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 69آذر31-همفیزیک پایه د -سنجش استانی سواالت

ای نیاز شد شتاب گرانش زمین را *توجه: در هر مساله       
𝑚

𝑠2
 31 g=  .در نظر بگیرید 

 ) مشترک(

 کدام گزینه درست نیست؟ -69

 های فیزیکی همیشگی نیستند و ممکن است دستخوش تغییر شوند.   ها و نظریهمدل (3

 ی ضعف دانش فیزیک است.های فیزیکی، نقطهتغییرپذیری نظریه آزمون پذیری و( 2

 ها است.ها و فناوری( دانش فیزیک پایه و اساس تمام مهندسی1

 گیرند.ها را در برمیتری از پدیدهی وسیعهای فیزیکی نسبت به اصول فیزیک گستره( قانون4

 پوشی نیستند؟سازی این حرکت، کدام موارد قابل چشممدلی افقی در حال حرکت است. در موتورسواری بر روی جاده -69

 ی موتورسیکلت   ها و جاده      ت( اندازهها        پ( نیروی اصطکاک بین چرخآ( جرم موتور و سرنشین      ب( حرکت دورانی چرخ

 ( پ   و   ت 4                         و  پ       ( آ1            ( ب   و  ت                2                       ( آ و ب         3

 ند کمیت برداری است؟  فرعی و چترتیب) راست به چپ( چند کمیت رو بهی کلمات روبهدر جعبه -69

                            2و  4( 2                                                                            1و  ( 34

 4و  2( 4                                                                           2و   ( 12

𝒌𝒎 ی تندی یوزپلنگ ایرانی به حدودبیشینه -99

𝒉
𝒎 تندی چندرسد. این می  99 

𝒎𝒊𝒏
  است؟ 

3 )131× 5/3                           2 )431× 5/2                            1  )131× 4/5                          4 )25  

 متر در نظر بگیرید.(سانتی 5/2متر مکعب است؟) هر اینچ را اینچ مکعب برابر با چند سانتی 4 -311

3 )31                                   2 )25                                    1 )5/92                                  4 )25/ 359 

گیری با اندازهی درستی از تواند نتیجهدهم ثانیه است. کدام گزینه میتواند اندازه بگیرد، یکسنج دیجیتالی میترین زمانی که یک زمانکم -313

 اند.(   ) نتایج برحسب ثانیه بیان شده این ابزار باشد؟

3  )15/1 ± 21/39                   2  )13/1 ± 21/39                    1  )3/1 ± 2/39                       4)  5/1 ± 2/39    

  گیری این آمپرسنج بر حسبی اندازهتواند نتیجهآمپر است. کدام گزینه میی یک آمپرسنج مدرج نیم میلیی روی صفحهی دو نشانهفاصله -312

 آمپر باشد؟میلی

33 ) ± 9                               2   )5/1 ± 1/9                        1 )25/1 ± 14/9                       4  )1/1 ± 4/9                   

 هاییها را کرهتر است؟) قطرهکدام گزینه نزدیکرا پر کنند به  2 ×31توانند مخزنی با گنجایش 4های باران که میتعداد قطرهی بزرگی مرتبه -311

 متر فرض کنید.(    میلی 4به قطر 

3  )531                                 2 )631        1 )3231                                                 4 )3431  

 کند. در این بیان چند رقم گرم اعالم می 52/29ی طال را گرم است. طالفروش جرم قطعه 13/1دقت ترازوی دیجیتالی یک طالفروشی  -314

 چپ(ترتیب راست بهمعنادار و چند رقم حدسی وجود دارد؟ ) به

 3و  ( 41                                 2و  4( 1                                 3و  ( 24                                2و  ( 32

 های زیر درست است؟چند تا از نوشته -315

 آ( آب مایع مناسبی برای خاموش کردن بنزین در حال سوختن نیست.  

 یابد.   ی جامد را ذوب کنیم همواره چگالی آن کاهش میب( اگر یک قطعه

 ور شدن آن در درون آب نیست.  تر بودن یک جسم دلیلی برای غوطهپ( سنگین

 است.از ابزارهای دیجیتال تر ت( خطای ابزارهای مدرج همواره کم

3 )3                                      2 )2                                     1 )1                                      4 )4  

متر سانتی 099گرم جرم داشته باشد،  0099ی اندازهبه Bمتر مکعب از جسم سانتی 059است. اگر  Aسه برابر چگالی جسم  Bچگالی جسم  -319

 چند کیلوگرم جرم دارد؟Aمکعب از جسم 

 3 )49 /1                                2 )9/4                                   1 )12/4                                 4 )2/41  

چند  متر است و بخشی از فضای درون مکعب خالی است. حجم این فضای خالیسانتی 09کیلوگرم و طول ضلع آن  4/0جرم یک مکعب فلزی  -319

متر مکعب است؟) چگالی فلز سانتی
3cm

g
 است.(  8 

  3 )111                                2 )411                                  1 )911                                 4 )3111  

 سرعت -0   شدت نور -0

 انرژی جنبشی -4     جرم -0

نیرو -6    چگالی -5



 فصل دو ) ویژه دهم تجربی(

فلز کیلوگرم خالی است. اگر چگالی  0ی فلزی به جرم درصد از فضای درون یک کره 09 -319
3cm

g
 است؟متر باشد. شعاع کره چند سانتی 5/7 

(0=𝝅) 

  3 )5                                    2 )31                                    1 )√5 5                              4 )25  

 ) مشترک(

 ؟نیستکدام گزینه درست  -163

انرژی جنبشی جسم ربطی به سوی حرکت آن ندارد.  ( 3

 چرخد صفر است.   دور زمین میای بهای که در مدار دایره( کار انجام شده توسط وزن ماهواره2

 ی کوه مستقل است.از شیب دامنهدهد ی کوه انجام میهنگام صعود تا قله( کاری که نیروی وزن کوهنورد به1

دهد.کار نیروی اصطکاک جنبشی انرژی جنبشی جسم را افزایش می( 4

𝐦ی اندازهتندی جسم در حال حرکت به اگر -009

𝐬
ثانیه  بر متر ی جسم چندشود. تندی اولیهتر میدرصد بیش 44افزایش یابد انرژی جنبشی آن  6 

 بوده است؟

3 )5                                      2 )31                                   1 )35                                    411 )  

 3m2m =1و   mهای 1جسم -000
𝒎 با تندی یکسان
𝒔

تر تر از انرژی جسم سبکژول بیش 099تر اگر انرژی جنبشی جسم سنگین کنندحرکت می  09 

 باشد اختالف جرم دو جسم چند کیلوگرم است؟

3 )95/1       2 )5/3                                   1 )25/2                                 4 )1  

به کار کار نیروی وزن کودک آید. نسبت متر پایین می 4سازد درجه می 09ی ای که سطح آن با افق زاویهکودکی با تندی ثابت بر روی سرسره -000

 نیروی اصطکاک کدام است؟

3 )2                                      2 )2-                                    1 )3                                     4 )3-  

جا شود کار کل متر بر روی سطح افقی بدون اصطکاک جابه 6شوند و جسم زمان وارد میرو همدو نیرو به شکل روبه 8/0جرم بر جسمی به -000

                        ژول است؟ انجام شده بر روی جسم چند

3 )69                       

2 )321                       

1  )√2 69                      

4 )294  

کنیم. دار پرتاب  میسازد روبه باالی سطح شیبدرجه می 09ی با افق زاویهبر روی سطح شیبداری که  Vکیلوگرم را با تندی 1 0جرم مکعبی به -400

 چند متربرثانیه بوده است؟ Vمتر برروی سطح حرکت کرده و بایستد. تندی 1 نیوتون باشد و مکعب 0 اگر بزرگی نیروی اصطکاک با سطح 0

3 )√6                                  2  )9                                     1) √62                                  49 )     

𝒎متری سطح زمین و با تندی  بالگردی در ارتفاع 009 -005

𝒔
 است؟ ل گرانشی به انرژی جنبشی آن کدامدر حال پرواز است. نسبت انرژی پتانسی 49 

  3)
3
2

                                  2)
2
3

                                      1) 
4
3

                                  4 )
3
4

 

 ) ویژه دهم ریاضی(

تر تا جسم سنگین  و1hتر تا ارتفاع کنیم. اگر جسم سبکهای یکسان روبه باال پرتاب میاز سطح زمین با تندی  را 2m2m =  و m1m =  جسم دو – 600 

نسبت باال بروند.  hارتفاع 2
2

1
h

h
 پوشی کنید.(کدام است؟) از اثر مقاومت هوا چشم

3 )2                                     2 )3                                      1)
2
1

                                    4)
4
1

 

F1=12 N 

F2 =  16 N 



 (2)سری(مشترک - 1سواالت فصل )  

 کدام گزینه درست است؟ -099

 دهد.ی پخش فقط در مایعات رخ می( پدیده2        ه است.          فرورفتای همواره ی شیشه( سطح آب درون لوله3

 ( اکسید آلومینیوم نارسانای الکتریسیته است.4         تر است.               پذیری مایعات نسبت به گازها بیشتراکم( 1

 های زیر درست است؟چند تا از جمله -009

 ترین سطح را دارد.، بزرگدیگریهندسی ازای یک حجم معین، کره نسبت به هر شکل آ( به

 یابد.   چسبی بین ذرات آن کاهش میب( با افزایش دمای مایع هم

 برد هستند.پ( نیروهای بین مولکولی کوتاه

 کنند.    های فیزیکی و شیمیایی مواد تغییر میت( در مقیاس نانویی، ویژگی

 های باران کامال کروی شکل نیستند.ث( قطره

3 )4                                     2 )2                                      1 )5                                      4 )1 

آب درون  سطحتر از متر باالسانتی 0ایم و سطح آب درون لوله متر را  درون آب فرو بردهسانتی 05طول ی مویین بهمتر از یک لولهسانتی 6 -000

 شود؟متر میمتر از لوله را درون آب فرو ببریم اختالف سطح آب درون لوله و ظرف چند سانتیسانتی ظرف  است. اگر 9

3 )4                                     2 )1                                      1 )2                                      4 )3 

چسبی از همبی بین آب و دوده ............ است که دگرچسغلتند. دلیل این پدیده اینی دوداندود شده میهای آب بر روی سطج شیشهقطره -000

 های آب است و ذرات دوده ویژگی ........... دارند. مولکول

 نانویی تر –( کم4                  نانویی   -تر ( بیش1          چرب بودن         -تر ( کم2          چرب بودن    تر –بیش( 3

متر ارتفاع دارد و از آب پرشده سانتی  09بزرگ آن که  متر مربع و سطح مقطع بخشسانتی 5رو سطح مقطع بخش کوچک ظرف در شکل روبه -000

 8/09تر ظرف بریزیم تا نیروی وارد از طرف دو مایع بر ته ظرف متر مکعب روغن در بخش باریکمترمربع است. چند سانتیسانتی 09است برابر

شود؟) چگالی روغن نیوتون
3cm

g
و چگالی آب  8/9 

3cm

g
 است.(  0 

3 )311                           

2 )51                          

1 )25                        

421 )  

 59آن درون متر مربع و ارتفاع مایع سانتی 8نیوتون است. اگر سطح مقطع لوله  08کند ای وارد میی شیشهنیرویی که مایع بر ته استوانه -004

متر باشد چگالی مایع چند  سانتی
3cm

g
 است؟  

3 )5/1                                   2 )9                                      1 )5/31                                 4 )34  

 اتمسفر باشد.  مترمربع مساحت دارد خراب شده است. اگر فشار گاز درون مخزن 8میلی ی) سوپاپ( اطمینان یک مخزن گاز که 6دریچه -005

 است.( Pa 509atm= 0 اتمسفر است و ترین نیروی الزم برای پیشگیری از خروج گاز چند نیوتون است؟) فشار هوای محیط 0کم

3 )9/4                                   2 )2/4                                    1 )4/5                                   4 )4/25 

 ) ویژه دهم ریاضی(

ای از مایع با چگالی اندازهی سمت چپ بهایم. اگر در شاخهشکل ریخته Uی مقداری جیوه را در یک لوله -006
3cm

g
ارتفاع آن بریزیم که  75/9 

شود؟) چگالی جیوه جا میمتر جابهی سمت راست چند سانتیجیوه در شاخهمتر شود. سطح سانتی 70
3cm

g
 است.( 5/00 

3 )3                                      2 )2                                      1 )1                                     4 )4 
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