
     باسمه تعالی    
         
         
  مدت پاسخگویی:           دقیقه      

  

(1) 
روش (الکترونیکی، کاغذي و ...) براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است (حتی با ذکر منبع) و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار امتیاز پرسش هاي موجود در بانک سوال، منحصراً متعلق به موسسه گزینه دو است. چاپ، تکثیر  و انتشار سواالت به هر « 

 »د، از خدمات بانک سوال استفاده نمایند. کرده انگیرند. مدارس شرکت کننده در آزمون ها و ارزشیابی هاي گزینه دو می توانند صرفاً براي دانش آموزان مدرسه خود که در آزمونها ثبت نام  می

  ؟نداردگیري  یک از عوامل زیر نقش مهمی در افزایش دقت اندازه کدام -١
  گیري ) دقت وسیلۀ اندازه٢    ) مهارت آزمایشگر١  
  گیري ) یکاي گزارش شده براي اندازه٤    گیري ) تعداد دفعات اندازه٣  

  یک از موارد زیر نادرست است؟ کدام -٢
هـاي گونـاگون طبیعـت  کنند و در دامنۀ وسیعی از پدیـده هاي فیزیکی را توصیف می کمیتهاي فیزیکی، معموالً رابطۀ بین برخی  ) قانون١  

  معتبرند.
  هاي فیزیکی در طول زمان همواره معتبر نیستند و ممکن است دستخوش تغییر شوند. ها و نظریه ) مدل٢  
  شود. فیزیکی می) در فیزیک، وقتی قانونی با شواهد آزمایشگاهی بیشتر تأیید شد، تبدیل به یک اصل ٣  
  اي شود. تواند منجر به بازنگري مدل یا نظریه هاي جدید در فیزیک می ) نتایج آزمایش٤  

  است؟ نادرستهاي فیزیکی  گیري کمیت یک از موارد زیر در مورد اندازه کدام -٣
  رساند. گیري را به صفر توان خطاي اندازه گیري درست، می اندازه  هاي دقیق و روش ) با انتخاب وسیله١  
  گیري، مهارت شخص شخص آزمایشگر است. ) یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار روي دقت اندازه٢  
  کنند. گیري آن را چند بار تکرار می گیري هر کمیت، معموالً اندازه ) براي کاهش خطا در اندازه٣  
  گویند. نا میشوند، ارقام بامع گیري یک کمیت فیزیکی ثبت می هایی که پس از اندازه ) به رقم٤  

  شود. هاي فیزیکی که عمومیت کمتري دارند، اغلب از اصطالح ............... استفاده می براي توصیف محدودتري از پدیده -٤
  ) آزمایش٤  ) اصل٣  سازي ) مدل٢  هاي فیزیکی ) قانون١  

35چگالی ژرمانیم  -٥ 3 g/
cm

  از این ماده، چند کیلوگرم است؟ cm١٠ و cm٥، cm٤اي به ابعاد  است. جرم قطعه 

  ٠٢٦٥/٠) ٤  ١٠٦٠) ٣  ٥/٢٦) ٢  ٠٦/١) ١  
  جایی، یک کمیت ............... است که براي بیان آن، ............... کافی است. جابه -٦

  عدد و یکا - اي ) نرده٤  عدد و یکا -) برداري٣  عدد، جهت و یکا -) برداري٢  عدد جهت و یکا -اي ) نرده١  
هاي مایع را کم کنیم، نیروي ............... بـین  کنیم فاصلۀ بین مولکول نامیم. وقتی سعی می هاي آب را نیروي ............... می یروهاي بین مولکولن -٧

  کند. شود که از ............... مایع جلوگیري می ها ظاهر می آن
  خش شدنپ -اي جاذبه -چسبی هم) ٢  پخش شدن -اي جاذبه -دگرچسبی) ١  
  پذیري تراکم -دافعۀ بزرگی -چسبی هم) ٤  پذیري تراکم -دافعۀ بزرگی -دگرچسبی) ٣  

مـایع جامـد را تـر ªگـوییم  هاي مایع و جامـد ............... باشـد، می هاي مایع از نیروي ............... بین مولکول اگر نیروي ............... بین مولکول -٨
  »کند نمی

  کمتر -دگرچسبی -چسبی هم) ٢    بیشتر -چسبیدگر -چسبی هم) ١  
  کمتر -چسبی هم -دگرچسبی) ٤    بیشتر -چسبی هم -دگرچسبی) ٣  

  کند؟ هاي زیر را توجیه می وجود کشش سطحی در مایعات چه تعداد از پدیده -٩
  کنند. هایی که آزادانه سقوط می الف) کروي بودن قطره  
  هاي آب و صابون ب) تشکیل حباب  
  لکّۀ جوهر در آب پ) پخش شدن  
  هاي ریز به هوا بلند کنند. هاي شدید، قادرند اندکی از آب دریاها را به صورت قطره ت) طوفان  
  ٤) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١  

  است؟ نادرستیک از موارد زیر  کدام -١٠
  انرژي پتانسیل، ویژگی یک سامانه (دستگاه، سیستم) است، نه ویژگی یک جسم منفرد.) ١  
  یابد. کند، کار نیروي وزن منفی است و انرژي پتانسیل گرانشی کاهش می پایین حرکت می  یک جسم رو بههنگامی که ) ٢  
  کار نیروي وزن به مسیر بستگی ندارد.) ٣  
  زمین است. -کار نیروي وزن همواره برابر منفی تغییرات انرژي پتانسیل گرانشی سامانۀ جسم) ٤  

زمین با فـرض وجـود  -ژول است. تغییر انرژي پتانسیل گرانشی سامانۀ جسم ٢٠ول یک مسیر برابر کار انجام شده توسط نیروي وزن در ط -١١
  نیروي مقاومت هوا و اصطکاك برابر کدام است؟



         
         
         

  

(2) 
پیگرد قانونی قرار و انتشار سواالت به هر روش (الکترونیکی، کاغذي و ...) براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است (حتی با ذکر منبع) و متخلفین تحت   امتیاز پرسش هاي موجود در بانک سوال، منحصراً متعلق به موسسه گزینه دو است. چاپ، تکثیر« 

 »آزمونها ثبت نام کرده اند، از خدمات بانک سوال استفاده نمایند.  گیرند. مدارس شرکت کننده در آزمون ها و ارزشیابی هاي گزینه دو می توانند صرفاً براي دانش آموزان مدرسه خود که در می

  -J٢٠برابر ) ٤  J٢٠برابر ) ٣  J٢٠کمتر از ) ٢  J٢٠بیشتر از ) ١  
افزایش دهیم، کـار انجـام شـده روي جسـم   90جایی را از صفر تا  بهجایی را ثابت نگه داریم و زاویۀ بین نیرو و جا اگر بزرگی نیرو و جابه -١٢

  ...............  
  یابد.کاهش می) ٢    یابد.  افزایش می) ١  
  یابد. ابتدا افزایش و سپس کاهش می) ٤    ماند. ثابت می) ٣  

آید. تغییر انرژي  متري سطح زمین باال می ٨پس از برخورد با زمین تا ارتفاع شود و  متري سطح زمین رها می ١٢از ارتفاع  g٦٠٠توپی به جرم  -١٣
  جایی چند ژول است؟ پتانسیل گرانشی در این جابه

  ٢٤) ٤  -٤٨) ٣  ٤٨) ٢  ٧٢) ١-  
  فیزیکی قابل توضیح است؟ پدیدۀسطح آب با کدام  روينشستن حشرات  -١٤

  ترشوندگی) ٤  پخش) ٣  مویینگی) ٢  کشش سطحی) ١  
  است؟ نادرستیک از موارد زیر در مورد حالت مادۀ ذکر شده  دامک -١٥

  ها خیلی بیشتر است. هاي گاز در مقایسه با اندازۀ آن گاز: فاصلۀ میانگین مولکول) ١  
  است. سانمایع: فاصلۀ ذرات سازندۀ مایع با فاصلۀ ذرات جامد تقریباً یک) ٢  
  مانند. کنند، در کنار هم می که به یکدیگر وارد می سبب نیروهاي الکتریکی جامد: ذرات جسم جامد به) ٣  
  آید. وجود می پالسما: پالسما همواره در دماهاي بسیار باال به) ٤  

  چه تعداد از موارد زیر در مورد پدیدۀ پخش درست است؟ -١٦
  افتد. شکل نیز اتفاق می پدیدۀ پخش در جامدها بی) الف  
  اي و نامنظم ذرات هوا است. رکت کاتورهدهندۀ ح پدیدۀ پخش عطر در هوا، نشان) ب  
  گیرد. صورت می ها تر از مایع پدیدۀ پخش در گازها سریع) پ  
  صفر) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١  

  توان جا داد؟ نانومتر چند اتم می ٤/٠اي به قطر  نانومتر باشد، در کره ٢/٠اگر قطر هر اتم  -١٧
  ٦٤) ٤  ٤٨) ٣  ١٦) ٢  ٨) ١  

یک از موارد زیـر ایـن پدیـده را توضـیح  ها را به هم بچسبانیم. کدام توانیم آن می ،را به اندازۀ کافی گرم کنیم هاي شکستۀ شیشه اگر تکه -١٨
  دهد؟ می

 دهد. هاي شیشه را افزایش می چسبی بین مولکول گرما هم) ١  
  صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند. هاي شیشه به مولکول) ٢  
 برد هستند. تاهنیروهاي بین مولکولی کو) ٣  
  شود. گرما سبب تغییر ساختار مولکولی شیشه می) ٤  

 موردپوشانند. این کار براي غلبه بر کدام  براي جلوگیري از نفوذ آب، دیوارهاي داخل یا خارج ساختمان را معموالً با مواد ناتراوا (مانند قیر) می -١٩
  است؟

  ها در مایع پدیدۀ پخش) ٤  وزن) ٣  مویینگی) ٢  چسبی ي همونیر) ١  
گیرد و سـطح آن ..............  میز سطح مایع داخل ظرف قرار ااي ...............  سطح لولۀ مویین را ...............، در داخل لولۀ مویین شیشهکه مایعی  -٢٠

  خواهد بود.
 برآمده -تر پایین -کند تر نمی) ٢   تو رفته -تر پایین -کند تر می) ١  
  تو رفته -باالتر -کند تر نمی) ٤   برآمده -ترباال -کند تر می) ٣  

  چه تعداد از مواد زیر، جامدهاي بلورین هستند؟ -٢١
  ªشیشه«، ªفلزها«، ªها نمک«، ªالماس« ،ªیخ«  
  ٤) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١  

  کند. طور درست کامل می کدام گزینه عبارات زیر را به -٢٢
  دهد. ا رخ میه پدیدۀ پخش در گازها ............... از مایع -  
  تغییر ............... . توجهیطور قابل  هاي فیزیکی مواد در مقیاس نانو، به ویژگی -  
  کند نمی -کندتر) ٤  کند می -کندتر) ٣  کند نمی -تر سریع) ٢  کند می -ترسریع) ١  
  ؟نداردهاي زیر، ارتباطی با ترشوندگی  یک از گزینه کدام -٢٣



         
         
         

  

(3) 
پیگرد قانونی قرار و انتشار سواالت به هر روش (الکترونیکی، کاغذي و ...) براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است (حتی با ذکر منبع) و متخلفین تحت   امتیاز پرسش هاي موجود در بانک سوال، منحصراً متعلق به موسسه گزینه دو است. چاپ، تکثیر« 

 »آزمونها ثبت نام کرده اند، از خدمات بانک سوال استفاده نمایند.  گیرند. مدارس شرکت کننده در آزمون ها و ارزشیابی هاي گزینه دو می توانند صرفاً براي دانش آموزان مدرسه خود که در می

  شدن جیوه روي سطح شیشه اي ه قطر) ٢     اثر مویینگی )١  
  ونیاحرکت بر) ٤  پخش شدن آب روي سطح شیشه) ٣  

  کند؟ درستی بیان می ت این پدیده را بهلکدام گزینه ع .ناپذیرند ها تراکم پذیر و مایع گازها تراکم -٢٤
  ها است. هاي مایع برابر فاصلۀ بین مولکول ٤٠تا  ٣٠هاي گازها تقریباً  فاصلۀ بین مولکول) ١  
  .هستندها  هاي مایع تر از مولکول هاي گازها کوچکتر و سبک ولکولم) ٢  
  ها است. بیشتر از نیروهاي بین مولکولی مایع نیروهاي بین مولکولی گازها) ٣  
  ها است. هاي مایع مولکولجنبشی هاي گاز کمتر از انرژي  انرژي جنبشی مولکول) ٤  
  نانو درست است؟ فناوريکدام مطلب در مورد  -٢٥

  رنگ یک ماده در مقیاس نانو همواره با رنگ آن ماده در مقیاس معمولی برابر است.) ١  
  در مقیاس نانو نیز الزاماً عایق الکتریکی است. ،اگر جسمی عایق باشد) ٢  
  .هاي فیزیکی آن نسبت به مقیاس معمولی تغییر کند تواند ویژگی میدر مقیاس نانو باشد، اي  از مادهاگر تنها یک بعد ) ٣  
  دماي ذوب یک جسم در مقیاس نانو برابر دماي ذوب آن جسم در مقیاس معمولی است.) ٤  

هاي مایع را  مولکول هنگامی که وشود  ها ظاهر می نیروي ............... بین آن  ،هاي یک مایع را کم کنیم کنیم فاصلۀ بین مولکول سعی میوقتی  -٢٦
  شود. ها ظاهر میبین آن نیروي ............... ،کمی از هم دور کنیم

  ربایشی -ربایشی) ٤  ربایشی -رانشی) ٣  رانشی -ربایشی) ٢  رانشی -رانشی) ١  
  هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام -٢٧

  شود. گیري فشار یک شارۀ محصور استفاده می اي است که براي اندازه بارومتر وسیلۀ سادهیا جوسنج ) ١  
  رود. کار می گیري فشار هواي محیط به اي ساده است که براي اندازه مانومتر وسیلهیا فشارسنج ) ٢  
  کمتر است.ي محیط اي یک شاره منفی باشد، بدین معنا است که فشار آن از فشار هوا اگر فشار پیمانه) ٣  
  باشد. 21cmاهمیت داشته و طبق استاندارد باید  ،شود اي که در بارومتر و مانومتر استفاده می سطح مقطع لولۀ شیشه) ٤  
  شناوري از وزن جسم بیشتر است؟ يیک از موارد زیر نیرو در کدام -٢٨

  کند. سمت پایین حرکت میآرامی در آب بهسنگی که به  قطعه) ٢  کشتی فوالدي که روي آب شناور است.) ١  
  لیوم پر شده است.بادکنکی که از گاز ه) ٤  .قرار داردآب کف یک ظرف مکعب مسی که در ) ٣  

  علت ایجاد نیروي عمودي در الستیک پر شده با هوا چیست؟ -٢٩
  به سطح داخلی آن هاي هواي درون الستیک برخورد مولکول) ١  

  پدیدۀ پخش و کم بودن چگالی هواي درون الستیک) ٢  

  سنگین بودن اتومبیل) ٣  

  سطح تماس کم الستیک با زمین) ٤  
  

 

آید. با اضافه کردن چند قطره مایع شوینده به آب، گیـرۀ  صورت ............... درمی سطح آب شناور شود، سطح آب به اگر یک گیرۀ کاغذ روي -٣٠
  کاغذ ............... .

 ماند شناور می -فرو رفته) ٢   فرو می رود -فرو رفته) ١  
  ماند شناور می -مدهبرآ) ٤   رود فرو می -برآمده) ٣  

  برحسب یکاهاي فرعی، برابر با کدام گزینه است؟توان (وات)،  SIیکاي  -٣١

  ١ (
2

kg m
s

  ٢ (
 2

kg
m s

  ٣ ( 2
3

kg m
s

  ٤ ( 2
2

kg m
s

  



         
         
         

  

(4) 
پیگرد قانونی قرار و انتشار سواالت به هر روش (الکترونیکی، کاغذي و ...) براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است (حتی با ذکر منبع) و متخلفین تحت   امتیاز پرسش هاي موجود در بانک سوال، منحصراً متعلق به موسسه گزینه دو است. چاپ، تکثیر« 

 »آزمونها ثبت نام کرده اند، از خدمات بانک سوال استفاده نمایند.  گیرند. مدارس شرکت کننده در آزمون ها و ارزشیابی هاي گزینه دو می توانند صرفاً براي دانش آموزان مدرسه خود که در می

  
آن بـا آب در تمـاس اسـت. از طرفـی، روي در شکل مقابل، یک کارت بانکی طوري روي لبۀ یک لیوان پر از آب قرار دارد که تنها نیمی از  -٣٢

  شود. این آزمایش با کدام گزینه ارتباط بیشتري دارد؟  اي قرار دارد، ولی کارت واژگون نمی  قسمتی از کارت که با آب در تماس نیست، سکه

  یچسب ) نیروي هم١  

  ) نیروي دگرچسبی٢  

  ) کشش سطحی٣  

  ) مویینگی٤  

  
 

  هاي علم فیزیک درست هستند؟ در مورد نظریههاي زیر  چه تعداد از گزاره -٣٣
  پذیر هستند. هاي فیزیکی آزمون الف) نظریه  
  هاي فیزیکی در طول زمان همواره معتبر هستند. ها و نظریه ب) مدل  
  توانند یک نظریه یا مدل فیزیکی را اصالح نمایند. ها می پ) نتایج مشاهدات و آزمایش  
  صفر) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١  
  ترتیب از راست به چپ کدام است؟ گیري ابزار رقمی (دیجیتال) نشان داده شده و تعداد ارقام بامعنا، به جه به شکل مقابل، خطاي اندازهبا تو -٣٤

  ١ (0 01/ mm ،٣  
  ٢ (0 005/ mm ،٣  
  ٣( 0 01/ mm ،٤  
  ٤ (0 005/ mm ،٤  

  
 

  یت برداري وجود دارد.یت اصلی و ............... کمّهاي زیر، ............... کمّ یتدر بین کمّ -٣٥
  ªتندي -زمان -توان -سرعت -نیرو -جرم -طول«  
  ٣ -٣) ٤  ٣ -٤) ٣  ٢ -٣) ٢  ٢ -٤) ١  
  پایین در حرکت است. کدام بیان در مورد آن درست است؟ یک چترباز پس از پریدن از هواپیما، چتر خود را باز کرده و با تندي ثابت به طرف  -٣٦

  ) کار برآیند نیروهاي وارد بر چترباز (کار کل)، مثبت است. ٢  ) کار نیروي وزنِ چترباز، منفی است. ١  
  ) انرژي مکانیکیِ چترباز، ثابت است. ٤  ) انرژي مکانیکیِ چترباز در حال کاهش است. ٣  
  ت؟اس نادرستکدام گزینۀ زیر  -٣٧

  هاي بارانِ در حال سقوط، وجود نیروي کشش سطحی است. ) علت کروي بودن قطره١  
تواند روي سطح آب قرار بگیرد. علت این پدیده نیروي کشش سطحی است که  دهیم، می که یک تیغ را از پهنا روي سطح آب قرار می وقتی) ٢  

  ماهیت الکتریکی دارد.
چـه گیـرد و هر ن ظرف قرار میتر از سطح جیوۀ درو گیرد، سطح جیوه درون لوله پایین یوه قرار میاي در ظرف ج ) وقتی لولۀ موئینِ شیشه٣  

  قطر لوله مویین کمتر باشد، ارتفاع ستون جیوه در آن بیشتر است.
  وهاي بین مولکولی آب است.هاي آب و شیشه بیشتر از نیر اي این است که نیروي دگرچسبی بین مولکول هاي موئینِ شیشه علت باالرفتن آب در لوله) ٤  

  شود؟ کار چه تعداد از نیروهاي زیر، باعث تغییر انرژي پتانسیل می -٣٨
  ªنیروي وزن«- ªنیروي فنر«- ªنیروي الکتریکی«  
  صفر) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١  

  کدام گزینه درست است؟ -٣٩
  ست.بُرد ا چسبی، یکی از نیروهاي بین مولکولی بوده، بنابراین کوتاه ) نیروي هم١  
  دهد. هاي مایع را افزایش می چسبی بین مولکول ) افزایش دما، نیروي هم٢  
  هاي جیوه است. چسبی بین مولکول ) علت تَر نشدن شیشه توسط جیوه، بیشتر بودن نیروي دگرچسبی بین شیشه و جیوه از هم٣  

mm



         
         
         

  

(5) 
پیگرد قانونی قرار و انتشار سواالت به هر روش (الکترونیکی، کاغذي و ...) براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است (حتی با ذکر منبع) و متخلفین تحت   امتیاز پرسش هاي موجود در بانک سوال، منحصراً متعلق به موسسه گزینه دو است. چاپ، تکثیر« 

 »آزمونها ثبت نام کرده اند، از خدمات بانک سوال استفاده نمایند.  گیرند. مدارس شرکت کننده در آزمون ها و ارزشیابی هاي گزینه دو می توانند صرفاً براي دانش آموزان مدرسه خود که در می

  هاي لولۀ مویین و آب است. هاي آب از دگرچسبی بین مولکول چسبی بین مولکول هاي مویین، بیشتر بودن نیروي هم ) علت باالرفتن آب در لوله٤  
  اي از این نوع جامد است. شود و ............... نمونه کنیم، معموالً جامد .............. تشکیل می وقتی مایعی را ............... سرد می -٤٠

  یخ -شکل (آمورف) بی -آهستگی ) به٢    شیشه -بلورین -آهستگی ) به١  
  شیشه -شکل (آمورف) بی -سرعت ) به٤    یخ -بلورین -سرعت به )٣  

  گیري این دماسنج است؟  گزینه گزارش درستی از نتیجۀ اندازه  دهد. کدام شکل زیر نمایشگر یک دماسنج رقمی (دیجیتال) را نشان می -٤١
  ١ (32 4 0 4/ C / C     
  ٢ (32 4 0 2/ C / C     
  ٣ (32 4 0 1/ C / C    
  ٤ (32 4 0 05/ C / C    

  
 

  بیان شده است؟  نادرستدر کدام گزینه، علت پدیده،  -٤٢
  ) خالی نشدن تمام جیوه درون لولۀ فشارسنج هوا: فشار هواي محیط٢  ور شدن یک جسم در آب: نیروي شناوري ) غوطه١  
  ها: نیروي دگرچسبی دۀ پخش در مایع) پدی٤  چسبی و دگرچسبی ) اثر مویینگی: نیروهاي هم٣  

   ها درست است؟  نصف قطر شاخۀ سمت راست است. کدام رابطه میان چگالی مایع ،ها در حال تعادل هستند و قطر شاخۀ سمت چپ در شکل مقابل، مایع -٤٣

  ١ (    1 2 36   

  ٢ (    1 2 33   

  ٣ (    1 2 34 2   

  ٤ (    1 2 33 2   

  

 

  کیلومتر باال رویم، فشار هوا ................  ٦یابد. اگر از سطح زمین  کاهش می kPa١٠اندازۀ  اندازۀ یک کیلومتر باال رویم، فشار هوا به هنگامی که از سطح زمین به -٤٤
  یابد. پاسکال کاهش میکیلو  ٦٠بیشتر از ) ٢    یابد. کیلو پاسکال کاهش می ٦٠) ١  
  ماند. ثابت می) ٤  یابد. کیلو پاسکال کاهش می ٦٠کمتر از ) ٣  
  آن درست است؟  در موردیک از موارد زیر  کدام .یک چترباز با تندي ثابت، در حال سقوط است -٤٥

  ) کار نیروي وزن روي چترباز صفر است. ٢  ) انرژي جنبشی چترباز در حال کاهش است. ١  
  ) کار نیروي وزن روي چترباز با کار نیروي مقاومت هوا برابر است. ٤  حال کاهش است. مکانیکی چترباز در) انرژي ٣  
گیري ............... و  گیري ............... ، خطاي اندازه دقت اندازه متري مدرج شده است، که میلی یکش کمک خط گیري طول یک جسم به در اندازه -٤٦

  ............. است. مرتبۀ رقم غیرقطعی ..
  ١ (mm1 ،/ mm0   متر میلی ٥/٠، mm1 ،mm1) ٢  متر ، یک میلی5
  ٣ (mm1 ،/ mm0 /) ٤  متر ، دهم میلی5 mm0 5 ،mm1متر ، دهم میلی  
شود، نیروي بین دو مولکـول  dاست. اگر فاصلۀ بین دو مولکول این ماده بیشتر از  dبرابر  ،هاي یک مادۀ جامد از هم فاصلۀ متوسط مولکول -٤٧

  واهد بود. شود، نیروي بین دو مولکول ............... خ d............... و اگر کمتر از 
  ربایشی -) ربایشی٤  رانشی -) رانشی٣  ربایشی -) رانشی٢  رانشی -) ربایشی١  
اي با مقطع متغیر از چپ به راست در جریان است. در کدام قسمت از مسیر، فشار در حال کاهش بـوده و  ، آب در داخل لولهرو روبهدر شکل  -٤٨

 در کدام قسمت آهنگ شارش آب، بیشتر است؟ 
  ١ (BC- CD   
  ٢ (DF- جا یکسان است.  همه  
  ٣ (BC- جا یکسان است.  همه  
  ٤ (DF- CD   

  
 



°C

1

3

2d

d

d

d

A B
C D E F



         
         
         

  

(6) 
پیگرد قانونی قرار و انتشار سواالت به هر روش (الکترونیکی، کاغذي و ...) براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است (حتی با ذکر منبع) و متخلفین تحت   امتیاز پرسش هاي موجود در بانک سوال، منحصراً متعلق به موسسه گزینه دو است. چاپ، تکثیر« 

 »آزمونها ثبت نام کرده اند، از خدمات بانک سوال استفاده نمایند.  گیرند. مدارس شرکت کننده در آزمون ها و ارزشیابی هاي گزینه دو می توانند صرفاً براي دانش آموزان مدرسه خود که در می

 

  است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزاره کدام -٤٩

  ١ (kg m
s
 2
 یکاي فرعی انرژي است. 2

  اي است. یتی نردهوزن کمّ) ٢  
 شود. هاي اصلی محسوب می یتشدت روشنایی جزء کمّ) ٣  

)m، متر بر ثانیه SIمتوسط در  یکاي تندي) ٤   )
s

  است. 
  چه تعداد از موارد زیر درست است؟  -٥٠

    فیزیکی باید ثابت بوده و قابلیت بازتولید داشته باشد. یتکمّیکاي هر  
   میلیونیم فاصلۀ استوا تا قطب شمال است. بنا بر آخرین توافق جهانی، یک متر یک ده  
   گیري است. گیري، باال بردن دقت وسیلۀ اندازه وامل افزایش دقت اندازهیکی از ع  
    یکاي چگالی درSI، متر مکعب است. گرم بر سانتی  
  ٤) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١  


