
1 آزمون آنالین فیزیک 

 1 اگر مقاومت جسم A ، 3 برابر مقاومت جسم B باشد و هر دو با برق خانگی روشن شوند، توان مصرفی جسم B چند برابر 

جسم A است؟ 
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 2 آهنگ شارش بار الكتريكي را در يك مدار چه مي نامند؟ 

2(	مقاومت	الكتريكي			 	 1(	توان			

4(	شدت	جريان	الكتريكي	 	 3(	اختالف	پتانسيل			

 3 شدت جريان 20 آمپر چند ثانيه در مدار جاري باشد، تا از مقطع سيم اين مدار 2 كولن الكتريسته شارش كند؟

		0/5	)4 			5	)3 			10	)2 			0/1	)1

درجه ي   200 را  آلومينيوم  گرم   500 دماي  تا  است  الزم  گرما  ژول  چند  است.   900 J
Kg C

آلومينيوم  ويژه ي  گرماي   4 

سلسيوس افزايش دهد؟ 

			9 104× )2 	 			1 8 104/ × )1

		9 107× )4 	 			1 8 107/ × )3

400C برسد. چند كيلوژول گرما الزم است تا دماي آن از  200C به   5  16 كيلوژول گرما الزم است تا دماي قطعه اي مس از 

برسد؟  800C 400C به 

			32	)2 	 			16	)1

		64	)4 	 			48	)3

1 نماييم، جرم مجموعه 540  2 3/ gr
cm

 6 جرم يك ظرف فلزي توخالي 300 گرم است. اگر اين ظرف را پر از مايعي به چگالي 

گرم و در صورتي كه پر از نوعي  روغن نماييم، جرم مجموعه 460 گرم مي شود. چگالي اين روغن چند گرم برليتر است؟

		800	)4 			850	)3 			900	)2 				950)1

 2 7 103/ × 2700 روی سطح افقی قرار دارد. اگر فشار وارد بر سطح  3kg m/  7 جسم همگنی به شكل مكعب به چگالی 

	 (g / )=10N kg پاسكال باشد، جرم جسم چند كيلوگرم است؟ 

		0/27	)4 			2/7	)3 			0/54	)2 			5/4	)1



2 آزمون آنالین فیزیک 

80m در حال حركت است ناگهان جسمی را مشاهده می كند و از فاصله 600 متری جسم 
s

 8 ماشينی در جاده ای با سرعت

ترمز می كند و در كنار آن متوقف می گردد بزرگی شتاب ماشين چند متر بر مجذور ثانيه می باشد؟

			5/3	)4 			2	)3 				3	)2 			 		4	)1

3 به طرف باال كشيده می شود. اندازه نيروی F چند نيوتن است؟  2
m

s
 9 جسمی به جرم 5kg به وسيله نيروی F با شتاب 

 (g )=10 2
m

s

		65	)4 			50	)3 			35	)2 			15	)1

 10 نماد علمي عدد 0/006204 كدام است ؟

											 	6 204 10 3/ × − )2										 	 			0 6204 10 4/ × − )1

	62 04 10 3/ × − )4										 									 		 62 04 10 2/ × −  )3	

 11 »ولت آمپر« معادل با كدام است؟ 

2(	وات			 	 1(	اهم			

4(	كولن		 	 3(	ژول			

 12 در شكل مقابل ولت سنج 6 ولت و آمپرسنج 0/4 آمپر را نشان مي دهد. اگر باتري را عوض كنيم و در اين حالت جديد ولت 

سنج 9 ولت را نشان دهد، آمپرسنج چند آمپر را نشان خواهد داد؟ 

		3	)2 			2	)1

			0/24	)4 			0/60	)3

200W در هر شبانه روز 10 ساعت روشن باشد بهاي برق مصرفي آن در يك ماه چند ريال مي شود؟ بهاي   13 اگر يك المپ 

هر كيلووات ساعت انرژي مصرفي را صد ريال فرض كنيد.�

			300	)2 	 			600	)1

	3000	)4 	 			6000	)3

 480 را به برق وصل مي كنيم، در مدت ده دقيقه در آن  اهم است. وقتي آن   50  14 مقاومت سيم گرماده يك سماور برقي 

كيلوژول انرژي الكتريكي مصرف مي شود. شدت جريان سيم چند آمپر است؟ 

		16	)4 			4	)3 			
1
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3 آزمون آنالین فیزیک 

، آمپرسنج I آمپر و ولت سنج، V ولت و توان مصرفي مقاومت R1 برابر  R2  15 در مدار رو به رو، قبل از گرم كردن مقاومت 

R2 برابر  V′ ولت و توان مصرفي مقاومت I′ آمپر وولت سنج عدد  ، آمپرسنج عدد  R2 P1 وات و پس از گرم كردن مقاومت     

P1′ وات باشد، كدام يك از موارد زير صحيح است؟     
		 ′ = ′ = ′<P P V V I I1 1 , , 	)1
		 ′ = = ′ ′>P P V V I I1 1 , , 	)2

		 ′ < ′ < ′<P P V V I I1 1 , , 	)3

			 ′ > ′ > ′>P P V V I I1 1 , , 	)4

 16 جرم يك استوانه ی مدرج 120 گرم است. 75 سانتی  مترمكعب از يك مايع درون آن می ريزيم در اين صورت جرم استوانه با 
   مايع درون آن 180 گرم می شود چگالی اين مايع چند كيلوگرم بر مترمكعب است؟	

		 8 10 2× − 	)4 		 8 10 1× − 	)3  		 8 102× 	)2 		 8 101× 	)1

 17 فشارهوا در ارتفاع  2600 متري از سطح دريا چند پاسكال است؟ 

) g N
kg

=10 ،  1 36 104 3/ × =
kg
m

76cmHg ، چگالي جيوه  =   )فشارهوا در سطح دريا 

		1 36 105/ × 	)4 				50)3 				0 68 105/ × )2 			100	)1

 18 اگر فشار گاز 95/2  كيلوپاسكال و  اختالف ارتفاع بين سطح جيوه برابر با 5 سانتي متر باشد، فشار هوا چند سانتي متر 

)ρ جيوه =13600 3
kg
m

  ، g =10 مخزن جيوه است؟ ) 
گاز

5 cm}
			75	)2 				76)1

		65	)4 			70	)3

 19 كدام عامل مايع ها را تقريباً تراكم ناپذير مي كند؟

2(	نيروي	جاذبه	بين	مولكول	ها	در	فواصل	نزديك		 1(وجود	پيوندهاي	يوني	بين	مولكولي				
4(	آزاد	بودن	مولكول	ها	در	جابه	جايي	بين	مولكولي		 3(	نيروي	رانشي	بين	مولكول	ها	در	فواصل	خيلي	نزديك			

 20 حجم جسم A دو برابر حجم جسم B و جرم آن 3 برابر جرم جسم B است. چگالی جسم A چند برابر چگالی جسم B است؟	
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 200C  21 يك گرمكن الكتريكی در هر ثانيه 1600 ژول انرژی الكتريكی را به گرما تبديل می كند. اين گرمكن را درون 2kg آب 

قرار می دهيم. اگر گرمكن 210 ثانيه روشن باشد و 75 درصد انرژی گرمايی آن به آب داده شود، دمای آب به چند درجه ی سلسيوس 

C آب(             J
kg C

=
°

4200 ) می رسد؟   

		60)4 			50	)3 			40	)2 		 		30	)1



4 آزمون آنالین فیزیک 

B است به اين دو جسم به يك اندازه گرما مي دهيم. اگر بدون تغيير حالت، دماي هر دو  ، دو برابر جرم جسم  A  22  جرم جسم 

B است؟  A چند برابر گرماي ويژه ي جسم  جسم به يك اندازه افزايش يابد، گرماي ويژه ي جسم 
		2	)4 			1	)3 			 1

2
	)2 		 		1
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	)1

2kg آب   23 يك سماور برقي در هر ثانيه 40000 ژول انرژي الكتريكي را به گرما تبديل مي كند. اين سماور در مدت 100 ثانيه دماي 

900C مي رساند. چند درصد انرژي گرمايي سماور به آب داده شده است؟  100C به  را از 
		84	)4 			64	)3 			36	)2 		 			16	)1

 24 يكاي »گرماي ويژه« در SI كدام است؟  

	 J
kg C.0 	)4 			 J S

kg
. 	)3 			 J S

kg C
.
.0 		)2 			 J
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	)1

400C باشد،  100C و   25 به دو گلوله مسي يكسان A و B مقدار مساوي گرما مي دهيم. اگر دماي اوليه ي A و B به ترتيب 
دماي ثانويه  B چند درجه سلسيوس بيشتر از دماي ثانويه A است؟ 

		30	)4 			50	)3 			20	)2 			10	)1

 26  رسانايي حرارتي آب در مقايسه با رسانايي حرارتي مس ................... است و گرماي ويژه ي آب در مقايسه با گرماي ويژه ي 

مس ................... است.����

4(	بيش	تر-	كم	تر		 3(	كم	تر-	كم	تر			 2(	بيش	تر-	بيش	تر			 1(	كم	تر-	بيش	تر			

6m در حال حركت می باشد. در اثر نيروی ترمز در مدت 3 ثانيه متوقف شده و می ايستد، اگر 
s

 27 متحركی با سرعت اوليه 

جرم اتومبيلی 1 تن باشد نيروی ترمز چند نيوتن می باشد؟

		 +1000N 	)4 			 −2000N 	)3 			 −3000N 	)2 			 −1000N 	)1

8m باشد، 
s

 28 متحركی از حال سكون با شتاب ثابت به حركت در می آيد، اگر سرعت متوسط آن در دو ثانيه اول حركت
مسافتی كه در ثانيه اول طی كرده چند متر است؟

		16	)4 			8	)3 			4	)2 		 		2	)1

 29 يكاي كار برحسب يكاهاي اصلي به شكل كدام گزينه مي باشد؟
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 30 كميت هاي طول ، جا به جايي ، تندي، گشتاور به ترتيب چه نوع كميت هايي هستند؟

2(برداري،برداري،نرده	اي،برداري 	 	 1(	نرده	اي،	برداري،	نرده	اي،	برداري			

4(برداري،نرده	اي،نرده	اي،نرده	اي	 	 3( نرده	اي،نرده	اي،برداري،نرده	اي 	


