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 800متـر مكعـب اسـت بينـدازيم، حجـم آب در ظـرف بـه         سـانتي  400اگر يك قطعـه آهـن را در ظرفـي كـه مقـدار آب آن       - 1

 .) متر مكعب در نظر بگيريد گرم بر سانتي 8چگالي آهن را (ي آهن چند كيلوگرم است؟  جرم قطعه. رسد مترمكعب مي سانتي

  )نگاه به گذشته(
1 (3200    2 (2/3    

3( 50    4 (05/0  

  )نگاه به گذشته(است؟  متفاوتها   گيري در كدام گزينه با ساير گزينه دقت اندازه - 2
    متر 002/0) 2    متر ميلي 7/5) 1

  متر ميلي 34) 4    متر سانتي 2/3 )3

گـرم بـر    10گـرم و   60،بـه ترتيـب   A گلولهو چگالي كه جرم در صورتي. اندازيمرا درون بشري حاوي آب مي Bو  A گلولهدو  - 3
متـر مكعـب بـاالتر بيايـد، چگـالي      سانتي 15هر دو گلوله در آب، حجم آب درون بشر  زمان هم متر مكعب باشد و با انداختنانتيس

  )گرم B =36 گلولهجرم (؟ مترمكعب است چند گرم بر سانتي B گلوله
1( 5    2( 4    

3( 2/3    4( 5/7  

اي بـين جـرم   باشد، در اين صورت چه رابطه Bجسم ، دو برابر حجم  Aو حجم جسم  Bجسم چگالي نصف  ،Aاگر چگالي جسم - 4
  )m :نماد جرم(اين دو جسم برقرار است؟ 

1(A Bm m    2(A Bm m 2    

3(A Bm m
1
2    4(A Bm m 4  

 .)ترين گزينه را انتخاب كنيد كامل( حيح است؟از موارد زير ص يككدام - 5

  .هاي علوم تجربي هستندشناسي از شاخهشناسي و زمينزيست) الف
  .ها در كنار فوايد، معايبي نيز دارندفناوري اغلب) ب
 .استپذير از راه دور ي هدايتپهباد همان پرنده) پ

    الف، ب )2    الف،ب، پ )1

  الف، پ )4    ب، پ )3

 است؟ نادرستگيري  در رابطه با اندازهكدام گزينه  - 6

    .آوري اطالعات استيك مرحله مهم براي جمع ،گيرياندازه )1

  . دهندوزن يك جسم را با يكاي نيوتون نشان مي )2

    .المللي كيلوگرم استبين هاي مورد توافق دانشمندان در نشستيكاي جرم  )3

  .كننديگيري مسنج اندازهوسيله نيروجرم اجسام را به )4

  

  
  علوم

  

 19ي  تا صفحه 1 ي صفحه

  دقيقه 30
  

 .ها پاسخ دهيد آموزان عزيز، لطفاً از بين سؤاالت علوم عادي و پيشرفته، فقط به يك سري از آن دانش

  علومهاي  سؤال
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 ؟نيستندچه تعداد از موارد زير صحيح  - 7

  .، رساناي جريان برق هستندشوند كه در هوا يافت مي عنصرهاي گازي شكل اكسيژن و نيتروژن) الف

  .روند فلزها اغلب در آب فرو نمي) ب

 .اندساخته شده) عنصر(نوع اتم  90 تقريباً هاي جهان از تركيبتمام تركيب) ج

    1 )2    صفر )1

3( 2    4( 3  

 است؟ نشدهذكر  درستيكدام گزينه به  - 8

    . فناوري تبديل علم به عمل است )1

  .اي فقط دانشمندان علوم تجربي سهيم هستند در توليد و استفاده از سوخت هسته )2

    .شناسي استشناسي و زمينزيست ،شيمي ،ي فيزيكعلوم تجربي شامل چهار شاخه )3

  .اي از تبديل علم به فناوري استنمونه ،از آناي و استفاده توليد سوخت هسته )4

 . . . ي مقابل است؟ اتانولي جملهل كنندهياز عبارات زير تكم يككدام - 9

    .شوددر آب حل مي خوراكي برخالف نمك )2  .شودي آهن در آب حل نميهمانند براده )1

  .شودبر خالف گوگرد در آب حل نمي )4  .شودهمانند جوهر نمك در آب حل مي )3

 گيري شده باشد؟توسط اين ترازو اندازه تواندنمييك از اعداد زير  دامك. گرم استگيري يك ترازو، در حد ميليدقت اندازه  -10

1( mg80    2( mg4    

3( g12/0    4( mg6/0  

 چه تعداد از موارد زير درست است؟  -11

    .گيريمهاي نسبتاً كوچك را اندازه ميجسم طول ،كشبا خط )الف

  .شود يوتون، نيروي بسيار بزرگي محسوب مييك ن )ب

    .استوزن يك جسم مقدار ماده تشكيل دهنده آن  )ج

  .ن استونيوت 1تقريباً برابر در سطح زمين گرمي  100وزن يك جسم  )د
1 (1  2( 2  3( 3  4( 4  

 است؟ نشده ، درست ذكرگزينه كدام در گيرياندازه يكاي  -12

  كيلومترطول )4  مترميليحجم  )3  نيوتونوزن )2  لوگرمكي جرم )1

 . . . چگالي  -13

  .شودمترمكعب بيان ميليتر بر سانتيبر حسب ميلي) 2  .مقدار حجم در واحد جرم جسم است) 1

  .گيري استهاي مدرج قابل اندازهبا استفاده از ظرفتنها ) 4  .ي آب استجسم رويك عامل شناور ماندن ) 3

 ؟نيستيك از يكاهاي متداول طول  كدام  -14

    كيلومتر )2    متر )1

  مترميلي )4    مكعبمتر سانتي )3
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كـردن چـه   بـا جـايگزين   . ايم، قسمتي از سيم دچار پارگي شده اسـت توسط سيم، باطري و المپ درست كرده اي مدار الكتريكي  -15
  ؟شودنميالمپ روشن  به جاي سيم پاره شده ردر مدا تعداد از مواد زير

 ميخ آهني) ت           فويل آلومينيمي) پ                 غالز) ب          گوگرد) الف

1( 1  2 (2  3 (3  4 (4    

 )متر دسي 10يك متر برابر است با ( .ندگيراندازه مي …يا  …با هم برابرند و حجم جسم را معموالً بر حسب  …و  …،  …حجم   - 16

  متر مكعبسانتي -متر مكعب -سي سي 1 -ميلي ليتر 1 -متر مكعبسانتي 1 )1

    متر مكعبدسي -متر مكعب -سي سي 1 -ميلي ليتر 1 -متر مكعبدسي 1 )2

    متر مكعبسانتي -دسي متر مكعب -سي سي 1 -ميلي متر مكعب 1 -متر مكعبسانتي 1 )3

  متر مكعبسانتي -متر مكعب -سي سي 1 -ميلي متر مكعب  1 -متر مكعبدسي 1 )4

 چه تعداد از موارد زير صحيح است؟  -17

  .استها  كيفيت فرآوردهگيري استاندارد در واقع ميزان، معيار و شاخصي براي سنجش و اندازه* 
  .ترتيب گرم و متر استبه المللي  هاي بين مورد توافق دانشمندان در نشستجرم و طول استاندارد يكاي * 
  .كشدشود و جسم را به طرف زمين مياست كه از طرف زمين بر جسم وارد ميگرانشي جسم برابر با نيروي جرم * 
  .كميت زمان، دقيقه است يالمللي برا هاي بين يكاي مورد توافق دانشمندان در نشست* 
  .شودرم بر متر مكعب بيان ميمتر مكعب يا كيلوگمعموالً يكاي چگالي بر حسب گرم بر سانتي* 
1 (1  2 (2   3 (3  4 (4  

 . . . يك ليتر  -18

  .متر است سانتي 100حجم ظرف مكعبي شكل با ابعاد  )1

  .سي است معادل هزار سي) 2

  .استداراي جرم برابر  لزوماً از دو مايع متفاوت) 3

  .با يك مترمكعب برابر است) 4

هنگامي كه قايق غرق شود، امدادگران رنگ كـدام وسـيله را روي   . وجود داردفرض كنيد وسايل زير در سطح يك قايق تفريحي  -19
  .)در نظر بگيريدمترمكعب  گرم بر سانتي 1 را برابرچگالي آب (سطح آب نخواهند ديد؟ 

  مترمكعب، قرمز رنگ سانتي 250گرم و حجم  200اي به جرم  قطعه )1

  آبي رنگمترمكعب،  سانتي 200گرم و حجم  100اي به جرم  قطعه )2

  سي دارد، زرد رنگ سي 20گرم و حجم  10سي و ديگري به جرم  سي 40گرم و حجم  20اي كه دو قسمت يكي به جرم  قطعه )3

  مترمكعب، سياه رنگ گرم بر سانتي 4گرم و چگالي  1اي به جرم  قطعه )4

 Bفلـز   چگـالي  چند برابـر  Aي فلز چگال. در دماي يكسان مطابق شكل زير استB و  Aنمودار حجم بر حسب جرم براي دو فلز  -20
  است؟
1 (25/0  

2 (4  

3 (2  

4 (5/0  
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 )محمدجواد محسني: نگاه به گذشته(  )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه-كتاب درسي 10و  9ي ها صفحه( »2« ي گزينه - 1

  :مترمكعب است و داريم سانتي 400برابر طبق اطالعات مسئله، حجم آهن 
مترمكعب سانتي  800 400   حجم آهن400

/كيلوگرم
3200 3 يا    گرم    21000 جرم3200   8   چگالي جسم400

  .كيلوگرم است 2/3پس جرم جسم 
 )مهسا اخوان: نگاه به گذشته(  )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه -درسي كتاب 11ي  صفحه( »1« ي گزينه - 2

  .متر است ميلي 1/0: »1«ي گيري در گزينه دقت اندازه
: »4«ي در گزينـه . متر اسـت  متر يا همان يك ميلي سانتي 1/0: »3«ي متر و در گزينه متر يا يك ميلي 001/0: »2«ي گيري در گزينه دقت اندازه
  . متر است گيري يك ميلي دازهنيز دقت ان

  .ها متفاوت است با ساير گزينه» 1«ي گيري در گزينه بنابراين دقت اندازه
 )مهسا اخوان(    )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه- اب درسيكت 10تا  8 يها صفحه( »2«ي گزينه - 3

cm ggم حج36 / cm A   3  Aچگالي 6010

  حجممقدار تغيير = Aحجم +B حجم

cmحجم cm B 3 315 6  

cm   Bحجم 39
g g / cm

cm
  3

3
36 4

9
Bچگالي  چگاليB 

 )مهسا اخوان(   )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه-اب درسيكت 10و  9 يها صفحه( »1«ي گزينه - 4

  m: نماد جرم
  V :نماد حجم

 A B

A B

m m
( )

V V
 

1
B(چگالي (2

1
  )Aچگالي ( 2

A B
A B A B A B

B B

m m
V V m m m m

V V
        

1 12 22 2 2  

 )زهرا قمي(    )تجربه و تفكر- اب درسيكت 5و  2ي ها صفحه( »1«ي گزينه - 5

  .هستندهمه موارد صحيح 
 )پورفرزاد كرم(    )وم و ابزارهاي آنگيري در عل اندازه- اب درسيكت 7و  6ي ها صفحه( »4«ي گزينه - 6

  .كنندگيري ميجرم اجسام را به وسيله ترازو اندازه
  .كنندگيري ميوزن اجسام را به وسيله نيروسنج اندازه

 )پورفرزاد كرم(    )ها الفباي مواد اتم- اب درسيكت 19و  18ي ها صفحه( »3«ي گزينه - 7

  .استموارد الف و ب نادرست و مورد ج درست 
  :يح موارد نادرستتشر
  .شوند، رساناي جريان برق نيستند عنصرهاي گازي شكل اكسيژن و نيتروژن كه در هوا يافت مي: الف
  .رونددر آب فرو مياغلب فلزها : ب

 هاي علوم  پاسخ سؤال

 A جرم
  A حجم

  B جرم
  B حجم

  Aحجم 

  جسم جرم جرم
 حجم جسم
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 )پورفرزاد كرم(    )تجربه و تفكر-اب درسيكت 5ي  صفحه( »2«ي گزينه - 8

  .اند ها در آن سهيم هاي علوم تجربي و ساير رشته ي شاخه م به فناوري است كه دانشمندان همهاي از تبديل عل اي و استفاده از آن نمونه توليد سوخت هسته

 )محمدعرفان اردستاني(    )تجربه و تفكر -اب درسيكت 4و  3ي ها صفحه( »3«ي گزينه - 9

  .است يحپاسخ صح »3«ي بنابراين گزينه. شوندنيز در آب حل ميخوراكي جوهر نمك و نمك . اتانول محلول در آب است

 )محمدعرفان اردستاني(    )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه- اب درسيكت 11ي  صفحه( »4«ي گزينه -10

» 4«ي گيري در گزينه دقت اندازه .گيري شوندتوانند توسط اين ترازو اندازهگرم هستند نميتر از ميلي كه بيانگر واحدهاي كوچك ياعداد

/برابر mg0   .ستا1

  .استگرم  ميلي 120گرم برابر با  12/0توجه كنيد كه » 3«ي در مورد گزينه

 )زهرا قمي(    )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه - اب درسيكت 8و  7ي ها صفحه( »2«ي گزينه -11

  .درست هستند) الف و د(موارد 

  :بررسي موارد نادرست

  .شود يك نيوتون، نيروي كوچكي محسوب مي: ب

  .جسم مقدار ماده تشكيل دهنده آن استجرم يك : ج

 )سپيده نجفي(    )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه -اب درسيكت 9تا  7ي ها صفحه( »3«ي گزينه -12

  .گيري طول است نه حجم متر واحد اندازه ميلي .گيرندمتر مكعب يا ليتر اندازه ميبر حسب مترمكعب يا سانتي حجم جسم را معموالً

 )سپيده نجفي(    )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه -اب درسيكت 10و  9ي ها فحهص( »3«ي گزينه -13

  . كه يك جسم در آب فرو برود يا روي آب شناور بماند به كميتي به نام چگالي بستگي دارد اين

 )پورفرزاد كرم(    )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه - اب درسيكت 8ي  صفحه( »3«ي گزينه -14

  .باشد نه طولميحجم گيري از يكاهاي اندازه مكعبمترولي سانتي .اندمتر از يكاهاي متداول طولمتر و ميليسانتي ،متر ،كيلومتر

 )آرش درخشي(    )ها الفباي مواد  اتم- اب درسيكت 18ي  صفحه( »1«ي گزينه -15

  .بين مواد مذكور تنها گوگرد رساناي جريان برق نيستدر . بايد رساناي جريان برق باشد ي جايگزيني سيم كه المپ روشن شود؛ ماده براي آن

 )آرش درخشي(    )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه - اب درسيكت 9و  8ي ها صفحه( »1«ي گزينه -16

  .گيرند اندازه مير يا ليتمتر مكعب و حجم جسم را معموالً بر حسب متر مكعب يا سانتي سي سي با هم برابرند 1ميلي ليتر، و  1متر مكعب، سانتي 1حجم 

 )مجيد بيانلو(    )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه - اب درسيكت 10و  7، 6ي ها صفحه( »2«ي گزينه -17

  . موارد اول و پنجم صحيح هستند

  .كيلوگرم تعريف شده است ،المللي هاي بين مورد توافق دانشمندان در نشستجرم  استاندارد يكاي :مورد دوم

  .استاز طرف زمين برابر با نيروي گرانشي وارد بر آن  وزن جسم: مورد سوم

  .المللي براي كميت زمان، ثانيه است هاي بين يكاي مورد توافق دانشمندان در نشست: مورد چهارم
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 )شادنوش شفيعي(    )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه - اب درسيكت 10و  9 ،8هاي  صفحه( »2«ي گزينه -18

  .سي است ليتر يا هزار سي يميلهزار يك ليتر معادل 

  :هاي نادرست بررسي گزينه

  .متر است سانتي 10ظرف مكعبي شكل به طول، عرض و ارتفاع حجم يك ليتر برابر : »1«ي گزينه

  .باشدهاي مختلف  ها داراي جرم هاي متفاوت آن يك ليتر از دو مايع متفاوت با توجه به چگالي: »3«ي گزينه

  .عادل هزار ليتر استيك متر مكعب م: »4«ي گزينه

 )كتاب سه سطحي(    )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه -اب درسيكت 10و  9هاي  صفحه(»4«ي گزينه -19

  :كنيم ها را بررسي مي چگالي، گزينهي  با استفاده از رابطه. تر از چگالي آب است اي كه زير آب برود، چگالي آن بيش ماده

  :»1«ي گزينه

/مترمكعب  گرم بر سانتي  
200 0   چگالي8250

  :»2«ي گزينه

/مترمكعب گرم بر سانتي 
100 0   چگالي5200

  :»3«ي گزينه

cc cm 31 1  

/مترمكعب  گرم بر سانتي 
20 0   ي اول چگالي قطعه540

/مترمكعب گرم بر سانتي 
10 0   ي دوم چگالي قطعه520

  .مترمكعب است گرم بر سانتي 4نيز » 4«ي چگالي گزينه

  .ي سياه رنگ، در آب غرق خواهد شد تر از آب است، يعني قطعه اي كه چگالي آن بيش بنابراين در هنگام غرق شدن قايق، ماده

   )كتاب سه سطحي(    )م و ابزارهاي آنگيري در علو اندازه -اب درسيكت 10و  9هاي  صفحه( »3«ي  گزينه -20

چگالي 

  : برابر است با Aچگالي جسم 
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3
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  :برابر است با Bچگالي جسم 
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