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 خانوادگي:نام و نام

 كالس:

 نام دبير:

 69مهر 41 تاريخ: دهم     پايه: 

 

 اول حلی سنجآزمون 
 3196-97سـال تـحـصيـلی 

        فیزیک رشته ریاضی و تجربیدرس: 
 4از  1صفحه      دقیقه 06مدت آزمون: 

 

 های زير با بقیه متفاوت است؟يک از کمیتنوع کدام .1

 ( ارتفاع قلۀ اورست2    ( عمق گودال ماريانا1

 ( فاصلۀ سحر تا افطار4    ( طول تاج سد کرخه3

 

 ...جزهبها با هم يکی هستند، شده در همۀ گزينههای نوشتهکمیتجفت .2

 ( ارتفاع ـ ضخامت2     ( طول ـ عمق1

 ( عرض ـ مسافت4    ( درازا ـ مساحت3

 

 مترمکعب است؟چند میلی« لیتر»يک  .3

 ( يک میلیارد4   ( ده میلیون3  میلیون ( يک2  هزار( يک 1

 

مربعِ نیما است. طول هر قدم 8448مربعِ پیمان و قدم 11811مساحت حیاط مدرسۀ پیمان و نیما،  .4

 قدم نیما چند برابر طول هر قدم پیمان است؟

1 )
9

11
   2 )

81

111
   3 )

111

81
    4 )

11

9
 

 

بار از وسط تا بزنیم،  51متر است. اگر آن را بتوانیم میلی 1.1ضخامت يک برگۀ کاغذ معمولی تقريباً  .5

 خواهد بود؟ ترنزديکهای زير يک از گزينهضخامت آن به کدام

 ( ارتفاع ساختمان مدرسه2   ( ضخامت يک کتاب قطور1

 ( فاصلۀ زمین تا خورشید4    ( محیط کرۀ زمین3

 

 است؟« کیلومتر بر مربعِ دقیقه»ثانیه است. شتاب اين خودرو چند  8خودرويی، « صفر تا صد» .6

1 )3.44  2 )12.5  3 )45    4 )451 

 

ک يای در نظر بگیريم، کدامنقطه اجسامرا ها توپ، اگر های ورزشیتوپ سازیِ فیزيکی حرکتدر مدل .4

 ؟نیستهای زير قابل توجیه از پديده

 پونگ پس از برخورد با سطح میزای توپ پینگ( بازگشت آينه1

 ( کات گرفتن توپ فوتبال2

 ( حرکت پرتابی توپ بسکتبال و افتادن آن در سبد3

 توجیه است.ها قابل همۀ گزينه( 4

 ادامه سواالت در صفحه بعد
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 اند:دست آمدهاعداد زير بهايم و گرفته دورۀ تناوب يک آونگ دو متری را چند بار اندازه .8

 آزمايش پنجم آزمايش چهارم آزمايش سوم آزمايش دوم آزمايش اول

2.48 s 2.83 s 2.38 s  2.81 s  2.81 s  

 کدام گزينه گزارش درستتری برای نتیجۀ نهايی بر اساس اندازهگیریهای باالست؟  

  
 ثانیه 2.8( 4   ثانیه 2.815( 3  هثانی 2.81( 2  ثانیه 2.42( 1

 

 4گیری طول هستند. يک رايد برابر با رايد، استاديوم و پلترون از يکاهای قديمی يونانی برای اندازه .9

برابر چند کیلومتر رايد  51متر است.  31.8پلترون، و يک پلترون برابر  6استاديوم، يک استاديوم برابر 

 است؟

1 )6.16   2 )9.24  3 )36.96  4 )43.92 

 

قطر هستۀ اورانیوم هزارم نانومتر است!(. پیکومتر است )هر پیکومتر، يک 1.1145قطر هستۀ اورانیوم،  .11

 و به صورت نماد علمی در کدام گزينه به درستی آمده است؟ SIبر حسب يکای 

1 )1,145 ×  11−11    2 )1,145 ×  11−13 

3 )1,45 ×  11−11    4 )1,45 ×  11−14 

 

گیری يک است. کدام گزينه به عنوان گزارش اندازهدرجه مدرج شده 11درجه  11 يک نقالۀ معمولی .11

 تر است؟زاويه با اين نقاله درست

1 )464 ± 54     2 )46,54 ± 54 

3 )514 ± 114    4 )514 ± 54 

 

های طبیعی اشاره کرد. مدتی که در بررسی پديدهسال پیش، ارسطو به اهمیت مشاهده  2411حدود  .12

 دارد؟ ایمرتبهگذرد، چه از آن زمان برحسب ثانیه می

1 )8   2 )11   3 )14   4 )14 
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ها در ايم و نتايج آزمايشبوده Bو  Aهای در يک پديدارشناسی، به دنبال يافتن رابطۀ بین کمیت .13

 تناسب دارد؟ B، با چه توانی از کمیت Aاست. کمیت آمدهجدول زير 

 

 آزمايش پنجم آزمايش چهارم آزمايش سوم آزمايش دوم آزمايش اول 

 A 1141 255 114 64 44مقدار 

 B 21 43 62 85 116مقدار 

 

1 )-1   2 )-2   3)  -1.5  4 )1.5 

 
گیری با اين ترازو گزارش، حاصل اندازهگرم است. کدام  1.1گیری يک ترازوی ديجیتال، دقت اندازه .14

 ؟نیست

1 )3,222 ×  118 𝜇𝑔   2 )4,8 ×  11−4 𝑘𝑔 

3 )6 ×  118 𝑛𝑔    4 )9,41 ×  114 𝑚𝑔 

 
فشاری است که در اثر برخورد يک سیال متحرک به يک سطح، روی سطح  يک سیال، دينامیکفشارِ  .15

ربط دارد. کدام گزينه  (𝑣)و سرعت حرکت آن  (𝜌)شود. فشار دينامیک، به چگالی سیال ايجاد می

 تواند پیشنهاد درستی برای محاسبۀ فشار دينامیک بر حسب چگالی و سرعت سیال باشد؟می

1 )𝜌𝑣   2 )𝜌𝑣2  3 )𝜌2𝑣  4 )𝜌2𝑣2 

 
ای بزنیم، موجی در طناب شده ضربهبکشیم و به طناب کشیده 𝐹اگر طنابی را از دو طرف با نیروی  .16

و  (𝑙)، طول طناب (𝐹)شود. سرعت پیشرویِ اين موج در طناب به نیروی کشش طناب می ايجاد

 ند؟ک. کدام گزينه رابطۀ درستی برای سرعت پیشروی موج پیشنهاد میبستگی دارد (𝑀)جرم طناب 

1 )√
𝐹𝑙

𝑀
   2)√

𝐹𝑀

𝑙
  3 )𝐹√

𝑙

𝑀
  4 )𝐹√

𝑀

𝑙
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، بايد رابطۀ مشخصی (𝑟)اش از مرکز زمین و فاصله (𝑣)گردد ای که دور زمین میبین سرعت ماهواره .14

𝑣وجود داشته باشد تا ماهواره در مدار خود باقی بماند. اين رابطه به صورت  = √
𝐽

𝑟
است که در آن،  

𝐽  است که به مشخصات فیزيکی زمین بستگی دارد. اگر بدانیم  ضريب ثابتی𝐽 توان برحسب را می

 𝐽نوشت، کدام گزينه رابطۀ درستی را برای  (𝑔)و شدت جاذبۀ گرانشی آن  (𝑅)عاع کرۀ زمین ش

 است؟پیشنهاد کرده

1 )√𝑔𝑅3  2 )√𝑔𝑅5  3 )𝑔𝑅2  4 )𝑔𝑅 

 
 صفر شود؟ تواندنمیهای زير، يک از سه بردار با طولبرآيند کدام .18

 1و  5و  5( 4  11و  8و  3( 3  1و  9و  4( 2  4و  3و  2( 1

 

 

 زير، چه طولی دارد؟ در شکل �⃗⃗�و  �⃗�برآيند دو بردار  .19

1 )29 

2 )√494 

3 )√949 

4 )21 + √221 

 

 ؟نیستهای زير برداری يک از کمیتکدام .21

 ( شتاب4   ( جابجايی3   ( نیرو2  ( کار1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

�⃗⃗� = −5𝑖 + 14𝑗 


