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  هاي نسبتاً دشوار سؤال
  

  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند 6بيش از سوال به 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  
 .باشد مايعي نامحلول در آب مي. . . جامدي محلول در آب و . . .  - 1

  نفت -جوهر نمك) 2    نفت -سديم كلريد )1
  اتانول -گوگرد) 4    اتانول -براده آهن )3

  )نفر 9367شركت كنندگان ، 27/10/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 50اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 85%(
  كدام گزينه نادرست است؟  - 2

  .ها است گيري حجم مايع متداول براي اندازهاز يكاهاي ليتر، يكي ) 1
 .متر است سانتي 1شكل به طول، عرض و ارتفاع  ظرفي مكعبي حجم برابر ليتر يك) 2

 .جه كردبايد به سطح زير منحني تواغلب مدرج  ي براي خواندن حجم مايع در استوانه) 3

  .شود گيري مي وزن يك جسم با نيروسنج اندازه) 4
 )نفر 7779، شركت كنندگان 10/8/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 54اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 85%(

 هاي زير براي تمام اجسامي كه روي زمين هستند، صحيح است؟ چه تعداد از ويژگي - 3

  »وزن دارند –حجم دارند  –جرم دارند «    
1( 1    2( 2    
  صفر )4    3 )3

 )نفر 11827، شركت كنندگان 24/07/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 50اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 85%(

 

  است؟ مترمكعب گرم باشد، چگالي آن چند گرم بر سانتي 30اگر جرم كليد نشان داده شده در تصوير زير،  - 4
1 (3  
2 (30 

3 (15 

4 (10  
 )نفر 7779، شركت كنندگان 10/8/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 49اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 83%(

  .است. . . لت بخار هاي آب در حالت يخ در مقايسه با حا ي بين مولكول و فاصله. . . هاي آب در حالت يخ در مقايسه با حالت بخار  شكل مولكول - 5
  تر كم –كند  فرق نمي) 2    تر كم –تر متراكم) 1
  كند فرق نمي –كند  فرق نمي) 4    تر بيش –تر  متراكم) 3

  )نفر 7779، شركت كنندگان 10/8/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 14اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 82%(
  :ت بايك نيوتون تقريباً معادل اس - 6

  گرمي 100وزن يك توپ ) 2  گرمي 100جرم يك توپ ) 1

  وزن يك توپ يك كيلوگرمي) 4  جرم يك توپ يك كيلوگرمي) 3

 )نفر 9367، شركت كنندگان 27/10/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 32اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 82%(

 آن علوم و ابزارهاي علوم هفتماولبخش
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 گيري شود؟ اندازه) متر دقت در حد يك سانتي(متري  كش سانتي يك خط تواند توسط هاي زير مي يك از طول كدام - 7

  ليتر ميلي 406) 2    متر ميلي 246) 1
  متر ميلي 210) 4    متر سانتي 2/24) 3

  )نفر 9367، شركت كنندگان 27/10/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 41اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 81%(
المللي توافق كردند كه براي  هاي بين باشند، در نشست. . . هاي مختلف يك چيز با هم  گيري كه عددهاي حاصل از اندازه درسي، دانشمندان براي آن طبق كتاب - 8

  .معيني را تعريف كنند. . . هر كميت 
  يكاي -پذير مقايسه) 2    جنس -تراز هم) 1
  يكاي -تراز هم) 4    جنس -پذير مقايسه) 3

 )نفر 11827، شركت كنندگان 24/7/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 52اند اما نندگان به اين سؤال پاسخ دادهك شركت 81%(

دقيقه اول كه به آب و يخ حرارت داديم گرما صرف ذوب شدن يخ شده و دماي مخلوط آب و يخ  2فكر كنم در «: وقتي ايليا جدول زير را مشاهده كرد گفت - 9
  يك از مراحل روش علمي قرار دارد؟ اين گفتار ايليا در كدام» .تغييري نكرده است

C)دما )دقيقه(زمان ) 
  
1  
2  
3 5 
4 15 
5 30 
6 40 

  ري كردنگي اندازه )2    بندي كردن طبقه )1
  آوري اطالعات جمع )4    سازي فرضيه )3

 )نفر 11827، شركت كنندگان 24/7/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 57اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 80%(

  ها دارد؟  كدام گزينه در سطح زمين وزن باالتري نسبت به ساير گزينه -10
  گرم 100كيلوگرم و  2اي به جرم  ماده) 1
  گرم 1200كيلوگرم و  1اي به جرم  ماده) 2
  كيلوگرم 3اي به جرم  ماده) 3
  گرم 3200اي به جرم  ماده) 4

 )نفر 7779، شركت كنندگان 10/8/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 56اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 80%(
  

  .)مترمكعب است گرم بر سانتي 1چگالي آب (رود؟  نميبا توجه به جدول زير، كدام ماده در آب فرو  -11
 )مترمكعب سانتي(حجم ماده )گرم(جرم ماده ماده

1 35 10 

2 100 200 

3 110 100 

4 240 100 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  )نفر 9497گان ، شركت كنند9/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 49اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 77%(

  . مترمكعب است سانتي. . . ليتر معادل  1مترمكعب و  سانتي. . . سي معادل  سي 20 -12
1( 200 ،10    2( 20 ،100  
3( 20 ،1000    4 (200 ،100  

  )نفر 8030، شركت كنندگان 25/7/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 47اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 77%(

 



  
  9                                                                                                                                                                                                                                                                                                      كانون فرهنگي آموزشكانون فرهنگي آموزش                                                                                                                                            54515451 :كد كتاب  

 

 

  است؟ دقيق كش معمول و يك از موارد زير، اين خط گيري كدام براي اندازه .است شده مدرج متر ميلي حسب بر در اختيار داريم كهcm20كشي به طول خط -13
 متر سانتي 111/0 طول به ايميله )1

  متر ميلي 195 طول به اي ميله) 2
 متركيلو 110 طول به قم تهران بين آهن راه خط) 3

  متر 90 ي اندازه به استخر يك طول )4
 )نفر 13188، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 55اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 73%(

  است؟ درست مقابل شكل با رابطه در يك كدام -14
  .كنند يم وجهت شده جادياي منحني باال سطح بهاغلب  ،عيما حجم خواندني برا) 1
  .كند كمك جسم كي يچگالي ريگ اندازه به تواند يم) 2
  .گرفت اندازه را تروژنين و ژنياكس حجمتوان با استفاده از آن،  مي) 3
  .شود اغلب براي تركيب چند نوع مايع شيميايي استفاده مي) 4

 )نفر 11924، شركت كنندگان 21/9/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 38اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 73%(
  كدام گزينه يكاي مناسبي را براي كميت ذكر شده، بيان نكرده است؟ -15

  جرم كيلوگرم و گرم )1
  وزن نيوتون )2
  حجم مترمكعب و متر سانتي )3
  حجم سي سي )4

  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 41اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 73%(

 ترتيب چگونه است؟ در آب بهطعام حالليت اتانول، جوهرنمك و نمك  -16

  محلول، نامحلول، محلول )1
  محلول، محلول، نامحلول) 2
    ل، محلولمحلول، محلو )3
  نامحلول، نامحلول، محلول) 4

  )نفر 11736، شركت كنندگان 21/1/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 36اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 72%(
 چه تعداد از عبارات زير صحيح است؟ -17

  .شوند صورت آزاد در طبيعت يافت مي تعداد بسيار زيادي از عناصر به) الف
  .اند كنيم، فقط از يك نوع اتم ساخته شده ها استفاده مي اغلب موادي كه از آن )ب
  .مولكول متان از دو نوع اتم ساخته شده است) پ
 .تر و آلوده شدن هوا از فوايد آن است جايي مسافران با سرعت بيش اي از فناوري است كه جابه ساخت خودرو نمونه) ت

1( 1   2( 2 

  .نادرست هستندي موارد  همه )4   3 )3
  )نفر 15577، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 24اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 72%(

 . . . گذاري شده در جهان هستند، به جز  تمام موارد زير جزو اولين استانداردهاي پايه -18

  گيري طول يكسان شدن واحد اندازه )1
  گيري جرم دن واحد اندازهيكسان ش) 2
  گيري زمان يكسان شدن واحد اندازه )3
  گيري حجم يكسان شدن واحد اندازه) 4

 )نفر 11736، شركت كنندگان 21/1/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 46اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 72%(
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  ار نيست؟انحالل چند مورد از موارد زير در آب، دور از انتظ -19

 گوگرد*   اتانول*   نفت*   سديم كلريد *

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4   

  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 43اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 72%(
  باشد؟  بررسي حالليت مواد در آب مربوط به كدام مهارت يادگيري در علوم مي -20

    گيري اندازه )2    مشاهده )1
  بيني پيش )4    آزمايش )3

  )نفر 9497، شركت كنندگان 9/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 53اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 72%(
  كدام گزينه صحيح است؟ -21

  .يمكن مايع استفاده ميمقدار كمي از گيري حجم  ي مدرج براي اندازه از استوانه) 1

  .گيري حجم مايع كيلوگرم است واحد اندازه) 2

  .كنيم هاي منحني توجه مي ، به لبهفقط ي مدرج براي خواندن حجم مايع در استوانه )3

  .گيريم كش اندازه مي مسافت بين دو شهر را معموالً با خط )4

  )نفر 9497، شركت كنندگان 9/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 45اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 71%(
  گيري است؟ كش زير قابل اندازه يك از مقادير داده شده با استفاده از خط گيري، كدام با توجه به مفهوم دقت اندازه -22

  متر يسانت 8/2) 1
   لومتريك000014/0 )2
  متر يليم 24) 3
  متر 16/0) 4

  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 25مااند ا كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 70%(

  شود؟ بيني محسوب نمي درستي يا نادرستي بيش  ي يك از موارد زير، از جمله كارهاي صورت گرفته به عنوان بهترين راه مطالعه برطبق كتاب درسي، كدام -23

    انجام آزمايش )2    طراحي آزمايش )1

  آزمايش سي نتايجبرر )4    تفكر )3

  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 47اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 70%(
  .بوده است. .   .گذاري شده در دنيا مربوط به يكسان شدن واحدهاي  گيري؛ اولين استاندارهاي پايه و اندازه. . . استاندارد، معيار و شاخصي است براي  -24

  جرم، حجم و طول -سنجش) 2  زمان و طول جرم، -كيفيت) 1

  طول، جرم و حجم -كيفيت) 4  زمان، جرم و طول -سنجش) 3

  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 34اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 70%(

  تر است؟ يك از موارد زير بيش گيري در كدام دقت اندازه -25

  متر 26/4 )2    متر ميلي 321 )1

  متر 2/0 )4    متر سانتي 4 )3

  )نفر 9497، شركت كنندگان 9/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 36اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 70%(
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  .، است. .  .ي  نتيجهي علم عيسرهاي  موفقيت و دستاوردهاطبق كتاب درسي،  -26
  دانشمندان فراواني ها تيفعال) 1
  ديگر با يك متخصصان و دانشمندان ي همه مشترك تيفعال) 2
  متخصصان توسط مختلف شاتيآزما) 3
  متخصصان و دانشمندان اتيتجرب و قاتيتحق) 4

  )نفر 9497، شركت كنندگان 9/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 44اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 70%(
  

  كند؟ سنج چه عددي را به ما گزارش مي ثانيه اين زمان 420/0سنجي در حد ثانيه باشد، پس از گذشت  گيري زمان اگر دقت اندازه -27
  صفر )4  4/0 )3  420/0 )2  42/0 )1

  )نفر 9497، شركت كنندگان 9/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 41اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 70%(
  يك از جمالت زير صحيح است؟ كدام -28

  .ي مواد مايع، محلول در آب هستند همه )1
  .فقط مواد جامد، محلول در آب هستند )2
  .اتانول و نفت، هر دو محلول در آب هستند )3
  .نمك و جوهرنمك محلول در آب هستند )4

  )نفر 9497، شركت كنندگان 9/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 53اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 70%(
  كند؟ گرمي از اين جسم چه حجمي را اشغال مي 100ي  متر مكعب باشد، يك نمونه گرم بر سانتي 10اگر چگالي جسمي  -29

  مترمكعب سانتي 100 )2    مترمكعب سانتي 10 )1
  كعبمترم سانتي 1 )4  متر مكعب سانتي 1000 )3

  )نفر 11924، شركت كنندگان 21/9/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 42اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 70%(
 كدام گزينه صحيح نيست؟ -30

  .شود مترمكعب يا كيلوگرم بر مترمكعب بيان مي معموالً يكاي چگالي برحسب گرم بر سانتي )1

  .كند ضايي است كه جسم اشغال ميحجم يك جسم برابر با مقدار ف )2

  .متر است گيري قطر نوك مداد، ميلي يكاي مناسب براي اندازه )3

  .كنيم ي مايعات، به سطح زير منحني توجه مي ي مدرج، براي خواندن حجم همه در استوانه )4

  )نفر 14588، شركت كنندگان 20/9/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 41اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 70%(
  قدر است؟ هاي قلب اين شخص در يك ساعت چه تعداد ضربان. ثانيه است 8/0زمان بين دو ضربان قلب شخصي در حالت معمولي  -31

1 (4500  2 (75  3 (2880    4 (7500  

  )نفر 10481، شركت كنندگان 22/9/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 21اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 70%(
/گيري ترازويي در حد مقياس گرم باشد، جرم جسمي به مقدار اگر دقت اندازه -32 kg0   كند؟ را چه مقدار گزارش مي 4125

1(g4125  2(g412  3(/ g41 25    4(/ g4 125  

  )نفر 7779، شركت كنندگان 10/8/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 40اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده كتشر 70%(
  متر است؟  ترتيب از راست به چپ، چند متر و چند ميلي بهدر مجموع و متر  سانتي 160متر و  20 -33

  21600و  6/21) 2    21600و 26) 1

  2160و  26) 4    2160و  6/21) 3

  )نفر 7779، شركت كنندگان 10/8/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 49اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 70%(
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 . . . . .مترمكعب است و جسم  گرم بر سانتي. . . چگالي جسم . باشد مترمكعب مي 0001/0كيلوگرم داراي حجم  05/0جسمي به جرم  -34

  .رود ، در آب فرو مي5/0) 1

  .ماند ، روي آب شناور مي 05/0) 2

  .ماند ، روي آب شناور مي 5/0) 3

  .رود ، در آب فرو مي 05/0) 4

 )نفر 9367، شركت كنندگان 27/10/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 29اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 69%(

 چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ -35

a (اند اتم تشكيل شده 90د در جهان هستي تقريباً از ي مواد موجو همه.  

b (هر مولكول آب از دو اتم اكسيژن و يك اتم هيدروژن تشكيل شده است.  

c (گيري طول، حجم و جرم است گذاري شده در جهان، مربوط به يكسان شدن واحدهاي اندازه يكي از اولين استانداردهاي پايه.  

d (برد گيري را باال مي دست آمده، دقت اندازه گرفتن از اعداد بهگيري و ميانگين  تكرار اندازه.  

  .ي موارد نادرست است همه )4   3 )3  2 )2  1 )1

  )نفر 14588، شركت كنندگان 20/9/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 11اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 69%(
   چه تعداد از عبارات زير صحيح است؟ -36

  .ها در كنار فوايدشان معايبي هم دارند تعداد كمي از فناوري) فال

  .ترين سد بتني خاورميانه است سد كرخه بزرگ) ب

  .سازي شده در خاورميانه است بنيانا اولين گوساله شبيه) پ

  .دهد ويژگي كنجكاوي در انسان او را به دانستن و كشف دانش سوق مي) ت

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

  )نفر 13188، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 30اما اند  نندگان به اين سؤال پاسخ دادهك شركت 68%(
 چند نيوتون وزن دارد؟تقريباً كيلوگرم بر متر مكعب  8700سانتي متر مكعب و چگالي  100يك قطعه فلز به حجم  -37

1 (7/8  2 (87  3 (870    4 (8700  

  )نفر 9052، شركت كنندگان 8/9/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 14اند اما ين سؤال پاسخ دادهكنندگان به ا شركت 68%(
  ي بين جرم ماده با چگالي آن، در يك دماي مشخص، به چه صورت است؟ ي مشخص، رابطه در يك ماده -38

  .يابد با افزايش جرم، چگالي افزايش مي )1

  .يابد با افزايش جرم، چگالي كاهش مي )2

  .كند در يك جرم مشخص، با افزايش دما چگالي تغيير نمي )3

  .افزايش يا كاهش جرم يك ماده، تأثيري در چگالي آن ماده ندارد )4

  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 54اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 67%(
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  هاي  دشوار سؤال

  
  .سوال پاسخ دهند 2سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  تظار داريم دانشان

  .سوال پاسخ دهند) 4يا (3سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند 5سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  متر، چند ليتر است؟ سانتي 20، 15، 10م مكعب مستطيلي به ابعاد حج -39
1 (5/1     2 (2    
3 (3    4 (4  

  )نفر 11827، شركت كنندگان 24/7/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 53اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 65%(
  باشد؟ گيري شده  تواند با اين وسيله اندازه از اعداد زير نمي يك  متر باشد، كدام سانتي 3/0اي  گيري وسيله اگر دقت اندازه -40

  متر  35/5 )2    متر سانتي 35 )1
  متر سانتي 3/5 )4    متر سانتي 35/52 )3

  )نفر 10844، شركت كنندگان 5/10/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 31اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 65%(
چگالي توپ چند گرم بر . گيرد قرار ميmL380آب دارد، سطح آب روي mL300ي مدرجي كه با انداختن آن درون استوانه. است g100جرم يك توپ -41

  .)رود توپ كامالً در آب فرو مي(متر مكعب است؟  سانتي
1( 5/1  2( 4/1  3( 25/1    4( 8/3  

  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 46اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده تشرك 65%(
  .متر است سانتي 5/0برابر . . . كيلومتر،  01/0 -42

1( 2000    2(1
5  

3( 200    4( /0 02  
 )نفر 11924، شركت كنندگان 21/9/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 40اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 64%(

 چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ -43

A :اند ها همواره با تقريب همراه گيري اندازه.  
B : شود است كه از طرف زمين برجسم وارد مي) يا جاذبه(وزن جسم برابر با نيروي گرانشي.  
C :اند كه براي هر يكا، كميت معيني را تعريف كنند المللي توافق كرده هاي بين در نشست.  
D :شود در زندگي روزمره فقط از يكاي ثانيه براي زمان استفاده مي.  
1 (2    2 (1    
  3) 4  .ي موارد صحيح هستند همه) 3

  )نفر 13188، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 20ااند ام سؤال پاسخ دادهكنندگان به اين  شركت 64%(

  
  كش از راست به چپ كدام است؟  گيري ترازو و خط هاي زير، دقت اندازه با توجه به شكل -44

    متر سانتي 1/0 –گرم 100 )1
  متر سانتي 1/0 –گرم 200 )2
  متر سانتي 1 –كيلوگرم  1 )3
  متر سانتي 1 –گرم  200 )4

  )نفر 10844، شركت كنندگان 5/10/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 28اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 63%(

 علوم و ابزارهاي آن هفتم علوماولبخش



  
  54515451  :كد كتاب                                                                                                                     كانون فرهنگي آموزشكانون فرهنگي آموزش  14

 

 

نـد ديـد؟   هنگامي كه قايق غرق شود، امدادگران رنگ كدام وسيله را روي سـطح آب نخواه . فرض كنيد وسايل زير در سطح يك قايق تفريحي وجود دارد -45
  .)مترمكعب است گرم بر سانتي 1چگالي آب در اين آزمايش (

  مترمكعب، قرمز رنگ سانتي 250گرم و حجم  200اي به جرم  قطعه )1
  مترمكعب، آبي رنگ سانتي 200گرم و حجم  100اي به جرم  قطعه )2
  سي دارد، زرد رنگ سي 20و حجم  گرم 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

  )نفر 11214، شركت كنندگان 7/9/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 35اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 62%(
گرم را به آرامي درون اين ظـرف منتقـل    100اي به جرم  گلوله. رصد آن از آب پر شده استد 80ومترمكعب است  سانتي 200اي  حجم يك ظرف شيشه -46

  .)گلوله توپر است(مترمكعب است؟  چگالي گلوله چند گرم برسانتي. شود مترمكعب از آب ظرف به بيرون ريخته مي سانتي 10كه  طوري  كنيم، به مي
1 (5/2    2 (1    
3 (2    4 (10  

  )نفر 9052، شركت كنندگان 8/9/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 24اند اما اين سؤال پاسخ داده كنندگان به شركت 61%(
گرم بر  5در صورتي كه چگالي سنگ . كنيم اندازيم و استوانه را پر از آب مي مي mL50ي مدرج به ظرفيت گرم را در يك استوانه 30يك سنگ به جرم  -47

  است؟ ccطور كامل درون آب قرار گيرد، حجم آب درون استوانه چند  عب باشد و سنگ بهمتر مك سانتي
1 (44    2 (50  
3 (20    4 (40  

 )نفر 6554، شركت كنندگان 26/7/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 20اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 61%(

 كيلوگرم بر متر مكعب تقريباً چند نيوتون وزن دارد؟ 8700متر مكعب و چگالي  سانتي 100يك قطعه فلز توپر و يكنواخت به حجم  -48

1 (7/8  2 (87  3 (870   4 (8700  
  )نفر 13188، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 12اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 61%(

متـر   سانتي 54متر مكعب به  سانتي 50ي  اندازيم، سطح آب از درجه گرم را داخل آب مي 42ي توپري به جرم  گلوله. ي مدرجي آب وجود دارد درون استوانه -49
  چگالي گلوله چند گرم بر سانتي متر مكعب است؟. رسد مكعب مي

1( 5/3    2 (5/10  

3 (21    4 (42        
  )نفر 11827، شركت كنندگان 24/7/94آزمون )(اند حيح دادهبه آن پاسخ ص% 45اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 59%(

مترمكعب  سانتي 10گرم و حجم  8اي، موادي مايع با چگالي مشخص ريخته شده است و يك جسم توپر يكنواخت به جرم  فرض كنيد در يك ظرف استوانه -50
فرض كنيد در اثر انداختن جسم در اسـتوانه،  (گيرد؟  از استوانه قرار مياگر اين جسم درون ظرف انداخته شود، اين ماده در كدام منطقه . در اختيار داريم

  .)خورند هاي مواد بر هم نمي  اليه

1( A  

2( B  

3( C  

4( D  
  )نفر 11549، شركت كنندگان 26/10/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 48اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 59%(

 متر مكعب است؟ ليتر، چند گرم بر سانتي 16/0و حجم   g 800چگالي جسمي به جرم  -51

1( 4    2( 5  

3( 4/0    4( 5/0  
  )نفر 10844، شركت كنندگان 5/10/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 38اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 59%(
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  است؟ دقيق كش معمول و يك از موارد زير، اين خط گيري كدام براي اندازه .است شده مدرج متر ميلي حسب بر در اختيار داريم كهcm20كشي به طول خط -52

  متر سانتي 111/0 طول به ايميله )1
  متر ميلي 195 طول به اي ميله) 2
    كيلومتر 110 طول به قم تهران بين آهن راه خط) 3
  متر 90 ي اندازه به استخر يك طول )4

  )نفر 13188، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 40اند اما ه اين سؤال پاسخ دادهكنندگان ب شركت 59%(
  شود؟ تواند استفاده  كدام يكا براي كميت آورده شده مي -53

  mL -طول) 2   نيوتون -جرم )1

  g/cc -چگالي) 3cc   4 -حجم )3
  )نفر 13188، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند ه آن پاسخ صحيح دادهب% 19اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 59%(

ليتر برسد،  ميلي 50ليتر آب مقطر حجم مخلوط به  ميلي 40اگر بعد از افزودن . ريزيم ي نرم مي ليتر، ماسه ميلي 15ي  ي مدرجي، تا مقابل درجه در استوانه -54

 كدام است؟ cm3حجم ذرات ماسه به تنهايي و برحسب

1 (10   2 (15  3 (5    4 (1  
 )نفر 9367، شركت كنندگان 27/10/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 22اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 58%(

هاي زير را انجام  منظور فعاليت  او بدين. هدگيري و ابزارهاي آن توضيح د هاي خود در مورد اندازه كالسي خواست كه به هم آموزان كالس هفتم مي يكي از دانش -55
 داد، چه تعداد خطا در توضيحات و اعمال او وجود دارد؟

مـثالً بـراي جـرم،    . اند ها قابليت مقايسه كردن داشته باشند، براي هر يكا، كميت معيني را تعريف كرده  گيري كه اندازه براي آن«: آموز گفت دانش
كش و ترازو استفاده كرد و اعـداد   ترتيب از خط گيري طول و وزن مداد خود به سپس او براي اندازه. اند تعريف كرده كيلوگرم و براي زمان ثانيه را

  ».دست آمده را به دوستانش اعالم كرد به
1( 1  2( 2  3( 3   4( 4  

  )نفر 15577شركت كنندگان  ،22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 19اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 56%(
انـدازيم،   ناپذيري وجود دارد، هنگامي كه اين مكعب مستطيل را داخل يك بشر بزرگ پـر از آب مـي      ي خالي نفوذ داخل يك مكعب مستطيل فلزي حفره -56

mL100 اگر جرم مكعب مستطيل. آب سرريز مي شودg90 ي داخل مكعب مستطيل  مترمكعب باشد، حجم حفره گرم بر سانتي 3نظر و چگالي فلز مورد

  است؟ ccچند 

1 (10  2 (30  3 (70    4 (100  

  )نفر 8103، شركت كنندگان 24/8/92آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 15اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 56%(
چگالي (ليوان چند گرم است؟  جرم مايع بيرون ريخته شده از. ريزد ليتر از آن مايع بيرون مي ميلي 50مايع، با انداختن يك تكه سنگ درون يك ليوان پر از  -57

  )ليتر گرم بر ميلي 2/1: مايع

1( 500  2( 60  3( 55    4( 90  

  )نفر 11214 ، شركت كنندگان7/9/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 44اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 55%(
از فضـاهاي  . مترمكعب است گرم بر سانتي 2چگالي فلز (مترمكعب دارد؟  گرم، چه حجمي برحسب سانتي 100قطعه گوي فلزي توپر هر كدام به جرم  10 -58

  .)شود نظر مي خالي صرف

1( 1000  2( 2000  3( 500    4 (250  

  )نفر 8030، شركت كنندگان 25/7/93آزمون )(اند صحيح دادهبه آن پاسخ % 30اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 55%(
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ي مدرج ديگري، سطح  در استوانه Bدهد و با انداختن جسم  افزايش حجم را نشان مي cc400ي مدرج حاوي آب، استوانه در استوانه Aبا انداختن جسم  -59

gدر صورتي كه چگالي اين دو جسم با هم برابر و معادل. آيد تر ميباالcc80ي آب درون استوانه به اندازه / cm320  باشد، جرم جسمA  چند گرم از جرم
  تر است؟ بيش Bجسم 
1( 5  2( 8000  3( 6400    4( 1600  

 )نفر 11549ركت كنندگان ، ش26/10/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 32اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 54%(

  است؟ Bچند برابر چگالي جسم  Aچگالي جسم . است  Bبرابر جرم جسم  3و جرم آن  Bدو برابر حجم جسم  Aحجم جسم  -60

1(2
3    2(3

2   3( 4
9     4(9

4  

  )نفر 11827، شركت كنندگان 24/7/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 33اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 53%(
ر كدام گزينه را ي گفته شده د نيوتون است، وزن ماده 01/0اش  گيري نيوتون باشد، با يك نيروسنج كه دقت اندازه 1گرمي دقيقاً برابر  100اگر وزن يك سيب  -61

  توان بادقت اندازه گرفت؟ نمي
  گرمي 16دي  يك سي) 2  كيلوگرمي 25/0يك انار  )1
  گرمي 1/0يك پر ) 4  كيلوگرمي 004/0يك مداد  )3

  )نفر 15577، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 24اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 53%(
 متر است؟ ميلي 1/0گيري كدام وسيله  دقت اندازه. گيري شده است گيري طول، اندازه ي اندازه هاي زير توسط يك وسيله  ز دادههر يك ا -62

 متر سانتي 2/3 )2   متر ميلي 21/3 )1

  كيلومتر  2000001/3 )4   متر 21/3 )3
  )نفر 15577، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 16اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 53%(

چگالي جسم (گيرد؟  ، سطح آب روي چه عددي قرار مي دورن استوانه Aبا انداختن جسم . قرار دارد mL200ي مدرج روي سطح آب درون يك استوانه -63

A،g / cm38 و جرم آنg400 ريزد نداختن جسم درون استوانه، هيچ آبي از آن بيرون نميبا ا. است(.  
1( 50  2 ( 3400  3( 150    4 (250  

  )نفر 9497، شركت كنندگان 9/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 32اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 52%(

مترمكعـب   سـانتي  2گرم و حجـم   76/1اي به جرم  گلوله. الي اين مايعات مشخص شده استچگ. ايم صورت شكل زير آماده كرده ستوني از مايعات مختلف به -64
هاي نوشته شده،  خورند و چگالي ها برهم نمي در هنگام اضافه كردن گلوله به ستون، اليه(گيرد؟  اين گلوله در كدام اليه قرار مي. گيرد داخل اين ستون قرار مي
  ).مترمكعب هستند برحسب گرم بر سانتي

1
960
920
880
840
80








/

/

/

/

/

F

E

D

C

B

A

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

 نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 28اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 51%(

)طور دقيق قابل محاسبه است؟ سي است، به سي 2گيري حجم توسط يك پيمانه كه حجم آن  كدام اندازه -65 L cm ) 31 1000  
  متر مكعب سانتي 802/6 )2    ليتر ميلي 5/6 )1
  ليتر 40/2 )4    سي سي 4/2 )3

  

  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 33اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 51%(
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  تردشوار هاي  سؤال

  .سوال پاسخ دهند 1سوال به  10از هر  5500تا  5000 آموزان ترازهاي انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند) 3يا (2سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند4 سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  
 به استوانه از آب سي سي 25. اندازيم مي استوانه اين را درون گرم 100 جرم به توپري ي فلزي گلوله. داريم  اختيار در است آب از پر كه مدرج ي  استوانه يك -66

 .)است مترمكعب سانتي بر گرم 1 آب چگالي( است؟ مكعب متر سانتي بر گرم چند گلوله اين چگالي. ريزد مي بيرون

1 (5/2   2 (4 

3 (8   4 (5/4  
  )نفر 16441، شركت كنندگان 9/11/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 34اند اما ان به اين سؤال پاسخ دادهكنندگ شركت 50%(

A ،gچگالي جسم . با هم برابر است Bو  Aجرم جسم  -67 / cm34و حجم آن/ L0 را داخل آب بيندازيم، سـطح آب درون   Bكه جسم  در صورتي. است 1

g، چندBچگالي جسم . آيد باال ميcm340ي مدرج استوانه / cm3است؟)L cm 31 1000(  
1( 16    2( 4    
3( 8    4( 10  

  )فرن 10844، شركت كنندگان 5/10/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 34اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 46%(

 . است. . .  Aمترمكعب از جسم  سانتي. . .  Bباشد، حجم جسم  Bبرابر جرم جسم  A ،3در صورتي كه جرم جسم . برابر است Bبا جسم  Aچگالي جسم  -68

  .)است cm330برابر با Aحجم جسم (
  تر ، كم 30 )1
  تر ، كم10 )2
  تر ، بيش20 )3
  تر ، كم20 )4

  )نفر 11214، شركت كنندگان 7/9/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 30اند اما ه اين سؤال پاسخ دادهكنندگان ب شركت 46%(
 مترمكعب است؟  چند گرم بر سانتي Bباشد، چگالي جسم  A، دو برابر حجم Bبا هم برابر باشد و حجم  Bو  Aدر صورتي كه جرم جسم  -69

gچگالي( / cm A310جرم ،g A8(  
1( 2/3    2( 5  
3( 5/0    4( 2/6  

  )نفر 9497، شركت كنندگان 9/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 13اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 45%(
انـدازيم،   آب است، مي mL90اويليتري كه از قبل ح ميلي 100ي مدرج  گرمي را به آرامي داخل يك استوانه 30وقتي يك سنگ كوچك  بدون حفره و  -70

مترمكعـب   باشد، چگالي سـنگ برحسـب گـرم بـر سـانتي      Dاز فلز  g4اگر حجم آب خارج شده برابر حجم. شود ي مدرج خارج مي مقداري از آب استوانه
  ) مترمكعب گرم بر سانتي D =2چگالي فلز (يك از مقادير زير است؟  كدام

1( 3    2( 5/2  
3( 2/2    4( 8/2  

 )نفر 11736، شركت كنندگان 21/1/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 14اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 45%(

gچگالي آب(رود؟  نمي فرو آب در زير موارد از يك كدام -71 / cm 31(  
  سي سي 50 حجم و گرم 100 جرم به جسمي) 1
  مكعب متر سانتي بر گرم 2 چگالي و سي سي 450 حجم به جسمي) 2
  كيلوگرم 004/0 جرم و ليتر 001/0 حجم به جسمي) 3
  مكعب متر سانتي بر گرم 9/0 چگالي و كيلوگرم 2000 جرم به جسمي) 4

  )نفر 7779، شركت كنندگان 01/8/94ن آزمو)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 18اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 45%(

 علوم و ابزارهاي آن علوم هفتماولبخش
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 است؟  Aي تر از چگالي ماده بيش Bي  در كدام گزينه چگالي ماده Bو  Aي  ي چگالي دو ماده با توجه به نمودارهاي مقايسه -72

  
1(    2(  
  
3(    4( 

 
  

  )نفر 11827، شركت كنندگان 24/7/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 18اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 45%(
ليتر  اندازيم، چند ميلي را به آرامي داخل آب مي Aوقتي جسم . قرار دارد mL80است، روي mL100ي مدرج كه ظرفيتش سطح آب درون يك استوانه -73

A،gچگالي جسم(ريزد؟  ي استوانه مدرج بيرون مي آب، از لبه / cm34 گرم است 120و جرم آن(.  
1( 5    2( 10  
3( 15    4( 20  

  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 16ما ااند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 44%(

باشد يا تو خالي؟ اگر تو خالي  اين گوي توپر مي. استcm330و حجمش برابر با g200متر مكعب برابر با گرم بر سانتي 10جرم يك گوي فلزي با چگالي  -74
  مترمكعب است؟ باشد، حجم اين فضاي خالي چند سانتي مي

    .باشد اين گوي توپر مي )1
  10 -توخالي )2
  20 -توخالي )3

  15 -توخالي )4

 )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 16ما ااند  ادهكنندگان به اين سؤال پاسخ د شركت 44%(

 گيري كرد؟ توان اندازه كدام دو جرم را با اين ترازو مي. استg5ي فرض كنيد دقت يك ترازو به اندازه -75

    گرم 446گرم و  545) 1

  گرم 738گرم و  670) 2

  گرم 504كيلوگرم و  05/4) 3

  گرم 340كيلوگرم و  04/1) 4
  )نفر 13188، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 15اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 42%(

اندازيم، حجم  از آب ميي خالي نفوذناپذيري وجود دارد، هنگامي كه اين مكعب مستطيل را داخل يك بشر بزرگ پر  داخل يك مكعب مستطيل فلزي حفره -76
ي داخل مكعـب مسـتطيل    مترمكعب باشد، حجم حفره گرم بر سانتي 3و چگالي فلز موردنظر  g90اگر جرم مكعب مستطيل. يابد افزايش مي mL100آب

  سي است؟ چند سي

1 (10    2 (30  

3 (70    4 (100  
  )نفر 11827، شركت كنندگان 24/7/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 13اند اما پاسخ دادهكنندگان به اين سؤال  شركت 41%(

  ترتيب از راست به چپ كدام است؟ حجم اين مكعب مستطيل برحسب مترمكعب و ليتر به. متر در اختيار است سانتي 20و  10، 7مكعب مستطيلي به ابعاد  -77

 14و  014/0) 2    4/1و  014/0) 1

  4/1و  0014/0) 4   14و  0014/0) 3
  )نفر 15577، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 18اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 40%(
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 80ر كـه از قبـل   ليتـ  ميلـي  100ي مـدرج   نيوتون را به آرامي در يك استوانه 4به وزن  Aكه جسم  هنگامي. است Bدو برابر چگالي جسم  Aچگالي جسم  -78
  تقريباً چند گرم است؟  Bباشد، جرم جسم  Aدو برابر حجم جسم  Bاگر حجم جسم . ليتر آب خارج شد ميلي 5ليتر آب داشت، انداختيم،  ميلي

1( 100   2( 200 

3( 400   4( 800  
  )نفر 15408، شركت كنندگان 6/9/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 17اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 40%(

اگر اين گوي را به آرامي داخل يك استوانه مدرج . سازيم گرم مي 10مترمكعب است يك گوي به جرم  گرم بر سانتي 5/2با استفاده از نوعي فلز كه چگالي آن  -79
ايم تو پر است يا تو خالي؟ و  اين گويي كه ساخته. ريزد ون ميليتر از آب استوانه بير ميلي 3متر آب وجود دارد بيندازيم،   ميلي 18متري كه در آن  ميلي 20

 است؟ ccاگر تو خالي است حجم فضاي خالي داخل كره چند 

  2 -توخالي) 2    1 -تو خالي )1
  .اين گوي تو پراست) 4    5/1 -توخالي )3

 )نفر 11549، شركت كنندگان 26/10/93 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 28اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 38%(

قـدر   شود، حجمش چه اگر آبي از ظرف خارج . اندازيم گرم مي 10ليتر آب وجود دارد، جسمي به جرم  ميلي 18ليتر كه در آن  ميلي 23درون ظرفي به حجم  -80
 .)مترمكعب است گرم بر سانتي 5/2چگالي جسم (است؟ 

 ليتر ميلي10) 2   ليتر ميلي 21) 1

 

  .شود آب از ظرف خارج نمي) 4   يلي ليترم 1) 3
  )نفر 13188، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 17اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 38%(

كنيم، به دليل برخورد جسم با آب  پرتاب مي) درون ظرف آب(ياد را با نيروي زg60جسمي به جرم. آب است در اختيار داريمmL100ظرف آبي كه درونش -81

باشد، چگالي جسم چند گرم بر ليتر mL140مانده در ظرف برابر اگر مجموع حجم جسم و آب باقي. شود آب از ظرف خارج ميmL10و متالطم شدن آن،

 است؟

1( 2/1  2( 1200  3( 6   4( 600  

  )نفر 14588، شركت كنندگان 20/9/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 12اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده تشرك 38%(

gاگر چگالي فوالد را تقريباً  -82 / cm38 ي فوالدي در شكل زير چند گرم خواهد بود؟ در نظر بگيريم، جرم قطعه  

1( 32  

2( 320  

3( 2/3  

4( 32/0  

  )نفر 11924، شركت كنندگان 21/9/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 21اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 36%(
را بـه آرامـي    Bاگر جسم . نيوتون است 20اي است كه وزنش روي زمين نصف جرم هندوانه Aجرم جسم . است Bبرابر حجم جسم  A  ،5/2حجم جسم  -83

بر حسب  Aچگالي جسم . ريزد ي مدرج به بيرون مي از آب استوانه cc 200رود و  كه كامالً پر از آب است بياندازيم، در آب فرو مي ي مدرج داخل يك استوانه

 .)مترمكعب حجم دارد سانتي 1هر گرم آب، (قدر است؟  متر مكعب تقريباً چه گرم بر سانتي

1( 8    2( 2  

3( 4    4( 5  

  )نفر 10844، شركت كنندگان 5/10/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 16اند اما داده كنندگان به اين سؤال پاسخ شركت 36%(
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A،2جرم جسم  -84
B،3و حجم جسم  Bبرابر جرم جسم  3

باشد؟ و اگر چگالي  مي Bچند برابر چگالي جسم  Aچگالي جسم . باشد مي Aبرابر حجم جسم  4

  ) مترمكعب گرم بر سانتي 2: چگالي پالستيك(باشد؟  گرم از پالستيك مي 6برابر حجم  Aي  مترمكعب باشد، حجم چند گرم از ماده گرم بر سانتي B ،6جسم 

1(4
112    2(154 /  

3(2
19    4(218  

  )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 23اند اما اين سؤال پاسخ دادهكنندگان به  شركت 32%(
  با توجه به جدول زير، كدام گزينه درست است؟ -85

  )متر مكعببرحسب گرم بر سانتي(چگالي نام ماده

A 1 

B 2 

C 8/7 

D 8/13 

  .تر است كم Aي  به در مادهاز مقدار مشا Bي  مترمكعب از ماده جرم يك سانتي )1

  .تر است كم Cي  از مقدار مشابه در ماده Bي  حجم يك گرم از ماده )2

  .تر است بيش Cي  از مقدار مشابه در ماده Dي  مترمكعب از ماده جرم يك سانتي )3

  .تر است بيش Aي  از مقدار مشابه در ماده Cي  حجم يك گرم از ماده )4

 

 )نفر 10951، شركت كنندگان 23/8/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 15اند اما سؤال پاسخ دادهكنندگان به اين  شركت 32%(

gاي به چگالي وزن كره -86 / cm32 متر، تو خالي است، تقريباً چند برابر وزن سيبي  سانتي 10ي مكعبي به ضلع  متر، كه درون آن به اندازه سانتي 10و به شعاع

r(رم است؟ گ 200به جرم  r r   4حجم كره و كره يكنواخت است(. 

1( 1    2( 10  

3( 3    4( 30  

 )نفر 13188، شركت كنندگان  94/ 8/8آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 15امااند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 32% (

  است؟ Bچند برابر فلز  Aچگالي فلز . بق شكل زير استدر دماي يكسان مطاB و  Aنمودار حجم بر حسب جرم براي دو فلز  -87

1 (25/0  

2 (4  

3 (2  

4 (5/0  

  )نفر 13188، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 15اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 32%(
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/جرمي معادل  Aجسم  -88 kg0 /ي مدرج، سطح آب درون استوانه Aبا انداختن جسم . دارد g60جرمي معادل Bو جسم  4 L0  Bو با انـداختن جسـم    2

) مترمكعـب  برحسب گرم بـر سـانتي  ( Bو  Aچگالي اجسام . آيد ي خود باال مي نسبت به سطح اوليهml30ي مدرج، سطح آب طور جداگانه درون استوانه به

gچگالي آب. (رود در آب فرو مي. . . است و . . . و . . . ترتيب  هب / cm31 است(.  

    B، فقط جسم 20، 2) 1

 A، فقط جسم 2/0، 2) 2

    B، فقط جسم 2، 02/0) 3

  B جسمو هم  A جسم، هم 2، 2) 4

  )نفر 14588، شركت كنندگان 20/9/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 11اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 32%(
جرم مايعي . اندازيم گرم را به آرامي درون اين ظرف مي 7جسمي به جرم . مترمكعب پر شده است گرم بر سانتي 2/1صورت كامل از مايعي به چگالي  ظرفي به -89

ب است؟ و اگر جسم موردنظر را در ظرفي محتوي آب بياندازيم، در آب مترمكع چگالي جسم چند گرم بر سانتي. گرم است 6شود، برابر  كه از ظرف خارج مي

  .)مترمكعب است گرم بر سانتي 1چگالي آب برابر (ماند؟  رود يا روي آب شناور مي فرو مي

  .رود در آب فرو مي -4/1 )1

  .ماند روي آب شناور مي – 4/1 )2

  .رود در آب فرو مي - 7/0 )3

  .ماند روي آب شناور مي - 7/0 )4

  )نفر 13188، شركت كنندگان 8/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 14اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 30%(
چند كيلوگرم از حداكثر را دارد، اگر ظرف را خالي كنيم، پس از شستن و خشك كردن، اين ظرف گنجايش  Aگرم از مايع  2400ظرفي داريم كه گنجايش  -90

  .)مترمكعب است گرم بر سانتي 1/1و  4ترتيب  به Bو مايع  Aچگالي مايع (ا دارد؟ر Bمايع 

1 (600    2 (66/0    

3 (6/0   4 (660  

  )نفر 15577، شركت كنندگان 22/8/94آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 12اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 30%(
طور مشابه براي جسم  آزمايش را به. رود اندازيم، سطح آب باال مي ي مدرج مي را درون استوانه g10مترمكعب و جرم تيگرم بر سان 5به چگالي  Aجسم توپر  -91

B دهيم، اگر جسم  انجام ميB به جرمg9ين مقدار در جسم برابر ا 3ي ديگر بيندازيم كه حجم آب اوليه درون استوانه را  را درون استوانهA  ،افزايش دهد

  .)مترمكعب است گرم بر سانتي 1چگالي آب . (مترمكعب است گرم بر سانتي. . . برابر با  Bچگالي جسم 

1( 1/1    2( 3/1   

3( 2    4 (5/1  

  )نفر 8030، شركت كنندگان 25/7/93آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 15اند اما كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 27%(
  




