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  ها در آن سازي پديده دانش فيزيك و مدل

تا تست از مفاهيم اوليه  چندهاست. همين اول كار، برای نشون دادن ارادتمون به علم فيزيک،  ها و فناوری پايه و اساس تمام مهندسی ،دانش فيزيک 

  ... تو دانش فيزيک رو با هم ببينيم

  (برگرفته از كتاب درسي)  است؟  نادرستی زير در رابطه با علم فيزيک ها يک از عبارت كدام  - 1

  گيرند.  های فيزيكی توسط آزمايش مورد آزمون قرار می ها و نظريه قوانين، مدل ،فيزيکعلم در  )١
  های فيزيكی در طول زمان همواره معتبر نيستند.  ها و نظريه ) مدل٢
  ها، بيشترين نقش را در پيشبرد و تكامل علم فيزيک ايفا كرده است.  سبت به پديدهندانان  کورزی فعال فيزي ) تفكر نقادانه و انديشه٣
  های فيزيكی در طول زمان از نقاط ضعف دانش فيزيک است.  ) اصالح نظريه٤

  برگرفته از كتاب درسي)(  است؟  نادرستهای قانون و اصل در علم فيزيک  زير در مورد اصطالح های عبارتيک از  ، كدامزيربا توجه به شكل   - 2

گون طبيعت معتبر هستند.  های فيزيكی برای دامنۀ وسيعی از پديده قانون )١   های گونا
  شود.  استفاده میِح اصل از اصطال ،دارند تری های فيزيكی كه عموميت كم يده) برای توصيف پد٢
  كنند.  فاده میهای جزئی و مفصل است های فيزيكی از گزاره ) دانشمندان برای بيان قانون٣
  های فيزيكی هستند.  ای از قانون ها زيرمجموعه ) اصل٤

ی كه تو فيزيک دهم تا دوازدهـم هاي سازی پک كامل از مدل ديم كه يه یسازی تو فيزيک آشنا كنيم. بهتون قول م شما رو با مدلخوايم  می ،از اينجا به بعد 

  ... داريد، اينجا براتون اُورديم بهشون نياز

  (برگرفته از كتاب درسي)  است؟  نادرستيک از موارد زير  سازی در فيزيک، كدام رابطه با فرايند مدلدر   - 3

  های سامانه (دستگاه) تمركز شود.  ترين ويژگی شود تا روی مهم تر در نظر گرفته نمی اثرهای جزئیسازی،  در مدل )١
  شود.  كننده لحاظ می فقط اثرهای مهم و تعيين ،سازی ) در مدل٢
  شوند.  سازی می ها تا حد امكان جزئی سازی در فيزيک فرايندی است كه در آن پديده ) مدل٣
  فراهم شود.  به راحتیشود تا امكان تحليل آن  سازی می قدر ساده سازی در فيزيک، يک پديده آن ) با مدل٤

  رفته از كتاب درسي)(برگ    دهد: سازی آرمانی يک توپ بسكتبال را در هوا نشان می شكل زير، نحوۀ مدل  - 4

  
  ؟نشده استنظر  يک از موارد زير صرف كداماز سازی،  در اين مدل

  ) گردش توپ به دور خودش٢    ) مقاومت هوا١
  ) نيروی گرانش٤  ) تغيير نيروی گرانش با تغيير ارتفاع٣

شاخة 
1 

از قسمت يک  ۱۳۲و  ۱۳۰، ۱۲۷، ۱۲۵، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۱۷های  های اين شاخه، برای تسلط بيشتر، در اولويت اول حل تست پس از بررسی تست
 كنيم. را به شما عزيزان پيشنهاد می ۱۰۰قدم تا 
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  (تأليفي)  نظر كرد؟  مقاومت هوا صرف توان از های فيزيكی زير، می يک از پديده سازی و ساخت يک مدل آرمانی برای كدام برای مدل  - 5

  سقوط يک قطره باران و رسيدن آن به زمين  )١
  طبقه ٥) رها كردن يک گلولۀ سنگين و كوچک از باالی يک ساختمان ٢
    ) سقوط چترباز از يک ارتفاع بلند ٣
   ) هر سه مورد٤

ن برگ پس از جدا سازی و تحليل حركت اي شود. برای مدل مطابق شكل، برگی از درختی جدا می  - 6
  (تأليفي)  توان ناديده گرفت؟  را میيک از موارد زير  ، كداماز درخت شدن

  مقاومت هوا در برابر حركت برگ  )١
  ) تغييرات وزن برگ از لحظۀ جدا شدن از درخت تا لحظۀ رسيدن به سطح زمين ٢
  ) وزن برگ ٣
  )٢) و (١های ( ) گزينه٤

  (تأليفي)  دهد؟  نشان می را سازی بهتری برای حركت برگ پس از جدا شدن از درخت زير، مدل های يک از گزينه در سؤال قبل، كدام  - 7
  
  
  

٤  ) ٣  ) ٢   )١ (  

در  يک از موارد زيـر، دهد. كدام افقی را نشان میشكل زير، نحوۀ حركت يک جسم بر روی سطح   - 8
  (تأليفي)  انجام بگيرد؟ نبايدسازی  اين مدل

  مت هوانظر كردن از مقاو ) صرف١
  ) درنظر گرفتن ساييدگی جسم به زمين و كم شدن جرم آن٢
  ای فرض كردن جسم ) ذره٣
  ) درنظر گرفتن نيروی اصطكاک٤

  (تأليفي)  دهد؟  را بهتر نشان میافقی سازی آرمانی حركت جسم بر روی سطح  های زير، نحوۀ مدل يک از گزينه در سؤال قبل، كدام  - 9
  
  
  

٢     )١ (  

  
٤    ) ٣ (  
  

سـازی حركـت ايـن جسـم،  شود. برای مدل به سمت باال حركت داده می ارطابق شكل، كمدی توسط يک شخص بر روی سطح شيبدم  -10
  (تأليفي)  درنظر گرفت؟  توان نمیهای زير را  سازی يک از ساده كدام

  جسم را به صورت يک ذره درنظر گرفت.  )١
  نظر كرد.  ) از مقاومت هوا صرف٢
    نظر كرد.  صرفۀ) از زاوي٣
  نظر كرد.  ) از تغييرات وزن جسم در هنگام باال بردن آن، صرف٤
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  (تأليفي)   بايد در نظر گرفت؟يک از موارد زير را  سازی نحوۀ حركت آن، كدام گردش است. در مدلحال زمين در  ای به دور كرۀ ماهواره  -11

  چرخش زمين به دور خود) ٢  ره های ديگر با آن ماهوا جاذبۀ بين ماهواره )١
  ) چرخش ماهواره به دور خود ٤    ) جاذبۀ بين آن ماهواره و زمين ٣

گيريم. از سوی ديگـر  آن را ............ در نظر می ،سازی در بررسی نور ليزر مدادی در شكل زير، منبع نور در واقع ............ بوده و در مدل  -12
  (برگرفته از كتاب درسي)  گيريم. سازی آن را ............ در نظر می دلپرتوها ............ بوده و در م

گرا ـ هم ) نقطه١     گرا ای ـ گسترده ـ وا
  گرا ـ موازی ای ـ گسترده ـ هم ) نقطه٢
  گرا ـ موازی ای ـ هم ) گسترده ـ نقطه٣
گرا ـ موازی ) گسترده ـ نقطه٤   ای ـ وا

  مختلف فيزيكي يهاايكها و  كميت

  بينيم... ها رو با هم می های مختلف كميت بندی چنين تقسيم كنيم. هم قسمت شما رو با مفاهيم كميت و يكا آشنا میتو اين  

  (برگرفته از كتاب درسي)  توان ............  فرعی را می های نامند و يكای كميت المللی را به اختصار يكاهای ............ می يكاهای مورد توافق بين ۀمجموع  - 13

  ) اصلی ـ به طور مستقل تعريف كرد. ٢  اصلی ـ برحسب يكاهای اصلی تعيين كرد.  )١
٣ (SI  .۴  ـ به طور مستقل تعريف كرد (SI  .ـ برحسب يكاهای اصلی تعيين كرد  

  ه است؟شود. دليل اين موضوع در كدام عبارت بهتر ذكر شد های علم فيزيک يكای مستقل تعريف نمی ، برای هريک از كميت SIدر سيستم   - 14

  (برگرفته از امتحانات كشوري)  رو هستيم. ) در انتخاب يكا، با منابع محدود روبه١
   ها در محاسبات كاربرد ندارد. ) تمام كميت٢
  كند. ها را به هم مربوط می ) قوانين و روابط موجود در فيزيک، كميت٣
  باشند. های زيادی بدون يكا (واحد) می ) كميت٤

  (برگرفته از كتاب درسي)  است؟  نادرست گيری يک كميت و يكای اندازه ای اصلیه در مورد كميت ،زيرهای  يک از عبارت كدام  -15
  شده برای آن تغيير نكند.  گيری يک كميت بايد در شرايط فيزيكی تعيين يكای اندازه )١
  داشته باشد. را های مختلف  توليد در مكانبازگيری يک كميت بايد قابليت  ) يكای اندازه٢
  ها است.  های اصلی، تعريف شدن يكای كوچک برای آن ترين ويژگی كميت اصلی) ٣
  دهد.  المللی يكاها را يكای هفت كميت اصلی تشكيل می ) اساس دستگاه بين٤

 شده و يكای زمان، تعداد ضربان قلـب بينی تا نوک انگشتان دست كشيده  به صورت فاصلۀ نوک ،اگر يكای طول  -16
  )برگرفته از كتاب درسي(  ترين مشكل اين انتخاب برای يكاها كدام است؟  ، مهمشخص در نظر گرفته شود

  قابل دسترس نبودن  )١
  ) تغييرپذير بودن ٢
  ) كوچک بودن ٣
  ) بزرگ بودن ٤

  )86داخل (رياضي    باشند. های فرعی می های اصلی و ............ از كميت ............ از كميت  -17
  طول و نيرو ـ ) جرم و زمان٢    یزمان و انرژ ـ ) حجم و جرم١
  الكتريكی انيسرعت و جر ـ رو و دماي) ن٤    مساحت و نيرو ـ ) طول و جرم٣

  )86خارج (رياضي     باشند. جرم و زمان از ............ و كيلوگرم و ثانيه از ............ می  -18
    های فرعی ) يكاهای اصلی ـ كميت٢    ) يكاهای فرعی ـ يكاهای اصلی١
  های فرعی های اصلی ـ كميت ) كميت٤    های اصلی ـ يكاهای اصلی ) كميت٣
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  )97(رياضي داخل   ای هستند؟ ها همگی فرعی و نرده كدام كميت -19
  ) انرژی جنبشی ـ شار مغناطيسی ـ شتاب٢    نيرو ـ جرم ـ گرمای ويژه) ١
  ) انرژی جنبشی ـ شار مغناطيسی ـ فشار٤    ) فشار ـ جرم ـ ميدان مغناطيسی٣

............ عدد كميـت بـرداری و به تعداد ، به ترتيب از راست به چپ، »دما، سرعت، فشار، زمان، طول، نيرو و تندی«های  كميت ياندر م  -20
  )97مكمل مفهومي رياضي (  . وجود دارد............ عدد كميت اصلی 

٤، ٤) ٤   ٣، ٢) ٣  ٣  ،٤) ٢  ٤، ٢ )١   
  (تأليفي)  بيان شده است؟  نادرست ،به همراه يكای آن برحسب يكاهای اصلید نظر مورهای زير، كميت  يک از گزينه در كدام  -21

kg.m ـ انرژی )١ / s2 kgـ ) فشار٢  2 / m .s2 mـ ) تندی٤  َكنِدال (شمع)  ـ ) شدت روشنايی٣   2 / s  
  ... منه پايۀای از علوم  اينم ياد و خاطره 

چپ، بيشتر از بستۀ سمت راست  در شكل مقابل، گشتاور نيروی ناشی از بستۀ سمت  - 22
  (تأليفي)  ها است؟  يک از گزينه يكای گشتاور نيرو برحسب يكاهای اصلی برابر كداماست. 

١(kg.m / s3 2    ٢(kg.m / s2 2     
٣(kg.m / s2    ٤(kg.m / s  

 استفاده شده متفاوت عدد كميت اصلی و در تعريف يكای كميت نيرو، ازمتفاوت كميت اصلی عدد  تعريف يكای كميت انرژی، ازدر   -23
است. نسبت


  (تأليفي)  كدام است؟ 

١(5
4  ٢(4

3  ٤  ١) ٣(3
4   

  كنه ... میتا تست كه شما رو با سازگاری يكاها بيشتر آشنا  چنداينم  

F، رابطۀ(x)و مكان متحرک (F)فرض كنيد كه برای متحركی، بين نيروی وارد بر متحرک  - 24 kx  برقرار است. يكایk درSI كدام است؟  
  (برگرفته از امتحانات كشوري)  ) كيلوگرم در مكعب ثانيه٢    ) كيلوگرم در مربع ثانيه١
  بر مكعب ثانيه) كيلوگرم ٤    ) كيلوگرم بر مربع ثانيه٣

Fنيروی وارد بر يک جسم به صورت  -25 b c d   های  است كه يكای كميتb ،c  وd  به ترتيبkg  ،m و
s
 و  ،هستند. اعداد 1

  (تأليفي)  ؟ اند راست به چپ كدامبه ترتيب از 
  ٢و  ٢و  ١) ٤   ٢و  ١و  ١) ٣   ١و  ١و  ٢) ٢  ١و  ١و  ١ )١

BAدر رابطۀ فيزيكی  -26 CDE
C

 
2

گر ،  Bباشند، يكای كميـت (kg)برحسب كيلوگرم  Cو كميت  (J)برحسب ژول  Aكميت ا
DE

2
در  

SI  امتحانات كشوري) (برگرفته از  كدام است؟  
١(kg.m / s  ٢(m /s2 2  ٣(kg .m / s2 2 2   ٤(kg2  

  استفاده براي واحدها و نمادگذاري علمي آشنايي با پيشوندهاي مورد
  ها رو هميشه به خاطر بسپاريد... نياز داريد و بايد اين پيشونداين قسمت رو خيلی خوب ياد بگيريد، چون تو كل فيزيک بهش  

    )80قبل از سراسري (منتخب   است. ............متر مكعب معادل با  است و هر دسی ............ليتر معادل با  هر ميلی  -27
  ليتر ر مربع، ميلیمت ) دسی٤  متر مكعب، ليتر ) دسی٣  ليتر متر مكعب، ميلی ) سانتی٢  متر مكعب، ليتر ) سانتی١

ای هستهجرم   -28 301677   (تأليفي)  است. جرم اين هسته به صورت نمادگذاری علمی چند نانوگرم است؟  SIبرابر واحد  10
١( 181677 10  ٢( 151677 10   ٣( 151 677 10/  ٤( 181 677 10/  

گر اين فاصله به صورت نمادگذاری علمی برحسب پيكومتر بـه صـورت ۷۸برابر  Bو  Aفاصلۀ بين دو شهر   -29 n7كيلومتر است. ا 8 10/ 
  (تأليفي)  كدام است؟  nنشان داده شود، عدد 

١٧) ٤  ١٦) ٣  ١٥) ٢  ١٤ )١  
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كثر جرمی كه بر روی يک ميز شيشه  -30 توان بر روی ايـن  های زير را می يک از بسته كيلوگرم است. كدام ٢٥برابر  ،ادتوان قرار د ای می حدا
  (تأليفي)  ميز قرار داد تا شيشه نشكند؟ 

١(g/  111 25 10  ٢(mg 75 10   ٣(ng 127 5 10/  ٤(Gg 44 5 10/  
كنش بسيا  -31 كنش مطابق  ٤٠ر سريع، زمان انجام يک وا     نمادگذاری علمی، چند پيكوثانيه است؟ ۀشيوبا ميكروثانيه است. زمان انجام اين وا

١( 640 10  ٢( 74 10  ٣( 340 10  ٤( 44   (برگرفته از امتحانات كشوري) 10
  (برگرفته از امتحانات كشوري)  است؟  نادرستزير  های مقايسهاز يک  كدام  -32

١(dm km  4540 3 8 10/    ٢(pm Mm  25 62 7 10 9 8 10/ /  
  يک گيگامتر مربع  مربع متر) هزار كيلو٤  صد هكتار ) ده هزار دكامتر مربع٣

گر گلبول ق  -33 nm11رمز را بتوان به صورت يک استوانه به حجما m2و ضخامت 310 ، در اين صورت مساحت قاعـدۀ سازی كرد شبيه /5
  (تأليفي)  متر مربع خواهد بود؟  آن چند ميلی

١( 54 10     ٢( 114 10  
٣( 52 5 10/     ٤( 112 5 10/   

m0و طول آن nm9مستطيلی ۀعرض يک صفح  - 34   )80قبل از سراسري منتخب (  است؟ m2نمادگذاری علمی چند ۀاست. مساحت آن به شيو /2
١( 1618 10  ٢( 161 8 10/  ٣( 151 8 10/  ٤( 141 8 10/    

گر  هدر می در هر ثانيه cm3200با آهنگ آب ،به دليل تركيدن يک لوله  -35 ساعت طول بكشد تا اين لوله تعميـر شـود، در ايـن  ١٠رود. ا
  (تأليفي)  رود؟  می زمان، چند ليتر آب هدر مدت

٧٢٠٠) ٤  ٧٢٠) ٣  ٦٠٠٠) ٢  ٦٠٠ )١  
تر اونا رو شنيده باشيد. با تمركز اين سؤاال رو حل كنيد تا روی مبحـث  تر كاربرد دارند و شايد كم تا تست بعدی، واحدهايی رو براتون اُورديم كه كم چندتو  

  شيد ...كامالً مسلط ب تبديل واحد،

cm152ساله برابر ١٠قد يک كودک   -36 cm2، برابر چند فوت است؟ (هـر ايـنچ برابـركودکگيری شده است. قد اين  اندازه /4 و هـر  /54
  (تأليفي)  در نظر گرفته شود.)  inch12فوت، برابر

٢  ٥) ١(7 5/  ٤  ١٠) ٣(12 5/  
ترتيب از  نمادگذاری علمی به شيوۀكيلومتر است. اين فاصله بر حسب ذرع و فرسنگ، به  ٣١٢ديگر، برابر  از يک Bو  Aفاصلۀ دو شهر   -37

  (برگرفته از كتاب درسي)  ذرع است.)  ٦٠٠٠متر و هر فرسنگ معادل  سانتی ١٠٤راست به چپ كدام است؟ (هر ذرع 
١( 53 10، 25 10  ٢( 43 10، 05 10  ٣( 53 10، 15 10  ٤( 43 10، 15 10  

صورت نمادگذاری علمـی چنـد خـروار  تخمين زده شده است. جرم اين ساختمان، به kg62208جرم يک ساختمان دو طبقه، حدوداً   -38
gr4است؟ (هر مثقال معادل   (تأليفي)    باشد.) من تبريز می ١٠٠ مثقال و هر خروار معادل ٦٤٠من تبريز معادل  هر، /86

١( 22 10  ٢( 22 10  ٣( 24 10  ٤( 12 10  
  (برگرفته از كتاب درسي)  است؟ (AU)فاصلۀ متوسط زمين تا خورشيد، چند برابر يكای نجومی  -39

٣) ٤  ٤) ٣  ١) ٢  ٢) ١  
مايل را طی  ٢مادگذاری علمی، در طی چند ميكروثانيه مسافت صورت ن است. اين ناوشكن به دريايی ۀگر ٤٠٠تندی يک ناوشكن، برابر   -40

mدريايی تقريباً  ۀكند؟ (هر گر می / s0   (كتاب درسي)    متر است.) ١٨٥٠، حدوداً دريايیو هر مايل  /5

١( 63 7 10/  ٢( 73 7 10/  ٣( 61 85 10/  ٤( 71 85 10/  
4باشد كه تقريباً برابر يكی از واحدهای متداول حجم در برخی كشورها، گالن می  -41 گر /4 گالن آب در يک استوانه بـه قطـِر  ٦ليتر است. ا

)شود؟ متر می ريخته شود، ارتفاع آب در استوانه چند ميلی cm40قاعدۀ )    (برگرفته از امتحانات كشوري)    3

٤٤٠) ٤  ١١٠) ٣  ٢٢٠) ٢  ٥٥ )١  
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  گيري  خطاي اندازه دقت و
گيری رو مشـخص  م دقت و خطای اندازهحواستون باشه برای اين كه بخواي گيری. حاال ميريم سراغ يه مبحث مهم از اين فصل، يعنی دقت و خطای اندازه 

  گيری باشه ... ايد حواسمون به مدرج يا ديجيتالی بودن دستگاه اندازهكنيم، ب

  (برگرفته از كتاب درسي)  گيری دارند؟  چه تعداد از عوامل زير، نقش مهمی در افزايش دقت اندازه  -42
  گيری ب) تعداد دفعات اندازه    گيری  الف) دقت وسيلۀ اندازه

  شخص آزمايشگرت) مهارت   گيری  شده برای اندازه پ) يكای گزارش
  گيری  ث) رقمی (ديجيتال) بودن يا نبودن وسيلۀ اندازه

٥) ٤  ٤) ٣  ٣) ٢  ٢ )١   
بندی آن وسـيله اسـت و خطـای  ترين تقسـيم بندی شده، ............ برابر كم های درجه كش و ساير وسيله گيری توسط خط خطای اندازه  -43

  (تأليفي)  تواند اندازه بگيرد.  .... واحد از آخرين رقمی است كه میهای رقمی (ديجيتال)، ........ گيری برای وسيله اندازه

١(1،1   ٢( 1
2، 1

2   ٣( 1
2،1   ٤ (1، 1

2   

    درسي) (برگرفته از كتاب   در شكل مقابل، يک ترازو نشان داده شده است. دقت اين ترازو چند ميكرو گرم است؟  -44

١( 72 10      
٢٠) ٢  
٣(710      
١٠) ٤   

mmطول جسمی به صورت  -45 mm6 74 0 05/   (تأليفي)  گيری درست است؟  گزارش شده است. كدام گزينه در مورد اين اندازه /
mm0رقم غيرقطعی و ٤گيری شامل سه رقم بامعناست، عدد  نتيجۀ اندازه )١   گيری است.  خطای وسيلۀ اندازه /05
mm0غيرقطعی ورقم  ٤گيری شامل دو رقم بامعناست، عدد  ) نتيجۀ اندازه٢   گيری است. خطای وسيلۀ اندازه /05
mm0رقم غيرقطعی و ٤گيری شامل دو رقم بامعناست، عدد  ) نتيجۀ اندازه٣   گيری است.  خطای وسيلۀ اندازه /05
  گيری به مدرج يا رقمی بودن دستگاه بستگی دارد. زهخطای اندا گيری شامل سه رقم بامعناست، رقم غيرقطعی ندارد و ) نتيجۀ اندازه٤

)، بـه ٢) و (١هـای ( كش توسط هريـک از خط هايم. مقادير گزارش شد گيری كرده كش طول جسمی را اندازه مطابق شكل، توسط دو خط  -46
  )88(مكمل مفهومي تجربي   تواند باشد؟  يک از موارد زير می ترتيب از راست به چپ، كدام

١(cm cm cm mm, 3 68 0 5 3 7 0 5/ / / /     
٢(cm cm cm cm, 3 68 0 1 3 7 1/ / /  
٣(cm cm cm cm, 3 68 0 05 3 7 0 5/ / / /  
٤(mm mm mm mm, 36 8 0 05 37 5/ /  

ايم. كدام مقـدار،  بندی آن برابر يک گرم است، جرم جسمی را اندازه گرفته ترين تقسيم شده كه كوچک بندی ای و درجه با ترازوی عقربه  -47
  با تغيير) 88تجربي خارج (  گيری برحسب گرم باشد؟ تری از نتيجۀ اين اندازه تواند گزارش دقيق می
١(4 2/   ٢(4 2 1/   ٣(4 2 0 5/ /   ٤(4 21 0 5/ /   

گر كوچک سؤالدر   -48 / برابر بندی دستگاه ترين تقسيم قبل، ا gr0 توانسـت نمـايش درسـتی از  يک از اعداد زيـر می  گاه كدام بود، آن 1
  )88تجربي  مفهومي مكمل(  گيری باشد؟ اندازه

١(gr gr4 2 0 1/ /   ٢(gr gr4 21 1/   ٣(gr gr4 2 0 05/ /   ٤(gr gr4 21 0 05/ /   
cm22متر مدرج شده است، طول جسمی را كش كه برحسب سانتی طبا كمک يک خ  -49   خوانيم. طول واقعی اين جسم:  می /3

cm/22بين) ١ cm22تا 25 cm22) بين٢  است.  /35 cm22تا /2   )با تغيير 85اخل درياضي (  است.  /3
cm21) بين٣ cm22تا /8   است.  cm22تا cm21) بين٤  است.  /8
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ضخامت جسمی  - 50 32 45 گيری متـر  ؟ (دقـت انـدازهتواند باشد وارد زير میگيری كدام يک از م اين اندازه ۀگيری شده است، وسيل متر اندازه /10
0متر، متر، يک ميلی ترتيب يک سانتی كش، كوليس و ريزسنج به نواری، خط 0متر و ميلی /1     با تغيير) 94داخل (رياضي    متر فرض شود.) ميلی /01

   نواری) متر ۴  كش ) خط۳  ) كوليس۲  ) ريزسنج۱

  م چند مرده حالجيد...يتا تست بعدی مطرح ميشه كه احتمال اشتباه تو اونا زياده. ببين چندمفهوم جديدی تو  

تری از نتيجۀ اين  تواند گزارش دقيق يک از مقادير زير، می گيری شده است. كدام كش اندازه مطابق شكل، طول جسمی به كمک يک خط  -51
  )94(مكمل محاسباتي رياضي   اشد؟ متر ب گيری برحسب سانتی اندازه

١(4 7 0 25/ /    ٢(4 72 0 25/ /  
٣(4 7 0 3/ /    ٤(4 72 0 3/ /  

  گيری برحسب درجۀ سلسيوس در دماسنج نشان داده شده باشد؟  تواند حاصل اندازه كدام گزينه می  - 52

١(27   )كتاب درسي(     3
٢(27 2 5/   
٣(27 2 3/   
٤(27 2 2 5/ /   

گيری بـا ايـن  گـزارش انـدازه تواند نمیهای زير،  يک از گزينه كدامگيری شده است.  اندازهمدرج كوليس يک چند جسم به وسيلۀ طول   -53
mm0گيری اين كوليس برابر (دقت اندازهكوليس باشد؟    )94مكمل محاسباتي رياضي (  است.)  /1

١(mm mm/ /2 12 0 05  ٢(cm cm3 124 0 005/ /  ٣(dm dm0 0478 0 005/ /  ٤(m m0 00672 0 00005/ /  

  گيری نشون ميده ... دازهاينم يه تست شيک كه درک افراد رو از مبحث ان 

اند،  متر مدرج شـده متر و ميلی كش كه برحسب سانتی ، توسط دو خطمقابلمطابق شكل   -54
طول واقعی  ترين مقدار برای رتيب بيشترين و كمايم. به ت گيری كرده طول جسمی را اندازه

  (تأليفي)   تواند باشد؟ مطابق كدام گزينه می ،متر اين جسم برحسب ميلی

٣٨ ،٤٨ )١  
٢(44 3/،43 3/  
٤٨) ٣،43 3/  
٤(44 3/ ،٣٨  

  ..گيری تو اون رو هم خوب ياد بگيريد. گيری توسط دستگاه ديجيتال تا دقت و خطای اندازه اندازه سراغ حاال بريم 

 زيـربا دقت بسيار زيـادی انـدازه گرفـت. شـكل توان طول يک جسم را  میكی از وسايلی است كه به كمک آن ريزسنج ديجيتالی، ي  -55
  (تأليفي)  است؟  نادرستيک از موارد زير  كدام ،گيری گيری با ريزسنج ديجيتالی است. در رابطه با اين اندازه نمايشی از يک اندازه

  شود.  غيرقطعی محسوب می  به عنوان رقم ٣م رقم بامعنا داشته و رق ٥گيری  اين اندازه) ١
mm0گيری اين ريزسنج برابر ) دقت اندازه٢   است.  /001
mmگيری شده توسط اين ريزسنج به صـورت ) عدد اندازه٣ mm20 083 0 001/ / 

  شود.  گزارش می
mm20) طول واقعی اين جسم بين٤ mm20تا /0825   قرار دارد.  /0835

2/گذرد، شدت جريانی را كه از يک مدار می ،يک آمپرسنج ديجيتالی  - 56 به ترتيب از گيری،  اين اندازهو خطای دقت  .دهد آمپر نشان می ميلی 004
  با تغيير) 96خارج (رياضي   چند ميكروآمپر است؟ راست به چپ 

۱(,0 2 0 4/ /   ۲(,1 1  ۳(,0 5 1/  ۴ (,10 10  
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kg2جرم جسمی را Aترازوی ديجيتالی  - 57 kg4جرم يک جسم ديگر را Bو ترازوی ديجيتالی /400 ترتيب  گيری كرده است. به اندازه /9010
  )96مكمل محاسباتي رياضي (  چند گرم است؟  Bگيری ترازوی چند كيلوگرم و دقت اندازه Aگيری ترازوی از راست به چپ، دقت اندازه

١(0 1 0 01/ /  ٢(0 1 1/  ٣(0 1 0 001/ /  ٤(0 0001 0 001/ /  
12:يک ساعت ديجيتال، نيمۀ روز را با عدد  -58 :آن را با عدد ،و ساعت ديجيتال ديگر 00 :12 00 گيری ايـن  دهد. دقت اندازه نشان می 00

  )96مكمل خالقانة رياضي (  ترتيب از راست به چپ چند ثانيه است؟ ت بهدو ساع
١(1 60  ٢(60 60  ٣(1 1  ٤(60 1   

  اعالم شده است.  زير چهار صورتبين دو نقطه، به  ۀفاصلدستگاه ديجيتالی مختلف،  چهارتوسط   -59
km8)الف mm)ب  /79 68 790 m)ت  cm879000)پ  /10 38 7900 10/  

  )باتغيير 81داخل (رياضي   ها بيشتر است؟ يک از آن گيری در كدام دقت اندازه
  ) ت٤  ) پ٣  ) ب٢  ) الف١

  )81(مكمل مفهومي رياضي   ها بيشتر است؟  يک از آن گيری در كدام هدر سؤال قبل، خطای انداز  -60

  ) ت٤  ) پ ٣  ) ب ٢  الف  )١

  همۀ حواسا اينجا باشه كه تست بعدی خيلی جالبه... 

kgگيری به صورت جرم جسمی به وسيلۀ يک دستگاه اندازه  -61 kg4 756 0 001/ نوعی  گيری از چه گزارش شده است. اين دستگاه اندازه /
  (تأليفي)  بندی آن چند كيلوگرم است؟  ترين تقسيم بوده و كم

0/مدرج ـ  )١ 0) رقمی (ديجيتالی) ـ٢    001 001/  
0) مدرج ـ٣   توانند صحيح باشند.  ) می٣) و (٢) هر دو گزينۀ (٤     /002

  گيری مهمه؟!... اينم دو تا تست از اين موضوع... گيری در افزايش دقت اندازه آزمايشگر و تعداد دفعات اندازه ت شخصيادتونه گفتيم مهار 

كه ناظری طول جسـم را انـدازه بگيـرد، پـس از قـرار دادن  مطابق شكل مقابل، برای آن  -62
كـش را قرائـت  قـرار گرفتـه و عـدد خط Cو A،Bكش بر روی جسم، در سه مكان خط
ها قرار گيرد تا عدد قرائت شده بـرای طـول جسـم،  يک از اين مكان كند. ناظر در كدام می

  (تأليفي)  تر باشد؟ دقيق

١(A     ٢(B   
٣(C     شده يكسان است.  ) هر سه عدد خوانده٤  

هــای  گيری كــرده و داده بــار انــدازه ٦متر مــدرج شــده اســت،  كــش كــه برحســب ســانتی فــردی طــول جســمی را بــا يــک خط  -63
13 4/،8 2/،8 3/،8 4/،8 4و /3   (تأليفي)  شود؟ گيری، چگونه ارائه می را ارائه كرده است. نتيجۀ اين اندازه /3

١(cm cm8 48 0 05/ /  ٢(cm cm8 3 0 5/ /  ٣(cm cm8 48 1/  ٤(cm cm8 3 1/   

  بزرگي ةمرتبتخمين (برآورد) 
  گير، حدود يه عددی رو تعيين كرد... های وقت عجب حالی ميده اين تخمين زدن... عاليه... يعنی همون كاری كه ميشه بدون محاسبه 

  درسي) (برگرفته از كتاب  كنيم؟  از تخمين يا برآورد استفاده می ،يک از موارد زير در كدام  -64

  های دقيق نداشته باشيم.  كافی برای محاسبه ) زمان٢  اهميت چندانی نداشته باشد.  ها دقت باال در محاسبه )١
  ) همه موارد ٤  های موردنياز در دسترس نباشد.  ) همه يا بخشی از داده٣

  (برگرفته از امتحانات كشوري)  است؟  نادرستهای زير  يک از گزينه شده در كدام تخمين مرتبۀ بزرگی عدد نشان داده  -65

١(136 100  ٢(40 000376 10/  ٣(587600 10  ٤(30 005794 10/  
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    (تأليفي)  گزينه است؟برحسب مترمكعب، معادل با كدام  m10و عمق km1مرتبۀ بزرگی حجم آب موجود در يک درياچه با قطری حدود  -66
١(1810  ٢(1210  ٣(510  ٤(710   

 ١٠ بـه ارتفـاع درنظـر بگيريـد كـه را كيلومترمربع ١٨٠زمينی با مساحت   -67
گر قطرات ب ميلی صورت كروی و  اران را بهمتر باران بر روی آن باريده است. ا

های باران با چـه  متر درنظر بگيريم، مرتبۀ بزرگی تعداد قطره ميلی ٤با قطر 
  (كتاب درسي)  شود؟ عددی تخمين زده می

١(810     
٢(1010   
٣(1410     
٤(1810   

  (تأليفي)  تر است؟ های زير نزديک يک از گزينه های قلب يک انسان عادی، در طول زندگی آن، به كدام مرتبۀ بزرگی تعداد كل تپش  -68
١(910   ٢(1210   ٣(1510   ٤(1810   

كند، برحسب ليتر كدام است؟ (قلب در هر  زان حجم خونی كه قلب يک نفر در طول عمرش به سرخرگ آئورت پمپاژ میمرتبۀ بزرگی مي  -69
  (كتاب درسي)    كند.) خون به سرخرگ آئورت پمپاژ می cm370طور ميانگين به (beat)ضربان

١(810  ٢(1210  ٣(1610  ٤(2010   
كسيد كربن توليد می دی g30هر انسان با هر بار تنفس و بازدم، به طور متوسط مقدار  -70 كسيد كـربن كـه يـک  كند. مرتبۀ بزرگی دی ا ا

  (تأليفي)  تر است؟  كند، به كدام گزينه نزديک رم توليد میانسان در طول عمر خود، برحسب گ
١(410  ٢(610  ٣(810  ٤(1010   

های  يک از گزينـه يل كند، برحسب ثانيه به كـدامدوازدهم تحص ۀپاي اول تا پايان ۀكشد تا يک فرد از ابتدای پاي یمدت زمانی كه طول م  -71
  (تأليفي)  تر است؟  زير نزديک

١(1410  ٢(1110  ٣(810  ٤(510  
گر هر ليوان آب را تقريباً   -72 يريم، تخمين مرتبۀ بزرگی آب آشاميدنی موردنياز در هر روز در ايران برحسب ليتـر، بـه درنظر بگ cm3200ا

  (تأليفي)  ليوان است.)  ٥تر است؟ (حداقل آب آشاميدنی موردنياز انسان در يک روز به طور متوسط  كدام گزينه نزديک
١(510  ٢(810  ٣(1110   ٤(1410  

گر در ايران از هر   -73 روز چند ليتر بنزين توسـط خودروهـای  نفر، يک نفر خودروی شخصی داشته باشد، به طور تقريبی، در هر شبانه ٥ا
بـه  ،km100كند و به طور متوسـط در هـر ركت میح km50شود؟ (هر خودرو به طور متوسط در هر روز شخصی در ايران مصرف می

  (تأليفي)  كند.)  ليتر بنزين مصرف می ١٠ مقدار
١(410   ٢(810  ٣(1210   ٤(1510  

شود. مرتبۀ بزرگی جرم جّو زمين برحسـب كيلـوگرم  ای از هوا وجود دارد كه به آن جّو زمين گفته می اطراف كرۀ زمين، اليهدر   - 74
  )كتاب درسي(  است.)  km6400پاسكال فرض كنيد، شعاع تقريبی زمين 510كدام است؟ (فشار جو را در تمام نقاط سطح زمين

١(1910    ٢(2210  
٣(2410    ٤(2610   

  ثانيـه كـدام اسـت؟  شود تا نور از سـطح خورشـيد بـه سـطح زمـين برسـد، برحسـب ميلی مرتبۀ بزرگی مدت زمانی كه سپری می  -75
)AU1 برابرm 111 5 mو تندی حركت پرتوهای خورشيد را /10 / s 83   (تأليفي)    در نظر بگيريد.) 10
١(110   ٢(310   ٣(610   ٤(910   

گر بر روی سر يک انسان  -76 تارهای موی متر مربع يک تار مو وجود داشته باشد، تخمين مرتبۀ بزرگی تعداد  در هر ميلی ور متوسط، به طا
  (تأليفي)  تر است؟  ايران به كدام عدد نزديک مردمبرای كل  سر
١(1010  ٢(1310  ٣(1610   ٤(1810  
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  واحد) به تبديل (تسلط و حجم آن جرم با يك جسمچگالي  ةرابط

 مكعب، كره و ...) رو حساب كنيم ...  مثلخوايم اول روی واحدهای چگالی مسلط بشيم و بعدش هم چگالی اجسام با حجم مشخص ( جديد، می ۀخوب توی شروع شاخ 

  )M.K.A(  چگالی اين فلز چند كيلوگرم بر متر مكعب است؟ است.متر مكعب  سانتی ١٥٠گرم و حجم آن  ٤٠٥جرم قطعه فلزی   - 77
١(2 7/  ٢٧٠) ٤  ٢٧٠٠) ٣  ٢٧) ٢  

0حجم جسمی  -78   )80قبل از  سراسري  منتخب(  است؟ SIگرم است. چگالی اين جسم چند واحد ٥مكعب و جرم آن  متر دسی /002

١( 32 5 10/  ٢(  22 5 10/  ٣(  34 10  ٤( 24 10  
گر چگالی خون بدن انسان  -79 grا / cm31   (كتاب درسي)  ر چند دكاگرم است؟باشد، جرم دو ليتر از خون براب /05

١٠٥٠) ٤  ١٠٥) ٣  ٢١٠٠) ٢  ٢١٠) ١  
گر چگالی جسمی  - 80 0ا   (برگرفته از امتحانات كشوري)  مكعب كدام است؟ متر مكعب باشد، چگالی آن برحسب كيلوگرم بر سانتی متر گرم بر ميلی /01

١(0 0001/  ٢(0 001/  ٣(0 01/  ٤(0 1/  
  كيلـومتر مربـع باريـد. جـرم ايـن مقـدار بـاران چنـد كيلـوگرم  ٢٥٠٠متر باران روی سطحی به مساحت  ميلی ٤٠در يک روز بارانی،   -81

kgاست؟ ( / m 3   )87خارج (تجربي   چگالی آب باران)  310
١(810  ٢(910  ٣(1010  ٤(1110  

 ... دو تا تست بعدی خيلی مهم هستن و پتانسيل طرح مجدد ازشون خيلی باالست 

گر ظرفی تا نيمه از مايع پر شود، جرم آن   -82 گر به طـور كامـل پـر از گرم و ا ٢٤٠مطابق شكل، ا
 ٨٠. در صورتی كه كل حجـم داخـل ظـرف برابـر شود میگرم  ٣٠٠همان مايع شود، جرم آن 

متر مكعب باشد، جرم ظرف برابر ............ گرم بوده و چگالی اين مايع برابر ............ گرم  سانتی
  )95(مكمل خالقانة رياضي   متر مكعب است.  بر سانتی

١٢٠ )١ ،2 25/   ١٢٠) ٢ ،1 5/  ١٨٠) ٣ ،2 25/   ١٨٠) ٤ ،1 5/   
گر اين ظرف را پر از مايعی به چگالی ٣٠٠جرم يک ظرف فلزی توخالی   -83 grگرم است. ا / cm31 گـرم و در  ٥٤٠نماييم، جرم مجموعه  /2

  )95داخل (رياضي   شود. چگالی اين روغن چند گرم بر ليتر است؟ گرم می ٤٦٠صورتی كه پر از نوعی روغن نماييم، جرم مجموعه 
۱ (۹۵۰  ۲ (۹۰۰  ۳ (۸۵۰  ۴ (۸۰۰   

  (برگرفته از كتاب درسي)  است؟  نادرستيک از موارد زير  كدام  -84
  شود.  ، باعث باال رفتن بالن میآن ه هوای بيرونِ داخل بالن نسبت بدر تر بودن چگالی هوای گرم  كم )١
  رود. تر است، در آب فرو می ماند و پرتقال با پوست، چون سنگين كنده روی آب شناور می ) پرتقال پوست٢
  ناشی از بنزين نيست. بودن چگالی آب نسبت به بنزين، آب مايع مناسبی برای خاموش كردن آتشِ  بيشتر) به علت ٣
  د) هر سه مور٤

13 با ترتيب برابر ها به های آن نشدنی جيوه، آب و روغن زيتون كه چگالی سه مايع مخلوط ،مطابق شكل مقابل  -85 6/ ،
0و ١ اند. هـر كـدام از  ای ريختـه شـده متر مكعـب اسـت در داخـل يـک اسـتوانۀ شيشـه گرم بر سـانتی /92

  (كتاب درسي)  اند؟ كداماز راست به چپ ترتيب  به ،شده بر روی شكل نشان داده Cو A،Bهای مايع
  زيتون  ) آب، جيوه، روغن٢    ) جيوه، روغن زيتون، آب١
  ) روغن زيتون، آب، جيوه٤    ) آب، روغن زيتون، جيوه٣

شاخة 
2 

از قسمت يک قـدم  ۱۴۴و  ۱۴۲، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۶های  های اين شاخه، برای تسلط بيشتر، در اولويت اول حل تست پس از بررسی تست
 كنيم. را به شما عزيزان پيشنهاد می ۱۰۰تا 

¿©1﹍S 1? w>Ga﹞ ﹏Ç1h﹞ ﹏Â¨VG 
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  دارند هندسي مشخصيشكل  كه سامياجچگالي  ةمحاسب

 ... اين قسمت يه كمی با هندسه قاطی ميشه 

grخواهيم از فلزی به چگالی می  -86 / cm36توپری به شعاع ۀ، كرcm5 96داخل (رياضي     شود؟ بسازيم. جرم اين كره چند كيلوگرم می(  
۱(1 57/   ۲(2 36/  ۳(3 14/   ۴(4 71/   

grيک فلز با چگالیای از جنس  كره رو نيم شكل روبه  -87 / cm36 كره در  ای به شكل نيم دهد كه حفره را نشان می
m(g,است؟ نونيوت اين جسم چندوزن آن ايجاد شده است.  )

s
210 3   ) 96مكمل محاسباتي رياضي(  

١(7 44/  ٢(14 88/  ٣(1 5/  ٤(29 76/  
grد؟ (چگالی الماس، چند قيراط جرم دارcm2شكل با طول ضلع يک الماس مكعبی  - 88 / cm34  (تأليفي)    گرم است.) ميلی ٢٠٠و هر قيراط معادل  

١٦٠) ٤  ٨٠ )٣  ٦٠ )٢  ٤٠ )١  
گـر  می Rاع خـارجیو شـع Rرا ذوب كرده و با استفاده از مصالح آن، يک استوانه با شعاع داخلی Rای توپر با شعاع كره  -89 سـازيم. ا

Rباشد، نسبت R2شده برابر ساخته ۀارتفاع استوان
R
 81خارج (رياضي   كدام است؟(  

١(3  ٢(3
3  ٣(2  ٤(2

2  

dو قطر خارجی آن برابر d1شكل برابر ای آهنی استوانه ۀقطر داخلی يک لول  -90 d2 گر چگالی آهن 12 باشـد،  Lو طول لولـه  است. ا
  )81اسباتي رياضي (مكمل مح    جرم لوله برابر كدام است؟

١( Ld 2
2

3
2   ٢(Ld 2

1
3
2  ٣(Ld 2

2
3
4  ٤(Ld 2

1
3
4   

گر بخواهيم از همان ماده استوان ساخته R2و شعاع خارجی R1، شعاع داخلیLای به طول گرم از عنصری، استوانه Mبا ذوب  -91  ۀايم. ا
  )80قبل از  سراسري منتخب(  شود؟ می Mبسازيم، جرم مورد نياز چند R22و شعاع خارجی R12، شعاع داخلیL3ديگری به طول

١٢) ٤  ٨) ٣  ٦) ٢  ٤) ١  

  مدرج  ةاستواندر جا شده  به حجم مايع جابه توجهبا چگالي  ةمحاسب

  اُورديم ... خوبی از اين مبحث براتون  جا سؤاالی تو اينمدرجه كه  ۀجا شده تو استوان گيری چگالی، استفاده از ميزان حجم جابه اندازهبرای های آزمايشگاهی  يكی از روش 

گيری شده است. پـس از انـداختن ايـن  گرم اندازه ۴۲جرم جسمی توسط يک ترازو   - 92
 cm3154بـه cm3150از جسم به درون استوانۀ مدرج، حجم محتويات درون آن

  )92داخل (رياضي   مكعب است؟ متر رسد. چگالی گلوله چند گرم بر سانتی می
١(3 5/    ٢(10 5/   
٤٢) ٤    ٢١) ٣  

رود و سـطح آب درون  اندازيم. با اين عمل قطعه فلز كامالً در آب فـرو مـی ای می گرم را درون آب در داخل استوانه ٩٠يک قطعه فلز به جرم   -93
cm1ۀاستوانه به انداز     مكعب است؟ متر باشد، چگالی فلز چند گرم بر سانتی cm210آيد. اگر سطح مقطع داخلی استوانه باال می /2

١(5 5/  ٣  ٦) ٢(7     )82داخل (رياضي   ٨) ٤  /5
grيک قطعه فلز را كه چگالی آن  -94 / cm32 grاست، كامالً در ظرفی پر از الكل به چگالی /7 / cm30  ۀكنيم و بـه انـداز وارد می /8

  )90خارج ، مشابه تجربي 93داخل (رياضي   ريزد. جرم قطعه فلز چند گرم است؟ گرم الكل از ظرف بيرون می ١٦٠
٢٠٠) ٤  ٤٣٢) ٣  ٤٥٠) ٢  ٥٤٠) ١  

كثر چـه تعـداد از  سانتی ٢رتفاع سطح آزاد مايع تا لبۀ ظرف برابر ، امقابلدر شكل   -95 متر است. حدا
grبه چگالی مشابههای  گوی / cm38 و جرمgr120 توان در داخل ظرف مايع قرار داد تـا  را می

  (تأليفي)  مايع از ظرف سرريز نكند؟
٢٠) ٤  ١٦) ٣  ٨) ٢  ٤ )١  
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  جامد يك جسم در موجود ةحفر  حجم ةبمحاس
 خيلی حواستون به اين سبک تستا باشه ... يعنی وجود داشتن حفره توی يه جسم. های اخير واقعاً مهم و پرتكرار بوده،  اينم يه موضوعی كه تو سال 

گر چگالی فلز cm5شكل به شعاع  خالی و كروی ۀ، حفرcm10فلزی به شعاع ۀدرون يک كر  -96 kgقرار دارد. ا / lit8  كـره اين باشد، جرم
)چند كيلوگرم است؟ ) 3  ) 88مكمل محاسباتي رياضي(  

١(2 8/  ٢(2 4/  ٢٨) ٤  ٢٤) ٣  
گر چگالی فلز kg6و جرم آنcm10فلزی طول هر ضلع يک مكعب  -97 grاست. ا / cm38  :88داخل (رياضي   باشد، مكعب(  

  است. cm31000) توپر و حجم آن٢    است. cm3750) توپر و حجم آن١
  است. cm3250خالی دارد و حجم حفره ۀ) حفر٤  است. cm3750ارد و حجم حفرهخالی د ۀ) حفر٣

grگرم و چگالی آن ۱۰۸۰متر و جرم آن  سانتی ۵فلزی  ۀشعاع ظاهری يک كر  -98 / cm32 است. درون اين كره يک حفـره وجـود دارد.  /7
)دهد؟ رصد حجم كره را تشكيل میحجم اين حفره چند د ) 3   89و  87داخل ، مشابه رياضي 94خارج (رياضي(  

۱ (۱۰    ۲ (۱۵  ۳ (۲۰  ۴ (۲۵  
ريـزد. اگـر  مترمكعب آب بيـرون می سانتی ٢٠٠شود و  كنيم، مكعب كامالً وارد آب می وقتی يک مكعب فلزی را به آرامی داخل ظرف پر از آبی می  - 99

grفلز چگالی / cm38  مكعب است؟ متر چند سانتی وجود دارد،ای كه در داخل مكعب  گرم باشد، حجم حفره ١٤٠٠و جرم مكعب    
٢    ٢٥) ١(12   )92و  94(مكمل محاسباتي رياضي     /5
١٠) ٤    ٢٠) ٣    

m30آن برابر ظاهری و حجم kg40برنزی برابر ۀجرم يک مجسم  - 100 گر چگالی برنز برابـر /05 kgاست. ا / m38000  باشـد، در فضـای
grگيرد؟ خالی داخل مجسمه چند كيلوگرم نفت جای می / cm  30 8(   )94رياضي  ةمكمل خالقان(  /(

٢  ٣٦) ١( 336 10   ٤  ٤٥) ٣(4 5/   
grدو مكعب مشابه از يک فلز با چگالی  - 101 / cm310، وزن ای كروی در درون آن در اختيـار داريـم. اگـر  يكی توپر و ديگری تو خالی با حفره

m(gمتر مكعب است؟ باشد، حجم فضای خالی داخل اين مكعب چند سانتی نونيوت ٤مكعب تو خالی  وزنو  نونيوت ٨مكعب توپر  )
s2

10  

  )88مكمل محاسباتي رياضي (  ٤٠) ٤  ٣٠) ٣  ٦٠) ٢  ٢٠) ١

  و نمودارهاي آن دو جسم مختلف چگالي ةمقايسمسائل 
A،1چگالی جسم  - 102 گ Bبرابر چگالی جسم/5 متر  سانتی ٢٠٠گرم باشد، جرم  ٢٠٠برابر  Bمتر مكعب از جسم سانتی ٥٠٠ر جرم است. ا

  )84و  81 داخل ، تجربي 91خارج (رياضي   چند گرم است؟ Aمكعب از جسم
٣٦٠) ٤  ٢٤٠) ٣  ١٨٠) ٢    ١٢٠) ١   

kgچگالی فلز اُسميم برابر  - 103 / m 3 322 5 grو چگالی مس برابر /10 / cm39  است. در يک حجم يكسان از اين دو فلز، جرم فلز اُسـميم
  (برگرفته از كتاب درسي)  چند برابر جرم مس است؟

۱( ۲  ۲(2 5/   ۳(5   ۴ (۱۰  
توخالی است. اگر شعاع خارجی اين دو استوانه بـا  Bتوپر و استوانۀ Aاند. استوانۀ دارای جرم و ارتفاع مساوی Bو Aدو استوانۀ همگن  - 104

  )89داخل (رياضي   است؟ Bچند برابر چگالی استوانۀ Aاع خارجی آن باشد، چگالی استوانۀنصف شع Bهم برابر و شعاع داخلی استوانۀ
١(1

2  ٢(1
4  ٣(2

3  ٤(3
4     

1برابر Bبه كرۀ  Aسبت چگالی كرۀ ن  - 105 گر شعاع كراست. /6 چنـد  Aۀكر جرممتر باشد،  سانتی ٦برابر  Bۀو شعاع كر cm3برابر Aۀا
  )89خارج (رياضي   است؟ Bۀكر جرمبرابر 

۱ (۵  ۲(5
4  ۳(1

5  ۴(4
5  

نفت
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آن، نصف طول ضلع مكعب  ۀاست و شعاع قاعد 2توپُر به چگالی يک مكعب برابر طول ضلع ،1ط توپُر به چگالیروارتفاع يک مخ  - 106
جرم اين دو با هم برابر باشد، گرا .است


1
2

)كدام است؟  ) 3   97(تجربي داخل(  

۱( 3
4  ۲(1

4  ۳ (۴  ۴ (۲   

Mو Mهای به جرمای  استوانه ۀدو لول  - 107 M و و چگالی 3  2 ها  كه ارتفاع آنh وh 
گر Rاسـت، در اختيار داريـم. ا R 1 Rو 13 R 2 hباشـد، نسـبت  23

h
 قدر است؟ چه 

١ (4   )97تجربي مكمل محاسباتي (  ٩) ٢    /5
٣(13 5/    ٢٧) ٤  

چنـد برابـر  Aمطابق شكل است. چگالی فلـز Bو Aنمودار حجم بر حسب جرم برای دو فلز  - 108
  (تأليفي)  است؟ Bفلز

١(1
4    ٤) ٢   

٣(1
2    ٢) ٤  

برابـر  Aرو اسـت. اگـر چگـالی مطـابق شـكل روبـه Bو Aنمودار جرم برحسب حجم برای دو فلز  - 109
kg / m34000 باشد، حجم يک مكعب از فلزB  ليتر است؟ گرم، چند ميلی ٤٠٠با جرم  

۱(12 5/    ۲(0   (برگرفته از امتحانات كشوري)  /125
۳ (۵۰    ۴(0 05/  

  ديگر يك با ماده دو مخلوط چگالي ةمحاسب
گه چندتا مايع رو با هم مخلوط كنيم، چگاليش درنهايت چی ميشه ...  می اين فصل،تو آخرين بحث     خوايم بررسی كنيم كه ا

kgبه چگالیمكعب از مايعی  متر سانتی ٣٠٠  - 110 / m31300 مكعب از مايعی به چگالی متر را با چند سانتیkg / m31500  مخلوط كنيم تا
kgبرابر چگالی مخلوط / m31400 (.در اختالط، تغيير حجم ناچيز است) 80قبل از  سراسري منتخب(  شود؟(  

٣٥٠) ٤  ٣٠٠) ٣  ٢٥٠) ٢  ٢٠٠) ١  
0، برابـرBVو AVۀهای اوليـ با حجم Bو Aمخلوط دو مايع چگالی - 111  Aمتر مكعـب اسـت. اگـر چگـالی مـايع گـرم بـر سـانتی /75

gبربرا / lit600 و چگالی مايعB برابرg / lit800 ،باشدAV چند برابرBV 92خارج (رياضي   است؟(  

٣  ٤) ٢  ٣) ١(1
3  ٤(1

4  

گر 2و 1های نوع مايع با چگالی ۲از  مخلوطی  - 112 1درست شده است. ا
2بـوده و 1حجم آن از مايعی با چگـالی 3

مانـده از  باقی 3
  )91داخل (رياضي   باشد، چگالی مخلوط برابر با كدام است؟ 2الیمايعی با چگ

١( 
  

1 2
2 1

3
2   ٢(  2 12

3  ٣(  1 22
3  ٤( 

  
1 2

1 2

3
2  

گر 2و 1های مخلوطی از دو نوع مايع با چگالی  - 113 از مايعی بـا  آن ۀبقي و 1جرم آن از مايعی با چگالی درصد25درست شده است. ا
  )91مكمل محاسباتي رياضي (  باشد، چگالی مخلوط برابر با كدام است؟ 2چگالی

١(  1 23
4  ٢(  1 23

4  ٣( 
  

1 2
2 1

4
3  ٤( 

  
1 2

2 1

4
3  
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B
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گـرم از  m3را بـا A ۀگرم از ماد mمطابق شكل است. اگر  Bو  Aنمودار جرم برحسب حجم برای دو مادۀ   - 114
grبرابر Aلی مخلوط چند كيلوگرم بر مترمكعب است؟ (چگالی مادۀ ، چگامخلوط كنيم B ۀماد cm32   است.) /

  (تأليفي)  ٢٤٠٠) ٢    ٤٨٠٠) ١
٢٨٠٠) ٤    ٥٦٠٠) ٣  

كعـب و متر م سـانتی ٥ساخته شده  ۀكار برده است. اگر حجم قطع جای طالی خالص، مقداری نقره نيز به جواهرفروشی در ساختن يک قطعه جواهر به  - 115
grچگالی آن / cm313 grترتيب كار رفته، چند گرم است؟ (چگالی نقره و طال به به ۀجرم نقر  باشد، /6 / cm310 وgr / cm319 (.فرض شود  

  )95(رياضي خارج   ۳۸) ۴  ۳۴) ۳  ۳۰) ۲  ۸) ۱
1،های مخلوطی از سه مايع با چگالی  - 116  2 و 12  3 گر  13  ٣٠، 1درصد حجم آن از مايع بـا چگـالی ٢٥درست شده است. ا

اسـت؟ (در اثـر  1باشد، چگالی مخلوط اين سه ماده چند برابـر 3و بقيۀ آن از مايع با چگالی 2درصد حجم آن از مايع با چگالی
  )95و  91(مكمل خالقانه رياضي     ها، كاهش حجمی صورت نگرفته است.) مخلوط كردن اين مايع

٢  ١ )١(/1 3   ٣(2 2/   ٤(2 4/   

  

جا اومده. بچه  بوديم اين . كلی تستای خوب و جديد، مكمل اونايی كه تو قسمت اول فصل براتون طرح كرده ١٠٠تو آخر كار رسيديم به قسمت يک قدم تا  

  درسخونا خيلی حواسشون جمع باشه و از اين سؤاال لذت ببرن ...

  (تأليفي)  كند؟ كای مختلف نشان داده شده است. كدام گزينه جای خالی را به درستی پر مینيروی وارد بر جسمی با دو ي  در رابطۀ زير،  - 117
g.mm kg.

F
s s

 13 8
2 210   : نيرو 10

١ (km  ۲ (Mm  ۳ (Gm    ٤ (nm  
aدر رابطۀ  - 118 x x    گر 3 mmشتاب برحسب ادنم a، ا

s در  و به ترتيب از راست بـه چـپ باشد، cmنماد طول برحسب  xو  2
SI (برگرفته از امتحانات كشوري)  كدام هستند؟  

١(1110 ،1510   ٢(1110 ،1210   ٣(810 ،1510   ٤(810 ،1210   
گر واحد  Bو  Aهای  كميتانتشار امواج عرضی در يک طناب با  تندی  - 119  B كميـت) و واحـد Nبرابـر نيوتـون ( A كميـتارتباط دارد. ا

kgبرابر / m (تأليفي)  انتشار امواج عرضی در طناب باشد؟ تندیتواند  باشد، كدام گزينه می  

١ (B A   ۲(A B   ۳(A
B

   ۴(B
A

   

گـر جـرم  نشـان می Mكنند و آن را بـا نمـاد بيان می، جرم را با واحد جرم خورشيدی و مقياس كهكشانیدر ابعاد بزرگ   - 120 دهنـد. ا
GM1200كهكشان راه شيری   د جـرم نمادگذاری علمی كـدام اسـت؟ (هـر واحـباشد، جرم اين كهكشان برحسب گرم و به صورت
kgخورشيدی معادل 302   (تأليفي)   است.) 10

١( 452 4 10/   ۲( 460 6 10/   ۳( 422 4 10/   ۴( 436 10   
دقيقه است. يک سال نوری تقريباً چند برابر يكای  ٨كشد تا نور از سطح خورشيد به زمين برسد، تقريباً برابر  كه طول می مدت زمانی  - 121

  (تأليفي)  ؟نجومی است

١( ۴۸۸۰۰  ۲ (۳۶۰۰۰  ۳ (۹۶۰۰۰  ۴ (۶۵۷۰۰   




