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 جاهای خالی را کامل کنید. -1

)الف 1 m Mm  
 

)ب   1ns ps 
 

  

)پ 1m m
s ms

 
 

)ت   3 31 kg g
m cm

 
 

  

 
 های زیر را انجام دهید.تبدیل -2

3 324cm m
         

)   
) 0 / 32s ns

         
 

 
 ؟نیستگیری با این ترازو ی اندازهدام یک از اعداد زیر نتیجهگیری یک ترازو یک گرم است. کدقت اندازه -3

84الف( / 23 10 g  8 /01hg  12/0012kg  

 
متر مدرج شده کشی که بر حسب میلیاگر بخواهیم ضخامت یک برگ از یک کتاب را توسط خط -4

 یم، چگونه باید عمل کنیم؟گیری کناست، اندازه
 
توان جرم و حجم یک قطره شود، چگونه میهای آب خارج میشویی منزل شما، قطرهاز شیر آب ظرف -5

 گیری کرد؟ی مدرج اندازهرا به کمک یک ترازو و یک استوانه
 
 عددهای زیر را به صورت نمادگذاری علمی بنویسید: -6

پ(  666850/6ب(  68726الف(  2236 10  
 

 است. این فاصله را بر حسب نماد علمی نمایش دهید. km38400ی ماه از زمین در حدود فاصله -7
 

 ُتن چند گرم است؟ 6 -2
 گرم برابر چند کیلوگرم است؟ 866 -9
 میکروگرم چند کیلوگرم است؟ 5 -06
 

 نانوثانیه است؟چند  ms300الف(  -00
0/ب(        متر مربع است؟دسی متر مربع چند میلی 07

 

 های زیر را انجام داده و نتیجه را با نماد علمی نمایش دهید.تبدیل -08
)الف m cm 285 / )ب mC nC0 0054 / )پ kJ MJ5 5 )ت mm cm2 278

)ث / cm m3 30 025 / )ج   kg g0 003 )چ mL m 2 35 10   
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 قرار دهید. SIداخل مربع اعداد یا یکای مناسب دهدهی  -01
cm )الف   6 2 27 10 7 10 m )ب  4 3 79 10 9 10 km )ج 24 10 4   

 

جایی او رود. مقدار جابهمتر به سوی شرق می 46متر به سمت شمال و سپس  16آموزی ابتدا دانش -04
 چند متر است؟

 

های شهر تهران رسم شده است. اگر دو اتومبیل یکی برای ی خیابانرو قسمتی از نقشهدر شکل روبه -05
خیابان قبا و خیابان زیبا به پمپ بنزین و دیگری از خیابان شریعتی به پمپ بنزین  فرار از ترافیک از مسیر

 بروند )مسیر خط راست فرض شده است(:
 تر است؟جایی کدام یک بیشالف( جابه
 جایی هر یک چند متر است؟ب( جابه

        

           

          m
   

m  
         

  
 

می رود.  Bیمتر به نقطه 86ای به شعاع هروی محیط دایر Aی رو جسمی از نقطهدر شکل روبه -06
 جایی این جسم چند متر است؟جابه

A

B

  

 
متر به سوی مشرق  1رود. سپس در همان راستا متر به سوی غرب می 5شخصی روی خط راست،  -07

 جایی این شخص در کل مسیر حرکتش چند متر است؟ی جابهرود. اندازهمی
 

kmی میقایق -02 kmتواند با سرعت 

h
ای که سرعت روی آب ساکن حرکت کند. اگر این قایق در رودخانه40

kmجریان آب در تمام عرض آن 

h
های زیر سرعت قایق نسبت به است حرکت کند، در هریک از حالت30

 شود؟ساحل رودخانه چند کیلومتر بر ساعت می
 گیری کند.ایق در جهت جریان آب جهتالف( ق

 گیری کند.ب( قایق در خالف جهت جریان آب جهت
 پ( قایق عمود بر جهت جریان آب جهت گیری کند.
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3

بندیم و سر دیگر آن را به سقف متصل ی کوچک گچ را به انتهای نخ دراز و سبکی مییک قطعه -09
یم. چگونه می توانیم زمان نوسان )زمان یک رفت آورکنیم. با زدن یک ضربه گچ را به نوسان در میمی

 گیری کنیم؟و برگشت کامل( آن را اندازه
 

cmگیری یک پیمانه که گنجایش آن دقت اندازه -86 باشد، چقدر است؟ و کدام یک از عددهای زیر می33
گیری حجم مایع با این پیمانه باشد؟ی اندازهتواند نتیجهمی

cm( الف cmب(   320 /پ(   321 cm 318 cmت(   5 39  
 
ی ماه از زمین آن است که یک موج رادار را از سطح زمین به ی کرهگیری فاصلههای اندازهیکی از راه -80

ی ماه به سطح زمین باز می گردد و در سطح زمین رد به کرهفرستند. این موج با برخوسوی ماه می
ی زمانی رفت و برگشت موج رادار و داشتن سرعت انتشار امواج گیری بازهشود. با اندازهآشکارسازی می

kmآید. اگر سرعت موج رادار ی زمین به دست میی ماه از کرهرادار در خأل فاصله

s
 53 ی زمانی و بازه 10

 ی ماه از زمین چند کیلومتر است؟ثانیه باشد، فاصله 2/8رفت و برگشت عالمت رادار 
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