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دبیردرسزمان

مبحث

نام و نام خانوادگی

فیزیک

نصف ظرفی را از مایع  با چگالی  و نصف دیگر را از مایع  با چگالی  پر می کنیم. دو مایع با یکدیگر مخلوط می شوند و1

چگالی مخلوط  است. اگر یک سوم ظرف را از مایع A و مابقی را از مایع B پر کنیم، چگالی مخلوط  می شود.

 و  به ترتیب از راست به چپ برحسب گرم بر سانتی متر مکعب کدام اند؟

Aρ  ABρB

۸ g/cm۳۶ g/cm۳

ρAρB

12 ،4 (2 14 ،2 (1

2 ،14 (4 4 ،12 (3

کدام تبدیل یکای زیر درست است؟2

(2 (1

(4 (3

۲۱۰۰ cg/L = ۲۱ kg/m۳۰/۰۳ mm = ۰/۰۳ × ۱۰ nm−۴

۳۰۰ L/ min = ۵ × ۱۰ cm /s−۳ ۳۴۵μm =۲ ۴۵ × ۱۰ km−۶ ۲

دو مایع با چگالی های  و  را مخلوط کرده ایم. اگر قبل از مخلوط کردن حجم مایع  نصف حجم مایع  باشد،3

چگالی مخلوط چند برابر  می باشد؟ (دو مایع در اثر ترکیب شدن تغ�ر حجم نمی دهند)

ρ  ۱ρ =۲ ۴/۵ρ  ۱ρ۲ρ۱

ρ۲

(2 (1

(4 (3
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Aدر رابطۀ  اگر یکای A برحسب متر بر ثانیه و یکای D برحسب متر باشد، یکای C کدام است؟4 −۲ B =۲ ۲CD

متر (2 (1

(4 (3

(  )
 ثانیه
 متر  ۲

 

۲( ثانیه)
 متر 

 

 متر 
۲( ثانیه)

از یک شیلنگ، آب با آهنگ ثابت  خارج می شود. مقدار آبی که از این شیلنگ در هر شبانه روز خارج می شود،5

برحسب یکای "گالن" و به صورت نمادگذاری علمی کدام است؟ (هر گالن معادل 4/4 لیتر است)

۶۶ × ۱۰ m /s−۵ ۳

(2 (1

(4 (3

۵/۴ × ۱۰۴۱/۲۹۶ × ۱۰۴

۱/۲۹۶ × ۱۰۲۵/۴ × ۱۰۲

مجموعه راشا کنکورفیزیک601

فصل 1 فیزیک و اندازه گیری
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کدام جملۀ زیر درست است؟6

یکای هر کمیت از اول پیدایش علم مقدار ثابتی بوده است. (1

یکای هر کمیت نمی تواند مستقل از کمیت های دیگر باشد. (2

یکای هر کمیت مقدار معینی از همان کمیت است. (3

یکای هر کمیت الزامًا مستقل از کمیت های دیگر است. (4

یک قطعۀ فلز 90 گرمی را درون آب در داخل استوانه ای می اندازیم. قطعۀ فلز کامًال در آب فرو می رود و سطح آب درون استوانه7

۱/۲به اندازۀ  باال می آید. اگر سطح مقطع داخلی استوانه  باشد، چگالی فلز چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ cm۱۰ cm۲

6 (2 5/5 (1

8 (4 7/5 (3

اگر آهنگ ذوب شدن یک مجسمه یخی 300 میلی گرم بر ثانیه باشد در این صورت مجسمه ای به حجم 150 سانتی متر مکعب با8

، پس از چند دقیقه کامال ذوب می شود؟ ۰/۹چگالی   

cm۳
g

24 (2 18 (1

12 (4 7/5 (3

آهنگ خروج آب از یک شیر  گالن بر دقیقه است. اگر با این شیر بخواهیم استخری به مساحت قاعدۀ  را پر9

کنیم، آهنگ افزایش ارتفاع آب استخر برحسب   کدام است؟ (هر گالن معادل  لیتر است)

۴۵۳۰ × ۵۰ m( ) ۲

cm/s۴/۴

(2 (1

(4 (3

۲/۰۲ × ۱۰−۴۰/۲۲ × ۱۰−۶

۲۲ × ۱۰−۵۲۲

اگر در استخر مکعب مستطیلی به ابعاد 20 یارد در 80 اینچ، 4000 گالن آب بریزیم، ارتفاع آب در استخر چند متر می شود؟ (10

یارد 1 و  و حجم هر گالن معادل 4/5 لیتر است) =فوت 1، فوت 3  ۱۲inch=۱ inch = ۲/۵cm

0/5 (2 0/4 (1

0/65 (4 0/34 (3

کدام یک از کمیت های زیر برداری و در SI کمیت فرعی است؟11

جریان الکتریکی (2 جابه جایی (1

وزن (4 کار (3

مساحت مثلثی ۸۰۰ میلی متر مربع است. اگر قاعده مثلث 0/1 دسی متر باشد، ارتفاع مثلث چند میکرومتر خواهد بود؟12

1600 (2 160 (1

160000 (4 16000 (3
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کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟13

 

(2 (1

(4 (3

۵۰۰۰  <
g
N

۱  

ms( )۲
m

۲۵  =
M s۲

Tg.dam۲
۱J

۴/۳  >
L
g

۱  

cm۳
kg

۲۲۵ × ۱۰  <۳
mm۳

pg
۱  

m۳
kg

)۳/۲g/cm۳چگالی یک فلز  است. چگالی این فلز برحسب  کدام است؟14  )
ft۳
lb

۱lb(پوند) = ۵۰۰g

۱۶ft(فوت) = ۵m

165/33 (2 155/56 (1

170/0345 (4 195/3125 (3

یک جسم فلزی به جرم  را درون ظرف پر از روغنی رها می کنیم. مقدار 800 گرم روغن از ظرف بیرون می ریزد. اگر چگالی فلز15

و روغن به ترتیب  و  باشد، حجم حفرۀ درون جسم چند سانتی متر مکعب است؟ (درون جسم فلزی یک

حفره وجود دارد)

۴kg

۵ g/cm۳۰/۸ g/cm۳

400 (2 200 (1

800 (4 600 (3

نمودار تغ�رات جرم دو مایع برحسب حجم آن ها مطابق شکل است. اگر حجم مساوی از این دو مایع را باهم مخلوط کنیم، چگالی16

مخلوط برابر .............. واحد  می شود و اگر جرم مساوی از این دو مایع را مخلوط کنیم، چگالی مخلوط برابر .............. واحد

 خواهد شد. (به ترتیب از راست به چپ)

SI

SI

1800 ،2400 (1

2400 ،1800 (2

2200 ،1600 (3

1600 ،2200 (4

می خواهیم با آلیاژ کردن دو فلز با چگالی های  و  بتوانیم  آلیاژی با چگالی  داشته17

باشیم. از فلز اول چند گرم باید برداریم؟

۶ g/cm۳۸ g/cm۳۱/۴ kg۷ g/cm۳

600 (2 480 (1

800 (4 700 (3



4/7لرنیتو 1401

۱۲۵از شیلنگ شکل زیر، آب با آهنگ  خارج می شود. در مدت 5 دقیقه، چند لیتر آب از شیلنگ خارج می شود؟18 cm /s۳

7/5 (1

37/5 (2

75 (3

375 (4

مساحت زمینی به صورت  گزارش شده است. اگر این مساحت برحسب سانتی متر مربع و با استفاده از19

نمادگذاری علمی به شکل  نوشته شود، حاصل  کدام است؟

۰/۰۰۰۰۰۶۷۵km۲

 ×
۳
a

۱۰ba + b

34/25 (2 24/25 (1

6/75 (4 10/75 (3

۴۰۰حجم استوانه ای به قطر  و ارتفاع  برحسب  و به صورت نمادگذاری علمی کدام است؟ 20 mm۶/۲ dmcm۳(π = ۳)

(2 (1

(4 (3

۷/۴۴ × ۱۰۴۷/۴۴ × ۱۰۳

۸/۴۵ × ۱۰۴۸/۴۵ × ۱۰۳

اگر فرض کنیم شعاع مدار الکترون در اتم نیتروژن  نانومتر باشد، مدت زمانی که طول می کشد تا الكترون با تندی ثابت یک21

دور کامل دور هسته بچرخد،  است. در این صورت، مدت زمانی را که طول می کشد تا الکترون با همان تندی

( مسافت  را طی کند، چند میکروثانیه است؟ (

۰/۳
۲/۳ × ۱۰ ps−۴

۹mπ = ۳

2/5 (2 3 (1

4/5 (4 1/15 (3

۰/۰۰۰۳۰۶۰جرم جسمی  اندازه گیری شده است. نوشتن این اندازه برحسب گرم، به کدام صورت زیر درست است؟22 kg

0/3060 (2 0/0306 (1

(4 (3۳/۰۶ × ۱۰−۳۳/۰۶۰ × ۱۰−۴

کدام گزینه تساوی زیر را به طور صحیح کامل می کند؟23

۵ mm × Lit = ۵ × ۱۰ ............−۱۵

(2 (1

(4 (3

Tm × (cm)۳pm × (Km)۳

nm × (M m)۳Km × (Gm)۳
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شکل زیر، نیمکره ای از جنس آهن (با چگالی 8 گرم بر سانتی متر مکعب) را نشان می دهد که حفره ای به شکل نیمکره در آن ایجاد24

شده است. داخل این حفره را از آب (با چگالی 1 گرم بر سانتی متر مکعب) پر می کنیم. جرم کل نیمکره با آب داخلش چند گرم

( πمی شود؟ ( = ۳

896 (1

912 (2

1024 (3

1040 (4

آمپرسنجی شدت جریانی را که از یک مدار می گذرد، 2/004 میلی آمپر نشان می دهد. دقت این اندازه گیری چند میکروآمپر است؟25

1 (2 0/4 (1

100 (4 10 (3

ابعاد زمینی مستطیلی به صورت  است. مساحت این زمین برحسب سانتی متر مربع و26

به صورت نمادگذاری علمی، مطابق با کدام گزینه است؟

۴/۵ × ۱۰ pm ×۲۰ ۳ × ۱۰ hm−۱

(2 (1

(4 (3

۰/۵ × ۱۰۱۳۱۳ × ۱۰۵

۱/۳۵ × ۱۰۱۴۱/۳۵

فرض کنید ساعت شما، عقربه ای است و آن را اکنون، به طور دقیق تنظیم کرده اید. اگر ساعت شما در هرماه، 1 ثانیه عقب بماند،27

پس از چند سال دوباره زمان درست را نشان می دهد؟

60 (2 1200 (1

3600 (4 12 (3

کدام یک از تبدیل یکاهای زیر درست است؟28

(1

(2

(3

(4

۲/۹ × ۱۰ cm =−۳ ۲ ۲۹μm۲

۲۰۰۰۰ns/mm =۳ ۲ × ۱۰ Ts/km۴ ۳

۰/۰۰۰۰۵۳ms/M m =۳ ۵/۳ × ۱۰ ps/Gm۱۱ ۳

۳ × ۱۰ μm /ng.ps =−۷ ۲ ۲ ۳ × ۱۰ cm /dag.Gs۳۷ ۲ ۲

چند مورد از تبدیل واحدهای زیر درست هستند؟29

الف) 

ب) 

پ) 

ت) 

۴۵۰۰μg = ۴/۵ × ۱۰ Kg−۶

۴۶۰ dm =۳ ۴/۶ × ۱۰ Km−۱۰ ۳

۸۴ pm = ۸/۴ × ۱۰ μm−۵

۰/۰۰۳ Tg = ۳۰۰ M g

دو مورد (2 یک مورد (1

چهار مورد (4 سه مورد (3
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یک جسم از ترکیب چوب با چگالی  و فلزی با چگالی  ساخته شده است. حداقل چند درصد حجم این30

جسم را چوب تشکیل داده باشد تا جسم غرق نشود؟ (چگالی آب  است)

۰/۸ g/cm۳۸ g/cm۳

۱۰۰۰ kg/m۳

(2 (1

(4 12/5 (3

۹۷/۲
 

۷
۲۰

 

۷
۱۰۰

یک کاسه به حجم داخلی  پر از آب به چگالی  است. آب را از داخل ظرف خارج می کنیم و مجموع جرم ظرف31

و آب باقی مانده نصف حالت قبل می شود. اگر جرم ظرف  باشد، حجم آب خارج شده چند  بوده است؟

۱۰۰ cm۳۱ g/cm۳

۵۰ grcm۳

75 (2 50 (1

15 (4 25 (3

چه تعداد از موارد زیر درست است؟32

الف) مدل ها و نظریه های فیزیکی همواره در طول زمان درست  هستند.

ب) آزمون پذیری از نقاط قوت دانش فیزیک است.

پ) در مدل سازی، برخی از اثرات تع�ن کننده و مهم را درنظر نمی گیریم.

ت) اندیشه ورزی فعال و تفکر نقادانه بیشترین نقش را در پیشبرد فیزیک ایفا می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در یک استوانۀ مدرج خالی تا درجۀ  مایعی به چگالی  و سپس از مایعی به چگالی 33

درون استوانه می ریزیم تا مخلوط یکنواختی ایجاد شود و استوانۀ مدرج تا درجۀ  پر شود. اگر تغ�ر حجمی رخ نداده باشد،

چگالی آلیاژ چند واحد SI است؟

۲۰ ccρ  =۱ ۳۰۰ g/Lρ =۲ ۴۰۰ g/L

۸۰ cc

375 (2 350 (1

3750 (4 3500 (3

کدام یکاها، همگی مربوط به کمیت های اصلی هستند؟34

کیلوگرم، آمپر و مول (2 ژول، کولن و مول (1

ژول، آمپر و کندال (شمع) (4 کیلوگرم، کولن و کندال (شمع) (3

،  چگالی مایع  است. اگر حجم 8 کیلوگرم از  برابر 10 لیتر باشد، حجم 5 کیلوگرم از مایع  برابر چند لیتر35 چگالی مایع 

است؟

A 

۵
۴

BAB

2/6 (2 2/5 (1

5 (4 4 (3
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ظرفی با حجم معین در اختیار داریم. اگر ظرف را پر از مایع  کنیم، جرم مجموعۀ ظرف و مایع 165 گرم و اگر ظرف را پر از مایع36

 کنیم، جرم مجموعۀ ظرف و مایع 250 گرم خواهد شد. اگر چگالی مایع  دو برابر چگالی مایع  باشد، جرم ظرف چند گرم

است؟

A

BBA

80 (2 50 (1

85 (4 65 (3

یک بسکتبالیست توپ را به سمت حلقه شلیک می کند. برای مدل سازی حرکت توپ کدام اثر را نمی توان نادیده گرفت؟37

مقاومت هوا در مقابل حرکت توپ (2 حرکت چرخشی توپ به دور خودش (1

کرۀ کامل نبودن توپ (4 نیروی جاذبۀ زمین وارد بر توپ (3

گلوله ای را از پا�ن سطح شیب داری روبه باال پرتاب می کنیم تا پس از طی مسافتی روی سطح شیب دار بایستد. در مدل سازی38

حرکت گلوله از کدام عوامل زیر نمی توان صرف نظر کرد؟

الف) نیروی وزن گلوله ب) ابعاد گلوله پ) نیروی اصطکاک ت) مقاومت هوا

الف و ب (2 ب و ت (1

ت و پ (4 الف و پ (3

یک وسیلۀ اندازه گیری طول جسمی را 1/70 متر اندازه گیری کرده است. کدام یک از اعداد زیر می تواند نتیجۀ حاصل از اندازه گیری39

توسط این وسیله برای جسم دیگری برحسب متر باشد؟

3/4 (2 0/8 (1

4/36 (4 17 (3

نصف ظرفی را از مایع  با چگالی  و نصف دیگر را از مایع  با چگالی  ُپر می کنیم. دو مایع با یکدیگر مخلوط می شوند و با40

12 درصد کاهش حجم، چگالی مخلوط  می شود. در آزمایشی دیگر، یک سوم همین ظرف را از مایع  و بقیه را از مایع

 پر می کنیم و با 7 درصد کاهش حجم، چگالی مخلوط  می شود. چگالی مایع  چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

Aρ  ABρB

۵g/cm۳A

B۶g/cm۳B

7/94 (2 2/52 (1

5/4 (4 3/32 (3


