
 

 

 

 

 

 

 (68است.                                          )مشابه سراسری SI در فرعی های کمیت از...........  و اصلی های کمیت از .........-1

  انرژی و زمان - جرم و حجم ) 1

  انرژی و طول - زمان و جرم ) ۲

  نیرو و مساحت - جرم و طول ) ۳

   جریان شدت و سرعت - دما و نیرو ) ۴

 

 اینچ 1۲ پا هر و متر سانتی 4۴/۲ اینچ هر)  است؟( فوت) پا چند ساختمان این ارتفاع است متر ۴6/۳3  ساختمان یک ارتفاع -۲

 ( است

1 (13                              ۲ ( 133                              ۳ ( 1333                                 ۴( 13333      

  

 

  فیزیکی رابطه در -۳
𝐁𝐂𝟐

𝐃
= 𝐀  کمیت A برحسب (N) ،  D برحسب (s) ، C برحسب (m) کدام کمیت واحد صورت این در است 

 ؟ است

1                     N/s. 𝐦𝟐  ( ۲N.s/𝐦𝟐 (  

۳                     N.s/m    ( ۴ 𝐦𝟐.s/N (  

 

 4/۲=  اینچ 1 ، اینچ 1۲= پا  1) ؟ است کیلومتر برابر چند ارتفاع این. است(فوت) پا ۳3333 ها دریا آزاد سطح از هواپیمایی ارتفاع -۴

 سانتی متر است(

1(  8                               ۲(4/7                                ۳( ۹                                  ۴( 1۲         

 

  

 

 

 

تکمیلیتست های   



 

 

 ؟ است یارد چند برابر متر میلی 11۴۳ است. فوت ۳ برابر  یارد 1 و اینچ 1۲ برابر فوت یک ، سانتی متر 4۴/۲=  اینچ 1 - 4

 

1(74/۳                         ۲(۲4/1                             ۳( 4/۳7                            ۴(4/1۲ 

 

 اکواریوم یک درون را آب گالن ۳3 است لیتر ۴/۴تقریبا برابر با ( بریتانیایی در دستگاه متداول حجم واحدهای از یکی)  گالن -8

   است؟ cm چند اکواریوم در آب ارتفاع.  میریزیم زیر شکل ابعاد به

(1۳3                                ۲ (۴3                                 ۳ (43                              ۴ ( 83 

  

 

 طی را کیلومتر 8/۲3 ی اندازه به مسافتی تا میکشد طول ثانیه چند ، است حرکت حال در گره ۲33 سرعت با ک کشتی یک -7

𝐦 برابر را گره هر (؟ کند

𝐬
 )بگیرید نظر در 414/3 

1 (13                                ۲(۲3                                 ۳(133                               ۴(۲33 

 

 

 ؟ ستا لیتر به کیلوگرم چند و مکعب متر به کیلوگرم چند چپ به راست از چند ترتیب به مکعب متر سانتی بر گرم 3۲4/3 -6

1 )01−2 × 5/2  ،013 × 5/2 

۲ )010 × 5/2  ،01−2 × 5/2 

۳ )013 × 5/2  ،01 × 5/2 

۴ )01−2 × 5/2  ،01 × 5/2 

 

𝑱  و است ژول انرژی یکای IS در میدانیم -۹ = 1 𝒌𝒈×𝒎𝟐

𝒔𝟐
 جرم یکای ها مسئله حل در اشتباه به آموزی دانش کنید فرض.باشد می  

 اتمفروض این به توجه با بگیرد نظر در درست را ها کمیت سایر یکای و باشد برده کار به m/s ۲-13)۲ (را شتاب یکای و )kg) 013با را

 )سراسری ریاضی(                                                   اید؟                                                          می دست به ژول چند انرژی یکای

1 ( 133                              ۲ (13                               ۳ ( 1/3                              ۴ (31/3 

 

 

 



 

 

 است؟ ۲cm چند با برابر ۲µm  013×4/6مقدار  -13

 

1  )8/5                                         ۲)  5/8 × 01−4 

۳ ) 5/8 × 018                           ۴ ) 5/8 × 0102 

 

 ؟ از راست به چپ کدامند ترتیب به A,B,C مقابل شکل طرح به توجه با -11

  فیزیکی                                                   های پدیده- اصل- قانون) 1

        فیزیکی های پدیده-قانون- اصل) ۲

 اصل-قانون -فیزیکی های پدیده)  ۳

 قانون-اصل-فیزیکی های پدیده) ۴

 

  . است.......  معنادار ارقام تعداد و.......  وسیله خطای مداد طول گزارش در رو روبه شکل به توجه با -1۲

1 )cm 1/3 ± ۲                       1 )cm 1/3 ± 1 

1 )cm 34/3 ± ۳                     1 )cm 34/3 ± ۲                  

 

 

حدسی)غیر قطعی( کدام مورد نشان دهنده ی اندازه یک خط کش برحسب سانتی متر مدرج شده است با در نظر گرفتن رقم  -1۳

 گیری با این خط کش است ؟

1 )m ۲8/3                        ۲ )m ۲83/3                  ۳ )۲/8×13
۲
mm                  ۴ )mm 3/۲83 

 

 

 سانتی متر گزارش شده است. وسیله ی اندازه گیری کدام است؟ 7۲/۳4طول جسمی  -1۴

 ه تا میلی متر مدرج شده است( خط کشی ک1 

 ( خط کشی که تا سانتی متر مدرج شده است۲ 

 میلی متر مدرج شده است 1/3( کولیسی که تا ۳ 

میلی متر مدرج شده است 31/3( ریز سنجی که تا ۴    

 

 



 

 

 

باران در این  mm 6 و سطح آن تقریبا مسطح است اگر در یک روز حدود km 83و عرض آن  km 63طول جزیره ای حدود  -14

باشد مرتبه ی بزرگی تعداد قطره های باران در این روز بارانی کدام یک از گزینه  mm۲جزیره باریده باشد و شعاع هر قطر باران 

 ) π) .۳= ها میباشد

1 )13
۹

                              ۲ )13
1۲

                                ۳ )13
14

                               ۴ )13
1۹

                                                                  

 

 

𝐜𝐦یک بار خون به سرخرگ پمپ میکند در هر ضربان به طور میانگین  s  3/6قلب سالم در هر  -18
خون به این سرخرگ پمپ  ۲73

سال است در این  63عمر او  است به روش تخمین مرتبه ی بزرگی محاسبه کنید یک شخص ک طول ۳×713کرده و یک سال   

 مدت چند لیتر خون به سرخرگ اورت از طریق قلب پمپ می شود؟

1 )613                                ۲ )1313                               ۳ )813                                 ۴ )۴13 

 

 

گزارش کرده ایم به  m 3۹3/3طول یک مداد با یک خط کش که بر حسب سانتی متر مدرج شده اندازه گرفته ایم و مقدار آن را  -17

 ترتیب رقم غیرقطعی و تعداد ارقام با معنی این اندازه گیری کدام است؟

 ۲و  ۹( ۴                              1و  ۹( ۳                           3و  ۳( ۲                               3و  ۲( 1

 

 

1 ±به کمک یک تندی سنج عقربه ای)مدرج(،تندی یک اتومبیل در یک لحظه -16 𝐤𝐦

𝐡
   

𝐤𝐦

𝐡
گزارش شده است. کمینه ی تقسیم  136

 بندی این تندی سنج و تعداد ارقام با معنای گزارش کدام است ؟

1 )1 𝒌𝒎

𝒉
1( ۲                         ۲و   𝒌𝒎

𝒉
۲( ۳                      ۳و   𝒌𝒎

𝒉
۲( ۴                       ۲و   𝒌𝒎

𝒉
 ۳و  

  

 

 

 

 



 

 

 

 13سال پیش،ارسطو به اهمیت مشاهده در بررسی پدیده های فیزیکی اشاره کرد. چه مرتبه ای از  ۲۴33برای اولین بار حدود   -1۹

   برحسب ثانیه از آن زمان میگذرد ؟

1 )613                                ۲ )1113                               ۳ )1۴13                               ۴ )1713 

 

 

هزار متر مربع و شعاع کره ی ماه  13مساحت کره ی ماه برحسب هکتار به کدامیک از گزینه های زیر نزدیک است؟)هر هکتار  -۲3 

 کیلومتر است ( 1733

1 )813                                  ۲ )۹13                              ۳ )1۲13                               ۴ )1413 

 

  

یک ماشین خیالی را در نظر بگیرید که می تواند با سرعت نور حرکت کند.این ماشین روی خط استوا در حال گردش به دور زمین  -۲1

       m/sسرعت نور است تعداد دورهایی که این ماشین در یک ساعت به دور کره ی زمین میچرخد به کدام عدد نزدیک تر است ؟

  ا ست. km 8۴33و شعاع کره ی زمین   ۳×613

1 )13                                    ۲ )۲13                               ۳ )413                               ۴ )613 

 

 

 سرعت نور در خلا 1/ 4× 1113هر یکای نجومی تقریبا  (تقریبا چند ثانیه طول میکشدد تا پرتوی نور خورشدید به زمین برسدد ؟ -۲۲

m/s 613  ×۳  )است  

1 )433                                  ۲ )1333                            ۳ )1433                              ۴ )۲333 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

و با یک خط کش دیگر که کمینه ی  cm84/۲3است طول یک مستطیل را m4/3بندی آن که کمینه ی تقسیم یک خط کش -۲۳

را برحسب  (s) اندازه گرفته ایم. محدوده ی مساحت این مستطیلcm۲۲/13است . عرض همان مستطیل را mm1 تقسیم بندی آن 

 گزینه دقیق تر و درست بیان شده است ؟سانتی مترمربع در کدام

1 )۲16/۳ ≥ 𝐬 ≥ 3/۲11                                          ۲ )8/۲1۴ ≥ 𝐬 ≥ ۲37/۴7 

۳ )۲11 ≥ s ≥ ۲3۳/۹                                             ۴ )۲11 ≥ s ≥ ۲37/۴7 

 

 c°1/3و دمدای همدان جسدم را بدا دماسدنج دیجیتدالی c°3/۲± c°8/۲۲معمدولی )مددرج(  دمای یک جسدم را بدا دماسدنج -۲۴

± c°8/۲۲ گددزارش کددرده ایددم . کمیندده ی تقسددیم بندددی دماسددنج مدددرج چنددد برابددر کمیندده ی اندددازه گیددری دماسددنج

 دیجیتال است ؟ 

1 )4/3                              ۲ )1                                ۳ )۲                                  ۴ )۴ 

 

 


