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 از داخل پرانتز انتخاب کنید.کلمه مناسب را 
 استوانه مدرج حاوی مایع( استفاده می کنیم. –الف( برای محاسبه حجم جسم جامد نامنظم از )کولیس 

 ( است.6𝑚−10و  6𝑔−10ب( یک میکرون معادل )
 نیرو( برداری است. –پ( کمیت )فشار 

 گیریم. مول( اندازه می –ت( مقدار ماده را با )کیلوگرم 
 نمی کنیم( –ث( در فرآیند مدل سازی، تمام جزئیات یک پدیده فیزیکی را برای محاسبات لحاظ )می کنیم 

 حرکت نامنظم ذرات نمک( است. –وره ای مولکول های آب تج( پخش ذرات نمک در آب به دلیل )حرکات کا
 رسانای( الکتریکی است. –چ( اکسید آلومینیوم در مقیاس نانو )عایق 

 جیوه( در لوله مویین باالتر از سطح آن در ظرف قرار میگیرد. – ح( سطح )آب

خ( واحد اندازه گیری نیرو )نیوتون( برحسب کمیت های اصلی )
kg

ms2   و 
kgm

s2.است ) 

1 

5/1 

 هریک از عبارت های زیر را مشخص کنید. درستی یا نادرستی
 زیاد می کند.الف( افزایش دما، نیروهای هم چسبی بین مولکول های یک مایع را 
 ب( هرچه از سطح زمین باال برویم، فشار و چگالی هوا کم می شود.

 پ( وقتی جسمی درون آب غوطه ور است، چگالی آن از چگالی آب کمتر است.
 ت( آب مایع مناسبی برای خاموش کردن بنزین است.

 ث( زمانی که نور در مدت یکسال در خالء طی می کند، سال نوری نام دارد.
به صورت یک ده  میالدی، یک متر 1983بر آخرین توافق جهانی مجمع عمومی وزن ها و مقیاس ها در سال بناج( 

 میلیونیم فاصله استوانه تا قطب شمال تعریف شد.

2 

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
 ........................... است.الف( نقطه قوت دانش فیزیک ......................... و 

کنیم فاصله بین مولکول های مایع را کم کنیم نیروی ......................... بزرگی بین آنها ظاهر می شود  ب( وقتی سعی می
 مایع جلوگیری می کند. که از تراکم پذیری

 .فشار مطلق و فشار جو .......................... نام دارد نپ( تفاوت بی

3 
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 بار اندازه گیری یک کمیت به صورت زیر است: 4عددهای حاصل از 
7/1      ،9/7      ،2/7      ،4/7 

 در نتیجه اندازه گیری چه عدد گزارش می شود؟

4 

1 
120مخزن آبی با آهنگ 

𝑐𝑚3

S
خالی می شود. این آهنگ را برحسب یکای لیتر بر دقیقه ) 

𝐿

Min
( با روش نمادگذاری علمی 

 5 بنویسید.

1 
قدم باشد، در طول عمر یک انسان، تخمین  5000اگر متوسط تعداد قدم هایی که یک انسان در طول روز برمی دارد، 

 مرتبه بزرگی تعداد قدم ها را محاسبه کنید.
6 





 



 


