
۵کدام یک از گزینه های زیر می تواند نتیجۀ حاصل از اندازه گیری با استفاده از پیمانه ای به حجم  باشد؟1 × ۱۰ lit−۳
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کدام تبدیل یکای زیر درست است؟3
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۲۱۰۰ cg/L = ۲۱ kg/m۳۰/۰۳ mm = ۰/۰۳ × ۱۰ nm−۴

۳۰۰ L/ min = ۵ × ۱۰ cm /s−۳ ۳۴۵μm =۲ ۴۵ × ۱۰ km−۶ ۲

یک شناور با تندی 14 گره در حال حرکت است. این شناور مسافت 210 مایل را در چه مدتی برحسب ساعت طی می کند؟ (هر گرۀ4

۰/۵۱۸۰۰دریایی را برابر با  متر بر ثانیه و هر مایل دریایی را  متر در نظر بگیرید)
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، اگر یکای کمیت A پاسکال و یکای کمیت C متر بر ثانیه باشد، یکای کمیت B برحسب یکاهای اصلی5 در رابطۀ 

کدام است؟
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چند مورد از تبدیل واحدهای زیر درست هستند؟6
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۴۵۰۰μg = ۴/۵ × ۱۰ Kg−۶

۴۶۰ dm =۳ ۴/۶ × ۱۰ Km−۱۰ ۳

۸۴ pm = ۸/۴ × ۱۰ μm−۵

۰/۰۰۳ Tg = ۳۰۰ M g
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چهار مورد (4 سه مورد (3

یک کمیت فیزیکی برابر با ۵  شده است. این کمیت در واحدهای SI برابر با7

کدام گزینه است؟

دسی متر مکعب × ۲(پیکوثانیه)/گیگاگرم

(2 (1

(4 (3

۵ × ۱۰۳۰۵ × ۱۰۲۷

۵ × ۱۰۲۰۵ × ۱۰۱۷



استخری به ابعاد ۱۸ متر در ۸ متر و عمق ۳ متر را با لوله های A و B که آهنگ خروج آب از آن ها به ترتیب  و8

 است، در زمان  و  به طور جداگانه می توان پر کرد. اختالف  و  چند ساعت است؟

۰/۰۱ m /s۳

۹۰۰ Lit/ mint  At  Bt  At  B
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مساحت مثلثی ۸۰۰ میلی متر مربع است. اگر قاعده مثلث 0/1 دسی متر باشد، ارتفاع مثلث چند میکرومتر خواهد بود؟9
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جرم یک جسم توسط چهار ترازوی دیجیتال متفاوت در گزینه های زیر گزارش شده است. دقت اندازه گیری کدام یک کمتر است؟10
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۱۱/۷۲۰ kg۱۱۷۲۰ g

۱/۱۲۷۰۰ × ۱۰ μg۱۰۱۱۲/۷ × ۱۰ M g−۴

کدام یک از گزینه های زیر  می تواند گزارش نتیجۀ اندازه گیری طول اجسام توسط خط کشی باشد که تا میلی متر مدرج شده11

است؟
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۲۴۵ × ۱۰ (p.m)۷۲۳ × ۱۰ (nm)۵

۱۳۰۰ (μm)۳ × ۱۰ M m−۹

دقت اندازه گیری یک دستگاه اندازه گیری جرم برابر 0/4 است. کدام عدد نمی تواند نتیجۀ اندازه گیری این دستگاه برحسب12

میلی گرم باشد؟
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) است. در این صورت، آهنگ خروج آب از لوله ای که برابر با13 هر مترمکعب بر ساعت معادل با  گالن بر دقیقه (

(  است، تقریبًا معادل با چند  است؟ ( و 

۴/۴gpm

۳۵۰ ft /s۳gpm۱inch = ۲/۵cm۱ft = ۱۲inch
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=×A اگر کمیت فرعی  در رابطۀ "حجم  جرم  زمان  مساحت" صدق کند، یکای آن در  کدام است؟14 A××SI
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برای رنگ کردن یک برگۀ کاغذ از رنگ مخصوصی استفاده می شود به طوری که برای رنگ کردن یک اینچ مربع از کاغذ مقدار15

 از این رنگ نیاز است. مساحت یک برگۀ کاغذ  است. برای رنگ کردن این برگه چند گرم از این رنگ نیاز

است؟ (یک اینچ به صورت تقریبی برابر  فرض شود)

۴۰۰ mg۱۵۰ cm۲

۲/۵ cm
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