


  

  

  

  

  

  هنرستان فيزيكنمونه سؤاالت امتحاني  

  

  انتشارات چهارخونه: ناشر

  گروه طراحان: نويسنده

  نجمه موسوي :ويراستار

  اكبر آخوندپور علي: صفحه آرايي

  فاطمه مرادي: حروفچيني

  فتوحي:  و صحافيچاپ

    1398 زمستانـ  پنجم :نوبت چاپ

   جلد500: شمارگان

   تومان 10000: قيمت

  
 

  

  org.khooneh4.www :پايگاه اينترنتي

  »برداري پيگرد قانوني دارد كليه حقوق براي ناشر محفوظ است و هرگونه نسخه«
 

  

  

  

  

 

 

  

  

  ISBN    4 - 132 - 305 – 600 - 978                                   978 -600- 305 -132 -4  :شابك                          

   نمونه سؤاالت امتحاني فيزيك هنرستان:  عنوان و نام پديدآور 

  .1398چهارخونه، :  تهران:  مشخصات نشر 

  . س م29 × 22جدول، نمودار :  ص72 :  مشخصات ظاهري 

 4-132-305-600-978 :  شابك 

  فيپاي مختصر :  وضعيت فهرست نويسي

   چهارخونهانتشارات:   شناسه افزوده 

  4641974:   شماره كتابشناسي ملي

  66 92 81 71 – 66 92 77 96 -0912 62 000 26: تلفن مركز پخش

  مراجعه www.4khooneh.org پست به سايت طريقاز جهت دريافت كتاب 

 تماس حاصل فرماييد )021 ( 66 92 80 29: شماره تلفننموده و يا با 



  

        فهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالب
 

        
 

 

 

 

  سؤاالت
  

   5....................................................................................................................................................»گيري فيزيك و اندازه« :فصل اول

   9..........................................................................................................................................................................»مكانيك «:فصل دوم

   14............................................................................................................................................»هاي ماده و فشار حالت «:فصل سوم

   19.............................................................................................................................................................»دما و گرما «:فصل چهارم

   28.................................................................................................................................»جريان و مدارهاي الكتريكي «:فصل پنجم

  

  

  

  
 

  پاسخنامه
  

       37......................................................................................................................................................................................................................................................فصل اول

       42..................................................................................................................................................................................................................................................... دومفصل

       47................................................................................................................................................................................................................................................... سومفصل

       54..............................................................................................................................................................................................................................................فصل چهارم

       63.................................................................................................................................................................................................................................................. پنجمفصل

  

  
 



:R¯H¼w 

¦ÄqÃÎ

فیزیک و  اندازه گیري 12

34

5

مکانیک

دما و گرماحالت هاي ماده و فشار

جریان و مدارهاي الکتریکی

حرکتفیزیک چیست؟
نمودار مسیر حرکت و مفهوم سرعت

تعادل اجسام 
قانون اول نیوتن

حرکت یکنواخت
عدم تعادل اجسام

قانون دوم نیوتن
نیروهاي کنش و واکنش

قانون سوم نیوتن
معرفی چند نیرو

نیروي گرانش و نیروي وزن
نیروي عمودي تکیه گاه

نیروي اصطکاك

اهمیت اندازه گیري در علم فیزیک

کمیت ها و یکاهاي اصلی
کمیت ها و یکاها

کمیت ها و یکاهاي فرعی
تبدیل یکاها و پیشوندها

نمادگذاري علمی
اندازه گیري کمیت ها

ارقام با معنی و عدد غیر قطعی
وسایل اندازه گیري

کمیت هاي برداري و نرده اي
نمایش کمیت هاي برداري 

قواعد جمع برداري

حالت هاي مختلف ماده
مواد در مقیاس نانو

چگالی
مفهوم فشار

فشار شاره ها
محاسبه اختالف فشار دو نقطه در مایع ساکن

فشار هوا
آزمایش توریچلی

محاسبه فشار در یک نقطه در داخل شاره
اصل پاسکال

دما
مفهوم دما

اندازه گیري دما
مقیاس هاي دما

گرما
مفهوم گرما

محاسبه مقدار گرما
انتقال گرما

رسانش گرما
محاسبه آهنگ رسانش گرمایی

همرفت
تابش

تأثیر گرما بر اندازه مواد
محاسبه مقدار انبساط گرمایی

انبساط گرمایی

الکترون آزاد
شدت جریان الکتریکی

مدار الکتریکی
اختالف پتانسیل الکتریکی (ولتاژ)

مقاومت الکتریکی

قانون  اهم
عوامل موثر بر مقاومت رساناهاي 

فلزي در دماي ثابت
انواع مقاومت

انرژي الکتریکی مصرفی

توان مصرفی
نحوه به هم بستن مقاومت ها

به هم بستن سري
به هم بستن موازي



 
 
 
 
 
 
 

 

)گيري فيزيك و اندازه( فصل اول  5   

  . هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت) الف

    نادرست           درست                                                .          كيلوگرم استSIواحد اصلي وزن در سيستم    1

    نادرست درست                        .                                        باشد شدت جريان الكتريكي يك كميت فرعي مي   2

    نادرست درست                                                                                .باشد برداري مي سرعت يك كميت   3

    نادرست درست       يابد                 هش ميگيري كا گيري خطا در اندازه با افزايش قدرت تفكيك دستگاه اندازه   4

    نادرست درست                                                             .باشد برداري مي مساحت يك ساختمان يك كميت   5

/توان   مدرج شده ميmmكش كه برحسب  با خط   6 cm0     نادرست  درستفت                            را اندازه گر  25

    نادرست درست      شود                   تبديل مي10هاي  آمريكايي براساس توان/گيري انگليسي هاي اندازه دستگاه   7

    نادرست درست     گيري شده به مقدار واقعي، دقت نام دارد                گيري نزديكي مقادير اندازه در علم اندازه   8

  . ا پر نماييدجاهاي خالي ر) ب
  .است.............  به معناي Physisواژه فيزيك برگرفته شده از واژه يوناني    9

  .نامند  مي............. گيري نباشد  و در مقابل هر چه را كه قابل اندازه............. گيري باشد،  در فيزيك هر چه را كه قابل اندازه   10

  . نامند آن وسيله مي............. و يا ............. گيري را  هبندي يك وسيله انداز كوچكترين تقسيم   11

  . باشند مي............. و كيلوگرم و ثانيه از ............. جرم و زمان از    12

  .نام دارند............. ها فقط به يك عدد و يكاي مناسب آن كميت نياز داريم،  هايي كه براي نشان دادن آن كميت   13

ها عالوه بر يك عدد و يكاي مناسب مربوط به آن كميت، بايد به جهت آن نيز اشاره  يي كه براي نشان دادن آنها كميت   14
  . نام دارند............. هاي  كنيم، كميت

  باشد مي............. است و نماد آن .............  كميتشدت جريان الكتريكي    15

  نامند مي............. عدد باشد دست آوردن ه آن ب اي را كه نتيجه مقايسه   16

  شود استفاده مي............. و ............. گيري طول قطعه مورد نظر از وسايلي مانند  ها، براي اندازه در تراشكاري   17

   .به سواالت زير پاسخ دهيد) ج

  گذاري كنيد؟ هاي اصلي را نام برده و يكاهاي اصلي آن را نام كميت   18

  ه صورت نماد علمي بنويسيد؟اعداد زير را ب   19
0/)ب                     45000000)الف 0/) د                     2340000)ج                    0000132 00000071  

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 )گيري فيزيك و اندازه( فصل اول 6 

  يك كميت برداري است؟ كالر و كدامهاي زير كميت اس يك از كميت مشخص كنيد كه كدام   20
  :زمان) هـ    :شتاب) د    :سرعت) ج  : وزن) ب    : جرم) الف

  .و برداري را تعريف كنيد) اي نرده(هاي اسكالر  كميت   21

    .االضالع را توضيح دهيد روش جمع هندسي دو بردار به شيوه متوازي   22
    دسي متر معادل با چند متر است؟ 320   23

  باشد؟ گرم معادل با چند كيلوگرم مي  ميلي510   24
Fبرآيند دو نيروي    25 N1 F و 20 N2   باشند چند نيوتن خواهد بود؟ الجهت مي  كه هم راستا و مختلف15

mدر صورتي كه حجم يك توپ    26 2 34    حساب كنيد؟mlرحسب واحد  باشد حجم اين توپ را ب10
  باشد؟  مگامتر است، طول اين جسم چند متر مي00002/0طول جسمي    27

Fبرآيند دو نيروي عمود بر هم    28 N1 F و 3 N2   باشد؟   برابر با چند نيوتن مي4

29    82   متر است؟  چند ميلي پيكومتر برابر با چند متر و10
   30 :تبديل واحدهاي زير را انجام دهيد

1 (dm ?m320  2 ( lit ?m5 310  3 (kg g?
m cm

3 34000   4 (km m?
h s

108  

   31 .وچكترين مقدار بصورت مرتب بنويسيداعداد زير را برحسب اندازه از بزرگترين تا ك

/E kg0 032  D g15  /C mg  52 7 10  /B Gg  84 1 10  /A g  82 7 10 
/است يك قوطي رنگ به حجم  m216مساحت يك ديوار    32 m 3 36 4 ضخامت رنگ روي . پوشاند سطح ديوار را مي 10

  متر چقدر است؟ ديوار بر حسب سانتي
   33  .در هر شكل بطور تقريبي برآيند نيروها را بيابيد

  
  )ج(

  
  )ب(

  
  )الف(

  ي كل را حساب كنيدجابجاي. رود  متر به سمت شمال مي6 متر به طرف شرق و در نهايت 8 متر به طرف جنوب، سپس 10متحركي    34

  االضالع رسم كنيد برآيند بردارهاي زير را به روش هندسي و روش متوازي   35
   

  
  



 
 
 
 
 
 
 

 

)گيري فيزيك و اندازه( فصل اول  7   

  .كنيدپاسخ صحيح را مشخص ) د

   36  باشد؟ گيري با اين وسيله درست مي كدام اندازه.  مدرج شده استcmكشي برحسب  خط

1 (/ cm4 5  2 (mm520   3 (/ m0 002   4 (m450   

  در شكل مقابل جابجايي متحرك كدام است؟

1 (4 5                             2 (5 4  

3 (24                                 4 (12  

37   

  
   

   38 كدام است؟ m3ده بر حسب ش حجم رنگ بكار رفته.  رنگ شده استmm2به ضخامت  m225روي ديواري به مساحت 

1 (50  2 (5  3 ( 25 10   4 ( 35 10   

    عدد وسط كدام است؟.  بدست آمده استزيرداد گيري براي طول يك جسم اع در يك اندازه

E cm  34 10  D / mm  25 1 10  C / m0 03  B cm  22 10  A mm 4  

39   

1 (B 2 (C  3 (D  4 (E  

اگر عدد 
n

/0 0000000012 40  لمي نوشته شود، كدام گزينه صحيح است؟بصورت نماد ع   

1 (n  112 10   2 (n/  11 2 10   3 (n 112 10   4 (n/   11 2 10   

   41  باشد؟ هاي مرسوم نمي كدام يك جزء قدرت تفكيك كوليس

1 (1/0  2 (2/0  3 (05/0  4 (02/0  

   42  ؟چه نام داردگيري شده به مقدار واقعي   بودن مقادير اندازهنزديك

  صحت) 4  رزولوشن) 3  قدرت تفكيك) 2  دقت) 1

/g برابر c.g.sچگالي جيوه در دستگاه 
cm313    43   كدام است؟SIچگالي جيوه در دستگاه . است 6

1 (136  2 (1360  3 (13600  4 (36/1  

 باشد؟   ليتر برابر با چند مترمكعب مي1000   44
1( 1  2 (210   3 (310   4 (610    

 مترمكعب معادل با چند ميلي ليتر است؟   سانتي10   45
1( 110   2 (210   3 (1  4 (10   

  باشد؟  ميكرومتر معادل با چند متر مي100   46
1(310   2(210   3(410   4(110    



 
 
 
 
 
 
 

 

 )گيري فيزيك و اندازه( فصل اول 8 

  اشد؟ب گرم معادل با چند كيلوگرم مي ميلي 410   47

1( 210   2 (210   3 (110   4 (310   

  

Fبرآيند دو نيروي عمود بر هم    48 N1 Fو  10 N2  باشد؟ برابر با چند نيوتن مي 5
1( 5 5   2 (25  3 (5  4 (15   

Fالجهت  برآيند دو نيروي هم راستا و مختلف   49 N1 Fو  4 N2  برابر با چند نيوتن خواهد بود؟  3
     1( N 7                                  2 ( N 5                               3 ( N 1                                 4 ( N 8  

Fبرآيند دو نيروي    50 N1 Fو  10 N2  باشند چند نيوتن خواهد بود؟  كه هم راستا و هم جهت مي 15
1( N25  2 (N5  3 (N15  4 (N10   

   كدام گزينه خواهد بود؟mLباشد حجم اين مكعب برحسب واحد  m310در صورتي كه حجم يك مكعب    51
1(410   2(710   3(610   4(510   

 برابر با چند ميلي گرم خواهد بود؟تن باشد جرم اين جسم  110در صورتي كه جرم جسمي    52
1( 910   2 (210   3 (510   4 (810    

شود چند نيوتن  برآيند دو نيرو كه مطابق شكل رو به رو به يك جسم وارد مي   53
   خواهد بود؟

1 (28   2 (20  
3 (25                              4 (6  

  

 نماد علمي حجم و فشار به ترتيب از راست به چپ كدام است؟   54

1( L و F  2 (V و P 3 (V و F  4( L  و P  

  باشد؟ يهاي زير يك كميت اسكالر م كدام يك از كميت   55
  وزن) 4  جرم) 3  نيرو) 2   سرعت)1

  هاي زير يك كميت برداري است؟ كدام يك از كميت   56
  حجم) 4  طول) 3  جرم) 2   شتاب)1

  پيشوند پنتا بيانگر كدام يك از مضارب زير است؟   57
1(510   2(1510   3(510   4(1510   

  يك از مضارب زير است؟ پيشوند نانو بيانگر كدام   58
1(910  2 (910   3 (610   4 (610  
 
 
 
  

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 )مكانيك( دومفصل  9 

  . هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت) الف

    نادرست  درست         .نامند خارج قسمت ميزان جابه جايي يك متحرك به زمان را سرعت متوسط متحرك مي   1

    نادرست  درست                                                     . باشد ختي ميلقانون اول نيوتن بيانگر قانون اينرسي يا    2

    نادرست  درست         .اگر اندازه نيروي برآيند وارد بر جسمي برابر با صفر باشد جسم در حال تعادل قرار دارد   3

  . گيرد گويد اگر بر جسمي نيرو وارد شود جسم در اثر آن نيرو شتابي هم جهت با نيرو مي قانون سوم نيوتن مي   4

    نادرست  درست                                                                                                                           
    نادرست  درست  .شود اي گفته مي به تغييرات سرعت در يك بازه زماني شتاب لحظه   5

    نادرست  درست  اگر جسمي ساكن باشد تعادل ديناميكي دارد   6

    نادرست  درست    كنند  حفظ مي نشود، آنها وارد بهاجسام تعادل استاتيكي و ديناميكي خود را تا زماني كه نيرويي از بيرون   7

    نادرست  درست  نيروي اصطكاك ايستايي هميشه بيشتر از نيروي اصطكاك جنبشي است   8
  . جاهاي خالي را پر نماييد) ب
  . شود ناميده مي............... كند،   جسم را بر نقطه انتهايي حركت وصل ميبرداري كه نقطه شروع حركت هر   9

  . شود نمايش داده مي............... شود و با نماد  ناميده مي............... ميزان جابجايي يك متحرك نسبت به زمان    10

پردازد و با  كند مي كه اين حركت ايجاد مي... ............ها بدون توجه به  سينماتيك به توصيف حركت اجسام و مسير آن   11

  . ها سر و كار دارد و روابط بين آن............... ، ............... ، ............... ، ............... مفاهيم 

شود و در  يده مينام............... حركتي كه در آن برآيند نيروهاي وارد بر جسم صفر باشد، و شتاب نيز صفر باشد حركت با    12

  . باشد در هر لحظه از زمان حركت با هم برابر مي............... و ............... اين حركت سرعت 

  . باشند با هم برابر مي............... و ............... در آستانه حركت يك جسم نيروي اصطكاك    13

  . به سواالت زير پاسخ دهيد) ج
  .عريف كنيدقانون اول نيوتن را ت   14

  حركت يكنواخت چه شرايطي دارد؟   15

  .را بنويسيد قانون دوم نيوتن را تعريف كرده و فرمول آن   16

  . را تعريف كنيدزيرمفاهيم    17

  نيروي اصطكاك جنبشي) نيروي وزن       ج) قانون سوم نيوتن       ب) الف



 
 
 
 
 
 
 

 

 )مكانيك( دومفصل 10 

شتاب حركت آن چند متر بر . كند  مسافت را طي مي متر40 ثانيه 8آيد و پس از  اتومبيلي از حال سكون به حركت در مي   18

  مجذور ثانيه است؟ 

A در يك جاده با سرعت ثابت B و Aدو اتومبيل    19
mV
s

10 و B
mV
s

15 به طرف هم در حركت هستند اين دو 

  شوند؟ اتومبيل در هر دقيقه چقدر به هم نزديك مي

m(g گرم چند نيوتن است؟ 200رم وزن جسمي به ج   20 )
s

 210  

m با شتاب gr100جسمي به جرم    21

s2
  برآيند نيروهاي وارد بر آن چند نيوتن است؟.  در حركت است4

 وصل كنيم، همان نيرو به m1 را به m2اگر وزنه . دهد  ميa شتاب m1در يك سطح افقي بدون اصطكاك نيرويي به وزنه    22

a2دستگاه شتاب 
3

mنسبت . دهد  مي
m
2
1

   چقدر است؟

a) نيوتني به آن شتاب 14نيروي  متر بر مجذور ثانيه و a نيوتني به جسمي شتاب 10نيروي    23 )   . دهد  متر بر مجذور ثانيه مي2

   چقدر است؟a) ب                               جرم جسم چند كيلوگرم است؟ )الف

 رسد جابه جايي اين متحرك در مي+ m10 شروع به حركت كرده و به مكان -m16 ها از مكان xمتحركي روي محور    24

  اين حركت چقدر است؟

m به سرعت s4پس از كند و  و مستقيم شروع به حركت مي در جاده بدون اصطكاك افقي kg900اتومبيلي به جرم    25
s

10 

  . نيروي خالصي را كه در اين مدت به اتومبيل وارد شده است محاسبه كنيد شتاب حركت اتومبيل.رسد مي

 و نيروي اصطكاك جنبشي وارد بر kg2اگر جرم جسم . كند  در مسير مستقيم حركت ميN40روي جسمي در اثر يك ني   26

   باشد شتاب حركت جسم را به دست آوريد؟N10جسم 

tاگر جسمي در لحظه    27 s1 t متري از مبدأ مختصات قرار داشته باشد و در لحظه 20 در فاصله 2 s2  60 در فاصله 6

  متري از مبدأ مختصات باشد سرعت متوسط متحرك را در اين حركت محاسبه كنيد؟

kشود اگر   كشيده ميN10 كه روي سطح افقي قراردارد با نيروي kg2جسمي به جرم    28 / 0 sو  2 / 0 باشد همه  4

  نيروهاي وارد بر جسم را رسم كنيد و مقدار هركدام را مشخص كنيد

kشود اگر   كشيده ميN20 با نيروي  ودر قرار داي روي سطح افقkg5جسمي به جرم    29 / 0 sو  2 / 0  باشد همه 5
  .نيروهاي وارد بر جسم را رسم كنيد
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