
 

 

 (2 فػل) ّفتن یپایِ از تدرتی ػلَم سَاالت

 آى اتسارّای ٍ ػلَم در گیریاًذازُ

 

 

 

 است؟ ٍاتستِ آى اتسارّای ٍ گیریاًذازُ تِ ها زًذگی دّذ ًطاى کِ تسًیذ هثال چٌذ-1

 تذى، دهای خَى، فطار گیریاًذازُ تا پسضک دارین. ٍکار سر زهاى گیریاًذازُ تا هذرسِ تِ رسیذى هَقغ تِ ترای

 گیریاًذازُ تا ًدار ترد.هی پی ها تیواری یا سالهتی تِ ضذُ اًدام ّایآزهایص ًتیدِ از استفادُ ٍ قلة، ضرتاى

-هی چَتی لَازم ساخت سپس ٍ عراحی تِ آهذُ دست تِ هقذارّای از استفادُ تا ٍ ّازاٍیِ ٍ ارتفاع ػرؼ، عَل،

 .پردازد

  .تثریذ ًام را اعالػات آٍریخوغ ترای هْن هرحلِ یک -2

 گیریاًذازُ 

 .است....................... ترای هْن هرحلِ یک گیریاًذازُ -3

 اعالػات آٍری خوغ

 کٌذ؟هی ها تِ کوکی چِ گیریاًذازُ -4

 دیگر تا ٍ تذاًین ...( کَتاّی ٍ تلٌذی ٍکَچکی، تسرگی، )از لحاػ اًذازُ، هقذار را خسن آى هقذار ضَدهی تاػث

 .کٌین هقایسِ اخسام

 .................                     تا را چیس ّر اًذازُ -5 

 کٌین. هی گسارش                .................            ٍ                                    

 آى یکای    -  ػذد یک



 

 

 چیست؟ آى دیگر ًام ٍ چیست؟ یکا -6

 هتر، ثاًیِ،). ضَدهی گفتِ گیریاًذازُ یکاّای ضًَذهی تردُ کار تِ (ّاکویت) گیریاًذازُ ترای کِ ٍاحذّایی تِ

 است. کیلَگرم ٍ گرم خرم، گیریاًذازُ یکای عَر هثال تِ                     ...( کیلَگرم

 .گَیٌذهی ًیس ٍاحذ گیری،اًذازُ یکای تِ

 چیست؟ کیفیت ٍ کویت تفاٍت -7

 سرػت ...( کویت گَیٌذ. هساحت، خرم، عَل، زهاى،. )تاضذ گیریاًذازُ قاتل کِ ّرچیس

 ضَد.هی ًاهیذُ کیفیت ...( ٍ هسُ تَ، رًگ،)هاًٌذ  کرد گیریاًذازُ ًتَاى کِ ّرچِ

 .گَیٌذهی ًیس چَى ٍ چٌذ فارسی در را کیفیت ٍ کویت

 چیست؟ استاًذارد از هٌظَر -8

  گَیٌذ.هی را گیریترای اًذازُ اللولیتیي هقیاس ٍ هؼیار

 .تاضذهی خْاًی ............ استاًذارد ٍ چیست؟ استاًذارد یکای هسیت -9

  SI      -   است یکٌَاخت ّا کطَر توام در آى هیساى ٍ هقذار

 چیست؟ زیر هَارد از یک ّر یکای -10

 عَل (ج                  زهاى (ب                   خرم (الف

 هتر (ج                  ثاًیِ (ب               کیلَگرم (الف

 دارد. ..............  ٍ......... هادُ  ٍ است ضذُ تطکیل هادُ از خسن ّر -11

 حدن  ، خرم

 .کٌیذ تؼریف را خرم -12

 .است خسن آى دٌّذُ تطکیل هادُ هقذار ٍاقغ در خسن خرم



 

 

 چیست؟ خرم گیریاًذازُ یکای -13 

 تاضذ(.هی gr گرم آى از ترکَچک ٍاحذ) ، kg کیلَگرم

  چیست؟ خرم گیریاًذازُ ٍسایل تریيهْن از یکی -14

 (آى اهثال یا ایکفِ دٍترازٍ )

 دارد؟ ٍخَد کیلَگرم ٍ گرم تیي ایراتغِ چِ -15

 1kg = 1000 g.              است کیلَگرم ّسارم یک گرم ّر

 ................. است. گرم ًواد ٍ................  کیلَگرم ًواد -16

Kg     -     gr  

 است؟ گرم چٌذ کیلَگرمیک  -17

   گرم 1000

 است؟ کیلَگرم چٌذ گرمیک  -18

 = 1gr                              است. کیلَگرم ّسارم یک گرم ّر
 

    
 Kg   

 کٌیذ. تؼریف را ٍزى -19

ٍ  ضَدهی ٍارد خسن تر دیگر( کرات زهیي )یا عرف از کِ است ای()خارتِ گراًطی ًیرٍی تا تراتر خسن یک ٍزى

 .کطذهی زهیي خَد( )هرکس عرف تِ را خسن

 چیست؟ آى یکای ٍ کٌٌذ هی گیری اًذازُ ای ٍسیلِ چِ تا را خسن ٍزى -20

 .است(  N) ًیَتَى آى یکای ٍ ًیرٍسٌح تا

 ........... است. آى ًواد ٍ..........  ًیرٍ یا ٍزى گیریاًذازُ یکای -21

  N    -ًیَتي    



 

 

  ................ است. ٍزى گیریاًذازُ ٍسیلِ -22

 فٌری ًیرٍسٌح

  گیرد؟ هی اًذازُ را اخسام ٍزى چگًَِ ًیرٍسٌح -23

 ضَد. کطیذُ تَاًذهی کِ دارد قرار فٌر یک ًیرٍسٌح داخل در

  دارد؟ تستگی ػَاهلی چِ تِ سٌح ًیرٍ در فٌر یک کطیذگی قذاره -24

 فٌر سختی ٍ خسن خرم هقذار تِ

 دارد؟ تستگی چیسی چِ تِ آى فٌر کطیذگی دارد؟ کارتردی چِ چیست؟ ًیرٍسٌح -25

 ٍ خسن خرم هقذار تِ - .گیرًذ هی اًذازُ ًیرٍسٌح تا را اخسام ٍزى - .تاضذهی ًیرٍسٌح ٍزى گیریاًذازُ ٍسیلۀ

  فٌر سختی

 است؟ ًیرٍئی ًیرٍئی چِ ًیَتَى یک -26

  .است ًیَتَى 1 تقریثاً گرهی 100 ٍزًِ یک ٍزى است، کَچکی ًیرٍی

 است. گرم.................  زهیي سغح در ًیَتَى رّ -27

98  (100) 

  تٌَیسیذ. را ٍزى هحاسثِ رهَلف -28

 ٍزى = خسن خرم × خارتِ ضذت                                                            

 ست.ًوادآى ............. ا ٍ.... .......... خارتِ ضذت یکای -29

 N/kg   -   (گرم کیلَ تر تقسین ًیَتي)کیلَگرم  تر ًیَتي

 ...................... هریخ در ٍ ................ هاُ در کیلَگرم، تر ًیَتي ............... تقریثاً زهیي سغح در خارتِ ضذت -30

 است.

 کیلَگرم تر ًیَتي  4   -کیلَگرم    تر ًیَتي  7/1  - 9/ 8 



 

 

 است. هاُ یکرُ یخارتِ ًیرٍی تراتر ضص زهیي یخارتِ ًیرٍی

 کٌیذ. پر ضذُ دادُ کلوات تا را خالی خاّای -31

 هرتغ( هترساًتی هتر، ًیَتَى، کیلَگرم، یکا، ًیرٍسٌح،  )ترازٍ، کویت،

 است............   4 هیس ایي عَل -ب      .    است...................   450  احوذ ٍزى - الف

 ضَد.هی گیری اًذازُ..............   یٍسیلِ تِ کِ است...........  ًَػی خرم - ج

 ترازٍ -  کویتج:              هترب:                ًیَتَىالف: 

 است؟ چقذر زهیي سغح رٍی اٍ ٍزى دارد خرم کیلَگرم 40 ػلی -32

 ٍزى = خسن خرم × خارتِ ضذت

 ٍزى = 40 ×  10

N/kg 400  = ٍزى 

  است؟ گرم چٌذ خسن ایي است ًیَتَى 5 زهیي رٍی خسن یک ٍزى -33

 گرم است؛ 100ًیَتي تراتر  1  

 گرم خَاّذ تَد. 500ًیَتي تراتر  5پس 

 کٌیذ. حساب را زهیي ٍ هریخ ٍ هاُ کرُ در خسن ایي ٍزى است کیلَگرم 20 خسن کی -34

  ًیَتي 80;20×4  هریخ در    ًیَتي 34; 20×7/1 هاُ در     ًیَتي  200; 10×20 زهیي در

 است؟ چقذر سیارُ ایي خارتِ ضذت است ًیَتَى 300 آى ٍزى ٍ کیلَگرم 50 سیارُ یک در خسوی رمخ -35

 ٍزى = خسن خرم × خارتِ ضذت

 300 =  50 × خارتِ ضذت

;  6 گرم کیلَ تر ًیَتي
300

  
 



 

 

 چیست؟ خسن یک عَل از هٌظَر -36

 گَئین. را، عَل کٌذهی عی خسن یک کِ را هسافتی ٍ ًقغِ دٍ تیي تِ فاغلِ

 .گَئین...........  ،را کٌذهی عی خسن یک کِ را هسافتی ٍ ًقغِ دٍ تیي فاغلِ -37

 عَل

  است.  ............. آى ًواد ٍ ............. عَل گیریاًذازُ کایی -38

 L    -هتر      

 کذاهٌذ؟ عَل هتذاٍل یکاّای -39

 هترهیلی ٍ هترساًتی هتر، کیلَهتر،

 .کٌیذ هطخع را گیریاًذازُ یکای ٍ کویت است، هتر 8 هذرسِ ایي حیاط عَل:  یخولِ در -40

 یکا : هتر    -)عَل(     8کویت : 

 دارد؟ ٍخَد کیلَهتر ٍ هتر تیي ایراتغِ چِ -41

  .است کیلَهتر ّسارم یک هتر ّر

 دارد؟ ٍخَد هترساًتی ٍ هتر تیي ایراتغِ ِچ -42

  است. هترساًتی 100 هتر یک

 دارد؟ ٍخَد کیلَهتر ٍ هترساًتی تیي ایراتغِ ِچ -43

  است. کیلَهتر ّسارم غذ یک هترساًتی یک

 است. هترساًتی......... ....... ٍ هتر..............  کیلَهتر یک -44

1000  -  100000  

  .است کیلَهتر ّسارم یک                                     است؟ کیلَهتر چٌذ هتر کی -45



 

 

 است؟ هترهیلی چٌذ هترساًتی یک -46

  .است هترهیلی 10 هترساًتی ّر

 .آٍریذ تذست ٍ کٌیذ ضرب  است؟ هترهیلی چٌذ کیلَهتر یک -47

  

 است؟ هترساًتی چٌذ ایٌچ -48

  هترساًتی 2.54

 اًذ؟ضذُ تٌذیدرخِ چگًَِ هؼوَلی کص خظ عَل -49

  هترساًتی ٍ هترهیلی حسة تر ٍ خْاًی هقیاس تا

 کٌین؟ تَخِ ًکاتی چِ تِ کص خظ تا خسن یک عَل گیریاًذازُ ٌّگام -50

 ضذُ. تٌذی درخِ آى اساس تر کص خظ کِ یکایی -2.     تاضذ استاًذارد کص خظ-1

 در آى غفر کِ تغَری کص خظ غحیح دادى ضَد )قرار گیریاًذازُ دقت تِ -4  کص خظ رٍی ترکَچک ّایتٌذی درخِ -3

 .کٌیذ گیریاًذازُ تیطتر یا تار دٍ -7      کص خظ خغای هیساى -6       (تاضذ ػوَدی) دیذ زاٍیِ -5(      .گیرد قرار هثذا

 201 ٍ هترهیلی 200 اػذاد ٍ اًذگرفتِ هتری اًذازُهیلی کص خظ یک تا را هذاد یک عَل آهَز داًص دٍ -51

 اًذ؟ًرسیذُ ػذد یک تِ دٍ ّر چرا کِ تیاٍریذ دلیل دٍ اًذآٍردُدست  تِ را هترهیلی

 .(است ضذُ اضتثاُ دچار کص خظ خَاًذى در آهَز داًص) ضخػی خغای: 1

 .(ًذارًذ دقیقی تٌذیِدرخ ٍ ًذارًذ کافی دقت ّاکص خظ) اتساری خغای: 2

  تاضذ.هی ............. سغح یکای -52

 (   )      -هرتغ     هتر

 است؟ هرتغ هترساًتی چٌذ هترهرتغ ّر -53

 هرتغ هترساًتی10000; 100× 100



 

 

 کٌیذ. تؼریف را حدن -54

 گَیٌذ.هی را کٌذهی اضغال خسن یک کِ فضایی هقذار

 گَیٌذ؟هی چِ کٌذهی اضغال خسن یک کِ فضایی ِت -55

  حدن

  تاضذ.هی .................آى  ًواد ٍ ........... یا.............  حدن یکای -56

 V     -هکؼة     هترساهتی   -(      ) هکؼة هتر

 است؟ چقذر آى حدن است هترساًتی 2 ٍ 5 ٍ 4 ترتیة تِ آخر یک اتؼاد -57

 4 × 5 × 2;  40هتر هکؼة ساًتی

  کٌین؟هی استفادُ یکایی چِ از هایؼات حدن ترای -58

 (هکؼة هترساًتی– لیترهیلی – سیسی) لیتر

 . تٌَیسیذ را هکؼة هترساًتی دیگر ّایًام -59

 لیترهیلی – سیسی

 دّیذ. ًطاى را زیر خوالت تَدى غلظ یا غحیح -60

 ؽ               ظ                   .  است تراتر آى ٍزى تا خسن ّر خرم – الف

 ؽ                 ظ   . است حدن گیریاًذازُ یکاّای از یکی هترساًتی -ب

 الف( غلظ        ب( غلظ

 است.  سیسی..........  تراتر لیتر یک -61

1000  

 لیتر ّسارم یک                                        است؟ لیتر چٌذ هکؼة هتر ّرساًتی -62



 

 

 کٌین؟هی استفادُ ایٍسیلِ چِ از هایغ یک حدن گیریاًذازُ ترای -63

..........  ٍ گالي ارلي، تطر، هاًٌذ هذرج ظرٍف از زیاد ّایحدن ترای ٍ (هسٍر) هذرج استَاًِ از کن حدن ترای

 .کٌینهی استفادُ

 گیرًذ؟هی اًذازُ را ًذارًذ هٌظوی ٌّذسی ضکل کِ هرؽ تخن یا سٌگ یک حدن چگًَِ -64

 هذرج استَاًِ از استفادُ تا

 هذرج استَاًِ درٍى را سٌگ یا هرؽ تخن سپس کٌٌذ هی پر آب از هطخػی درخِ تا را هذرج استَاًِ: کار رٍش

 یا هرؽ تخن حدن هؼادل آیذ هی تاال کِ آتی هقذار کِ آیذ هی تاال استَاًِ درٍى آب سغح غَرت ایي در اًذاختِ

 .است سٌگ

 .کٌیذ تؼریف را چگالی -65

 عَل، تِ هکؼة یک یا هکؼة هترساًتی 1)خسن  یک از هؼیٌی حدن در کِ است خرهی هقذار چگالی ٍاقغ در

 .ضَدهی تؼریف آى حدن تِ خسن خرم ًسثت غَرت تِ ٍ دارد ٍخَد( هترساًتی یک ارتفاع ٍ ػرؼ

 تٌَیسیذ. را چگالی ًوادّای ٍ یکا -66

      /gr      هکؼة هترساًتی تر گرم       یا           /Kg    هکؼة هتر تر کیلَگرم

  تٌَیسیذ. را چگالی فرهَل -67

خرم خسن

حدن خسن
  چگالی;  

 کٌیذ. حساب را آى چگالی دارد هکؼة هتر 5 تراتر حدوی کیلَگرم 30 خرم تِ سویخ -68

خرم خسن

حدن خسن
 چگالی;  

                                          چگالی;    کیلَگرم تر هترهکؼة  
  

 
  چگالی;  

 



 

 

 کٌذ.را اضغال هی هتر 5در  هتر 10در  هتر 20کیلَگرم حدوی تِ اتؼاد  2خسوی تِ خرم  -69

 الف( ٍزى آى چٌذ ًیَتَى است؟

 ب( چگالی آى را حساب کٌیذ.

 تَد؟ خَاّذ ترتیص یک کذام چگالی تاضٌذ ضذُ ساختِ خالع عالی از زیر اخسام ّوۀ اگر -70

 گرهی 2 اًگطتر -2                       کیلَگرهی یک ضوص -1

 .است تراتر ّن تا سِ ّر چگالی -4                                   گرهی 1 سکۀ -3

  .است تراتر ّن تا سِ ّر چگالی -4

  کٌیذ؟ هقایسِ ّن تا را فلس خاهذ سِ چگالی -71

 سرب > فَالد >  آلَهیٌین:                           هثال 

 دارد؟ تستگی................  ًام تِ کویتی تِ تواًذ ضٌاٍر آب رٍی یا رٍد فرٍ آب در خسن یک ایٌکِ -72

  چگالی

 

 است.  gr 1          چگالی آب   

 

 رود.باشد                     در آب فرو می 1اگر چگالی ماده بیشتر از 

 

 ماند.باشد                       در آب شناور می 1اگر چگالی ماده کمتر از 
 
 

 رٍد؟هی آب زیر تِ آّي ٍ گیردهی قرار آب رٍی یخ دلیل چِ ِت -73

 ٍلی چگالی آّي تیطتر از آب است.  تاضذهی آب از کوتر یخ چگالی یراز



 

 

 دارد آب سیسی 400 کِ اًذازینهی هذرج استَاًِ درٍى تِ را آى است گرم 700 خسن یک خرم -74

 است؟ چقذر خسن ایي چگالی رسذهی سیسی 500 تِ هذرج استَاًِ در آب سغح

 تر گرم 7 آى چگالی تکٌین تقسین 100 تر را 700 اگر است هکؼة هترساًتی 100 خسن  حدن هقذار

 .ضَدهی  هکؼة هترساًتی

 
خرم خسن

حدن خسن
 چگالی;  

هترهکؼةساًتی                                             چگالی;    گرم تر 
   

   
  چگالی;  

  تاضذ.هی آى ............ ًواد ٍ........ .......... زهاى گیری اًذازُ یکای -75

  s    -ثاًیِ   

 سال. –ضثاًِ رٍز  –ساػت  –دقیقِ  سایر یکاّا:

 ساػت .......... ثاًیِ یک ٍ ساػت ......... دقیقِ یک ٍ است ثاًیِ ........... دقیقِ یک ٍ دقیقِ .............. ساػت یک -76

  است.

60    -    60    -   
1

  
    -    

1

    
 

  است؟ ثاًیِ چٌذ ساػت یک -77

 ثاًیِ 3600;60*60*1 کٌیذ ضرب

  است؟ ثاًیِ چٌذ ٍ دقیقِ چٌذ ساػت چٌذ رٍز ضثاًِ کی -78

 ثاًیِ 86400 =60*60* 24      

 است؟ سال چٌذ قرى کی -79

 سال 100

 سٌح زهاى                              گَیٌذ..............  را زهاى سٌدص ترای الزم ٍسایل -77



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | جزوه های هفتم | گام به گام رایگان هفتم  | | نمونه سواالت هفتم

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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