و اعداد زیر را برحسب گرم به دست آورده است. با کمترین خطای اندازه گیری،

جرم این جسم چند گرم است؟

321/5 – 318/0 – 319/5 – 321/5 – 304/5 – 322/0 – 318/5 – 321/0 - 348/0 – 318/0

19

(1321/25(2321/3(3320/0(4321/2



در SI، کمیت های دما، مقدار ماده و شدت روشنایی، کمیت هایی ... هستند که یکای آن ها به ترتیب ...، ... و ... می باشد. 20

اصلی، کلوین، کیلوگرم، کندال2)نرده ای، درجه سلسیوس، کیلوگرم، وات1)

اصلی، کلوین، مول، کندال4)نرده ای، درجه سلسیوس، مول، وات3)

،  و  است. حجم این مکعب مستطیل برحسب میلی متر طول، عرض و ارتفاع یک مکعب مستطیل به ترتیب 

مکعب برابر با کدام گزینه است؟ 

21100cm20mm6500μm

(1 1/3 × 10 4(2 1/3 × 10 5(3 1/3 × 10 3(4 1/3 × 10 −3

اگر آهنگ تغ�ر مساحت یک لکه روغن روی سطح آب که برابر با  است را برحسب میکرومتر مربع بر دقیقه و با استفاده از فرم

صحیح نمادگذاری علمی به صورت  بنویسیم، حاصل  کدام است؟ 

22120 mm2

h

a × 10 ba + b

(18(2-4(35(4-1

هر متر مکعب بر ساعت معادل با  گالن بر دقیقه  است. در این صورت، آهنگ خروج آب از لوله ای که برابر با  است،

تقریبًا معادل با چند  می باشد؟ 

234/4(gpm)240 ft3

s

gpm(1ft = 12inch 1 inch = 2/5cm)

(110 3(210 5(310 7(410 10

شدت صوت یک بلندگو در فاصله معینی از آن برابر با  است. شدت این صوت برحسب

یکاهای بین المللی  کدام است؟

242/4 × 10 −2 ژول میلی
(میکرومترمربع) (ھکتوثانیھ)

SI

(12/4 × 10 −1(22/4 × 10 9(32/4 × 10 −4(42/4 × 10 5

چه تعداد از یکاهای اصلی در SI، پیشونددار هستند؟ 25

43)32)21)صفر1)

چند مورد از گزاره های زیر، نادرست است؟

الف) وجه تمایز دستگاه متریک با سایر دستگاه های اندازه گیری، در این است که یکاهای آن تغ�ر نمی کنند و دارای قابلیت بازتولید در

مکان های مختلف اند.

ب) جدیدترین تعریف یکای طول در SI، با استفاده از مفهوم تندی انتشار نور در خأل انجام شده است.

پ) در گذشته، یکای زمان در SI، به صورت کسری از میانگین روز خورشیدی تعریف می شد.

ت) پدیده های طبیعی تکرارشونده هیچ گاه صالحیت استفاده شدن به عنوان ابزار اندازه گیری زمان را ندارند.

26

(14(23(32(41

. ، و  می دانیم که در دستگاه بریتانیایی یکاها، داریم:

. ضمنًا در یکاهای ایرانی قدیمی داریم:  و 

اگر هر اینچ تقریبًا برابر با 2/5 سانتی متر باشد، مسافت 650 مایل برابر با چند فرسنگ است؟

271ft = 12inch1yard = 3ft1mile = 1760yard

1 = 104cm1 = 6000

(155(2165(3495(4990

اگر هر نخود معادل 4 گندم، هر سیر معادل 16 مثقال، هر مثقال معادل 96 گندم و هر مثقال تقریبًا برابر با 4/6 گرم باشد، 25 سیر ... گرم

... از 600 نخود است.

28

1725 – کم تر4)690 – کم تر3)690 – بیش تر2)1725 – بیش تر1)



مساحت سطحی به صورت  گزارش شده است. اگر این مساحت بر حسب سانتی متر مربع و با استفاده از نمادگذاری

علمی به شکل  نوشته شود، حاصل  کدام است؟

290/00000235km2

a × 10 ba + b

(1-3/65(2-1/65(36/35(410/35

شعاع قاعده استوانه ای 2cm و ارتفاع آن h است. اگر حجم استوانه 0/48 لیتر باشد، h چند سانتی متر است؟  30(π = 3)

(10/4(24(340(40/04

اگر آهنگ متوسط کاهش ارتفاع سطح آب برکه ای در فصل تابستان 50000 نانومتر بر هکتوثانیه باشد، ارتفاع سطح آب برکه به طور

متوسط در هر هفته چند سانتی متر کاهش پیدا خواهد کرد؟

31

(14/32(221/6(330/24(4151/2

، برابر با  و آهنگ خروج آب از آن برابر با  است. این آهنگ ورود آب به یک استخر نیمه پر به ابعاد 

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

329m × 8m × 3m22/5 cm3

ms0/108 dam3

h

4، پر4)8، خالی3)8، پر2)4، خالی1)

اگر یکای فرعی  در SI معادل مگانیوتون باشد، یکای فرعی  معادل چیست؟ ( یکی از پیشوندهای SI و  ) 33μg.Gm
αsβ

hg.αmβ

cs2αβ ∈ Z

کیلوپاسکال4)کیلوژول3)میلی پاسکال2)میلی ژول1)

چه تعداد از عبارت های زیر، صحیح است؟

الف) تفکر نقادانه و اندیشه ورزی فعال فیزیک دانان، بیش از هر چیزی در پیش  برد و تکامل علم فیزیک نقش داشته است.

ب) ویژگی  آزمون پذیری باعث می شود که مدل ها و نظریه های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر نباشند و دستخوش تغ�رات شوند.

، جزو کمیت های نرده ای محسوب می شوند. پ) همه کمیت های اصلی 

ت) برای اندازه گیری دقیق زمان، می توان از ضربان نبض استفاده کرد؛ زیرا قابلیت بازتولید در مکان های مختلف را دارد.

34

SI

صفر4)33)22)11)

مطابق شکل زیر، شخصی به سختی در حال هل دادن یک جعبه بر روی سطح افقی زمین است. در مدل سازی فیزیکی این پدیده،

می توان  . . . را نادیده گرفت، ولی باید  . . . را در نظر بگیریم.

35

حجم جعبه – نیروی مقاومت هوا1)

وزن جعبه – نیروی اصطکاک2)

حجم جعبه – نیروی اصطکاک3)

وزن جعبه – نیروی مقاومت هوا4)

توان 10 در فرم صحیح نمادگذاری علمی کدام یک از گزینه های زیر بر حسب یکای SI، کوچک تر از بقیه است؟ 36

(13600mg(20/1902dA(30/00011 day(4302dam

چه تعداد از یکاهای زیر، معادل  می باشند؟

الف)               ب)                   پ)                     ت) 

37mL
ks

hm3

ps
dm3

Ms
dam3

T s
mm3

s

صفر4)33)22)11)



به جای a و b در تساوی زیر، کدام یک از پیشوندهای زیر را می توان قرار داد؟ 38

1kPa = 1 ag
bm.ns2

Mμ و Mn(4 و mG(3 و μG(2 و 1)

شکل های زیر، دو متر مدرج و دیجیتال را نشان می دهند. به ترتیب از راست به چپ، دقت اندازه گیری کدام ابزار بیش تر است و دقت

اندازه گیری متر دیجیتال چند برابر دقت اندازه گیری متر مدرج است؟ 

                                                      

                            (الف)                                                                                                        (ب)

39

(1ft = 12inch)

ب، 48/4)الف، 38/4)ب، 25/2)الف، 15/2)

ترازوی دیجیتالی (1) جرم جسمی را  و ترازوی دیجیتالی (2) جرم جسمی دیگر را  نشان می دهد. دقت اندازه  گیری

ترازوی (1)، چند برابر دقت اندازه گیری ترازوی (2) است؟

404/62 kg16/481 kg

(12(21
10(31

2(410

در بین آمپرسنج های (B) ،(A) و (C) نشان داده شده در شکل های زیر، دقیق ترین آمپرسنج کدام است؟ 41

(1A

(2B

(3C

هر سه آمپرسنج دقت یکسانی دارند.4)

کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟ 42

0/5cmدقت اندازه گیری خط کشی مدرج که هر سانتی متر آن به 2 قسمت تقسیم شده، است.1)

15/7دقت دماسنج دیجیتالی که عدد  را نشان می دهد، برابر با  است.2) C∘0/1 C∘

1دقت اندازه گیری خط کشی مدرج که برحسب میلی متر مدرج شده، برابر  است.3) mm

16/4دقت دماسنج دیجیتالی که عدد را نشان می دهد، برابر با است.4) C∘1 C∘

درون یک لیتر آب، چند سانتی متر مکعب الکل بریزیم تا چگالی مخلوط  درصد بیش تر از چگالی الکل شود؟ (چگالی آب و الکل

به ترتیب  و  است.)درون یک لیتر آب، چند سانتی متر مکعب الکل بریزیم تا چگالی مخلوط  درصد بیش تر از چگالی الکل

شود؟ (چگالی آب و الکل به ترتیب  و  است.)

4310

1 g
cm30/8 g

cm310

1 g
cm30/8 g

cm3

(1800(21200

(31500(41800

داخل کره ای به جرم  که چگالی مادۀ سازندة آن  است، حفره ای وجود دارد. اگر این حفره با  از مایعی به چگالی

 به طور کامل پر  شود، چند درصد از حجم کره را حفره تشکیل داده است؟

446/5 kg3/25 g
cm3400 g

0/8 g
cm3

(120(280(325(475



چگالی مخلوط همگن دو مایع  و  با حجم های اولیة  و  برابر با  گرم بر سانتی متر مکعب است. اگر چگالی مایع  برابر با

 و چگالی مایع  برابر با  باشد،  چند برابر  است؟ (از تغ�ر حجم در اثر اختالط، صرف نظر شود.)

45ABVAVB0/75A

600 g
LB800 g

LVAVB

(13(24(31
3(41

4

وقتی ظرفی را از مایع  ُپر می کنیم، جرم مجموعه  و وقتی آن  را از مایع  ُپر می کنیم، جرم مجموعه  می شود. نسبت جرم

مایع  به جرم مایع  کدام است؟   

46A600gB400g

AB( = 5 )ρA ρB

(15(21
5(34(41

4

مخروطی فلزی و توُپر به چگالی  که شعاع مقطع آن  و ارتفاع آن  است و استوانه ای فلزی و توُپر به چگالی  که شعاع مقطع آن

 و ارتفاع آن هم  است را در نظر بگیرید. اگر از این مخروط و استوانه آلیاژی همگن بسازیم، چگالی آن چند برابر  خواهد شد؟ (دما

یکسان است و تغ�ر حجم نداریم.) 

47ρRR
2ρ2

3

RRρ

(13
4

(25
7

(37
15

(46
7

یک ظرف استوانه ای به حجم  که مساحت قاعدة آن،  است را پر از دو مایع مخلوط نشدنی  و  کرده ایم. اگر جرم مایع 

، شش برابر چگالی مایع  است.)   سه برابر جرم مایع  باشد، ارتفاع مایع  در ظرف، چند سانتی متر است؟ (چگالی مایع 

481/2L20cm2ABA

BAAB

(145(240(320(415

مخزنی به شکل مکعب مستطیل به ابعاد  از یک مایع با چگالی  به طور کامل ُپر شده است. اگر این مایع با

آهنگ ثابت  از مخزن خارج شود، پس از چند ثانیه از آغاز خروج مایع، مخزن به طور کامل تخلیه می شود؟

495cm × 3cm × 2cm2500 kg
m3

5 dg
min

(19 × 10 3(210 4(39 × 10 4(410 6

است. اگر گلولة آهني را به آرامي در ظرف پر از الكل فرو بريم و چگالي الكل  جرم يك گلولة آهني توُپر  گرم و چگالي آن

گرم بر ليتر باشد، چند گرم الكل از ظرف خارج مي شود؟

5039007800 kg
m3800

(1400(2390(3500(44000

یک قطعه یخ به جرم  درون ظرفی قرار دارد. اگر  درصد جرم این قطعه یخ ذوب شود، حجم مخلوط چند درصد تغ�ر می کند؟ 

( آب یخ و 

516/3 kg40

= 0/9 )g
cm3ρ= 1 g

cm3ρ

(124(214(36(44

حداقل چند درصد از حجم یک مکعب آهنی، حفرة خالی باشد تا روی سطح آب شناور بماند؟ (داخل حفره خأل در نظر گرفته شود،

(  و 

52

= 1000ρآب
kg
m3= 7500ρآھن

kg
m3

(1%87(2%56(3%65(4%23

یک کره فلزی توپر به شعاع  و جرم  را ذوب کرده و با  طالی ذوب شده، ترکیب می کنیم. اگر از آلیاژ همگن حاصل،

سکه ای به ضخامت  درست  کنیم، شعاع سکه چند سانتی متر خواهد شد؟ ( و کاهش حجم رخ نمی دهد.)

535cm5kg9/5kg

cm10
3= 19 و π = 3ρطال

g
cm3

(15(210−−√(310 10−−√(410

، شعاع یک کره آلومینیمی 10cm و جرم آن 8/1kg است. با چند گرم روغن می توان حجم حفره داخل کره را به طور کامل پر کرد؟

 و 

54π = 3)

= 2700ρآلومینیوم
kg
m3( = 800ρروغن

kg
m3

(1320(23200

(380(4800



نمودار حجم بر حسب جرم برای دو ماده A و B، مطابق شکل زیر رسم شده است. اگر نسبت چگالی های این دو ماده  باشد،  چند

لیتر است؟
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(410


