
 فیزیک دهم                        جزوه ی فیزیک مهندس میعاد دارستانی

 

 یادداشت نکات 

 

 

 

 

 

 فیزیک پایه ی دهم متوسطه  جزوه ی 

 

 منطبق بر آخرین تغییرات کتاب درسی 

 

  سر پرست میعاد دارستانی –گروه فیزیک مولفین : 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 فیزیک دهم                        جزوه ی فیزیک مهندس میعاد دارستانی

 

 یادداشت نکات 

 

 خب بچه های خوب رسیدیم به فیزیک دهم. 

فیزیک دهم یه جورایی فیزیک   به معنی شروع تمرین شما در آزمون سراسری  

به قعر  نگیرین سال های بعد  یاد  پایه س. مفاهیمی که اگه  معرفی مفاهیم 

پس سعی کنیم که  به این   یک نزول خواهید کرد.!!!!!    جدول لیگ برتر فیز

یعنی دهم رو یاد  ضرب المثل ایمان داشته باشیم که چون خشت اول نهد معمار کج // تا ثریا می رود دیوار کج.

 دین.  نگیرین دیگه بیشتر مفاهیم رو از دست دا

. دوم نمونه  تالیفی سواالت امتحانی کالسییان کردیم. اول در سطح ث رو به چند سطح بتوی این جزوه مباح

.تمامی نکاتی که ممکنه  کنکور سراسریو سوم در سطح سواالت  سوال های امتحانی پایانی مدارس برتر کشور 

 ایم. ح بشه رو به صورت کامل در جزوه بیان کرده ربرای یک فصل مط 

تونید این جزوه رو پرینت گرفته  و در گوشه   ت . شما میز ایراد و کم و کاستی نیسالبته هیچ جزوه ای خالی ا

 کنار جزوه مطالبی را که به نظرتون مفیده یادداشت کنید و به جزوه اضافه کنید. 

یا با   miadtehran@gmail.com نظرات و پیشنهادات خودتون رو میتونید با مهندس دارستانی به ایمیل  

  ره تلفنی و حضوری میتوانید به ایندرخواست مشاودر صورت  در میان بگذارید. 09106758977شماره تلفن 

 شماره تماس بگیرید.

 

 بی جهد هب عالم معانی رنسی                                                                        

 زنده هب حیات جاودانی رنسی 

 همچو خلیل هب آتش اندر نشوی ات                                                               

 چون خضر  هب آب زندگانی رنسی 
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 فیزیک و اندازه گیری

ویژگی که بر اساس ارائه ی یک روش اندازه گیری مورد توافق همگان قابل اندازه گیری است 

 نامیده می شود.  کمیت

 مقدار مشخصی از هر کمیت را یکا یا واحد اندازه گیری آن کمیت می گوییم.

واحد های یک کمیت یکی باشد و همچنین همه بتوانند در تبدیل به هم و   یکا ها یا  برای آن که

ر این که کمیت ها برای همه قابل تعریف باشد برای هر کمیت یکا های مختلفی تعریف شده س

 است.

 یکای هر کمیت باید به گونه ای باشد ، که در شرایط فیزیک تغییر نکند و قابل دست رس باشد.

)امتحان ترم اول  ت؟سمنظور چی یکاهای استاندارد باید قابلیت بازتولید داشته باشندییم  ه بگواینک  :مثال

 دبیرستان نمونه ی قدس تبریز( 

 یعنی این که همیشه در دسترس باشند و در هر شرایطی بتوان دوباره مثل آن را تولید کرد.:پاسخ

 مدل سازی را چگونه تعریف کنیم؟

انی شود تا امکان بررسی وتحلیل آن ه فیزیکی آنقدر ساده وآرمفرایندی که طی آن یک پدید 

.گرددفراهم    

ر از آن از یک ویژگی چه مقدا  که   شود  اندازه گیری فرایندیست که به وسیله ی ان مشخص می

 ..وجود دارد  درجسم یا پدیده مورد نظر

 :در اندازه گیری هر کمیت الزم است که
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 یکای مناسب انتخاب کنیم-1

 ناسب انتخاب کنیمله ی میک وسی-۲

 بین یکا و کمیت مقایسه انجام دهیم-۳

 (بیان)کمیت از منظر  بخواهیم انواع کمیت را نام ببریم به دو دسته تقسیم می شود.اگر  

الف :کمیت نرده ای فقط اندازه و مقدار دارند و جهات برای آنها تعریف نمی شود. مثال وقتی به ما 

انیه از شمال ثمهم است .هیچ وقت نمی گویند که سه    ۳فقط عدد  ثانیه گذشته است    ۳می گویند 

 ☺جنوب گذشته است.!!!  یا از

ب: کمیت برداری عالوه بر عدد اندازه ،جهت هم اهمیت دارد. مثال وقتی به ما میگن که سه متر 

متر پارچه بریدین قطعا نمی خندین و مجبور   ۳من ازتون بپرسم از کدام طرف .پارچه بریدیم  

 ن که برام توضیح بدین !!هستی

 تقسیم می شوند.فرعی    و  اصلیی   کمیت های فیزیکی از منظر یکا به دو دسته

 نوع هستن  7*کمیت های اصلی  

حتما باید اسامی کمیت های 

یم. در ـــــاصلی رو بلد باش

نای کمیت ـحقیقت ما بر مب

های اصلی کمیت های فرعی 

تولید می کنیم.همچنین نماد 

ی اصلی علمی کمیت ها

 بسیار مهم است.
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بزرگ را راحتر بخوانیم .عدد را با یک رقم ممیز )کمتر از ده(نوشته تعداد  برای اینکه اعداد خیلی کوچک وخیلی 

 .نویسیم رقمهای بعدی یا صفرهای قبلی را به صورت توان ده می 

 .شود می      استفاده  پرهیز از خطا در نوشتن و خواندن از نمادگذاری  همچنین برای راحتی محاسبات و

بندی آن ابزار و خطای آن مثبت ومنفی نصف کمینه تقسیم بندی   دقت وسیله مدرج: دقت برابر کمینه درجه

 .وسیله است

 .دقت وسیله رقمی : برابر یک واحد از آخرین رقم از سمت راست وخطای آن مثبت ومنفی دقت آن است

 ر است.*دقت و خطای وسیله ی اندازه گیری با هم براب

یری کرد مانند زیبایی و رنگ و .. فرق کمیت و کیفیت چیست؟کیفیت آن چه که نتوان اندازه گ

 ولی کمیت آن چیزی که بتوان اندازه گیری کرد مانند زمان و ارتفاع و .. .

 انواع تعریف قدیمی و جدید طول را بنویسید

ر در و تعریف جدید مسافتی که نو  فاصله ی استوا تا قطب شمال  -107: تعریف قدیمی برابر پاسخ

مدت زمان 
1

۳00000000
 ثانیه در خال طی می کند.  

 چگونه تعریف می شود؟SIیک ثانیه در  

:یک ثانیه پاسخ
1

86400
 میانگین روز خورشیدی تعریف می شود.  

 آهنگ و بازه ی زمانی را تعریف کنید.

هر کمیت نسبت مانی می گویند. تغییر  رویداد را یک بازه ی ز:مدت زمان شروع و پایان یک  پاسخ

 به زمان را معموال آهنگ تغییر آن کمیت می گویند.
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 ( 98مشابه آزمون آزمایش سنجش بهمن  )  تمرین

 است ؟  صحیحچه تعداد از موارد زیر  

 الف(اندازه گیری دقیق نقطه ی قوت دانش فیزیک است  

ن دو خط نازک حک شده در نزدیکی دو سر میله ای از  ب(بنا بر آخرین توافق جهانی یک متر برابر فاصله ی میا

 ایریدیوم وقتی میله در دمای صفر درجه ی سیلیسیوس قرار دارد.  –پالتین  جنس 

 ط ساعت های اتمی تعریف می شود. استاندارد  کنونی زمان با دقت زیاد توس ج(

 اساس تجربه و آزمایش اندازه گیری است.د(

1)1                           ۲ )۲                            ۳ )۳                              4)4 

اصالح نظریه  ط شما بر مباحث حفظی کتاب رو پوشش میده. اوال طبق کتاب ل:سوال جالبیه و میزان تسپاسخ

 های فیزیک نقطه ی قوت فیزیک است.  

طبق آخرین توافق یک متر برابر میزان طی کردن پرتو نور در  
1

۳00000000
ثانیه است لذا این مورد که سوال گفته   

 صحیح نیست.

 مورد صحیح است. ۲لذا  مورد ج و د در کتاب درسی موجود می باشند. 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

باشد.مثال   SIر حسب دیگر آن نیز ب  باشد باید طرف SIاگر در یک رابطه ی ریاضی فیزیک ، یک طرف بر حسب  

𝐹در رابطه ی   = 𝑚𝑎  ( که شتاب بر حسب
𝑚

𝑠۲  و جرم برحسب )kg   .در نتیجه نیرو بر حسب نیوتون است 

 تقسیم کنیم.   ۳.6نکته کاربردی:* برای تبدیل کیلومتر بر ساعت به متر برثانیه باید آن را برا 
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 نمادگذاری علمی 

 نوشت. 10و توان صحیحی از  10تا   1عددی بین  وان به صورت حاصلضربهر عدد صحیحی را میت 

تا ده میشه با یه توانی صحیح از    یکنماد علمی رو نمیشه توضیحی گفت. فقط بدونید که یک عدد صحیح بین  

 ده.حاال مثال ها رو نگاه کنید خواهید فهمید.

 (دبیرستان شهید کاظمی شیراز )  تمرین

۲برابر  طول عمر  متوسط انسان  × ثانیه باشد ، تعداد    0.8ثانیه می باشد.. اگر زمان بین دو ضربان قلب   109

 متوسط ضربان قلب انسان به صورت نماد علمی چه قدر است؟

۲ثانیه طول میکشه . برای    0.8: هر ضربان قلب  حل ×  ثانیه تعداد ضربان قلب برابر است با: 109

۲×109

0.8
= ۲.5 × یگه مثل دبستانی ها شما نمیشه دیگه اعداد طوالنی به دست بیارین اینه که د داستان     109

.اما با نماد علمی که تعریفش میشه صفر ها رو ببر توان ده   ۲500000000مثال بدون نماد علمی جواب ما میشه 

به  ین عدد رو میخواییم اتا ده بنویس..حاال شاید بعضی ها بگن که ما    یکو بقیه رو به صورت عدد صحیحی بین 

۲5صورت   × ۲50یا   108 × 0.۲5و یا اصال   107 × بنویسیم.خدمت عزیزانی که اینو میگن باید عرض   1010

 تا ده میشه با یه توانی صحیح از ده.  یک یک عدد صحیح بین  کنم که شما به تعریف نماد علمی دقت نکردین. 

 که برای تفریح !!! نمی نویسین ها رو تعریف هیچ یک بین یک و ده نیستن. این   0.۲5و  ۲50و   ۲5

۲.5خوب به تعریف ها دقت کنید.!!!! پس جواب تمرینمون میشه × 109   

 (96یزیک خرداد ماه فمشابه امتخان نهایی  )تمرین

 عدد های زیر را به صورت نماد علمی بنویسید.

۲50.45ب(                 0.000۲004الف( × 1010         

۲.004ریم   : طبق تعریف داحل × ۲.5045و     10−4 × 101۲   
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اسم با توانش رو حفظ   د برای آسون تر شدن کار ، بعضی از توان های ده رو براش اسم گذاشتن که حتما بای

 باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 (97آزمون ورودی تیزهوشان  ) تست

حاصل عبارت مقابل کدام است؟                     
1.771×108𝜇𝑚+0.۳۲9×10−4𝑀𝑚

۳𝑑𝑎𝑚
 

1)7                           ۲ )70                        ۳ )700                              4)۲1 

 ن را می نویسیم.آ ضریب ریاضی ، : برای حل این سوال ها به جای عالمت اختصاری حل

1.771 × 108 × 10−6𝑚 + 0.۳۲9 × 10−4 × 106𝑚

۳ × 10𝑚
= 7 

زرع و ... در کتاب درسی آورده شده که چندان مهم برای امتحان پایانی و  مثل سیر و SIاهای غیر تعدادی از یک*

 مطالعه کنید.کنکور نیستند لذا خودتون اونا رو  
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 تمرین

در فیزیک تغییر هر کمیتی را نسبت به زمان آهنگ تغییر آن کمیت می گویند.از شلنگ رو به رو آب با آهنگ  

1۲5𝑐𝑚۳این آهنگ به روش تبدیل زنجیری بر حسب یکای لیتر بر دقیقه بنویسید.د.می شوه خارج بر ثانی 

برای شیمی که هر لیتر  اوال باید حفظ باشید هم برای فیزیک و هم :حل

1𝑙𝑖𝑡سانتی متر مکعب است.1000معادل  = 1000𝑐𝑚۳ 

دوما این که روش حل زنجیری رو هم توی شیمی به صورت مفصل  

د . روش به این صورته که ضرائب در کسرها به صورت ضریب  خواهید خون

 های مشابه حذف می شوند. به حل این سوال دقت کنید. تبدیل ، کمیت

داریم: برای این ضریب      1۲5
𝑐𝑚۳

𝑠
×

1𝐿

1000𝑐𝑚۳ ×
60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
 

همون طور که می بینید یکاهای مشابه به صورت زنجیر در باال و پایین    

رها با هم حذف و ساده میشن.به این روش توی شیمی ضریب تبدیل  کس

. میشن جواب مسالمونهمون ها  اده نمیشه رو می نویسیم.س  چیزهایی که از کسرها میمونه و میگن .حاال  

1۲5×60

1000

𝐿

𝑚𝑖𝑛
=7.5

𝐿

𝑚𝑖𝑛
 

 دقت و خطا 

 دقیق بودن یک اندازه گیری به عوامل زیر بستگی دارد: 

 آزمایش کنندهرت شخص  الف(مها

 ب(دقت وسیله ی اندازه گیری

 ج(تعداد دفعات اندازه گیری 
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 دقت وسیله ی اندازه گیری  

مقداری که توسط یک وسیله ی اندازه گیری میشه به صورت دقیق اندازه گرفت  به طور کلی ریز ترین و حداقل 

 دقت اندازه گیری می گویند. 

 ر است. ری برابر کمینه ی درجه بندی آن ابزابرای ابزار های مندرج دقت اندازه گی

در خط کش زیر چون یک ابزار مندرج بندیس دقت اندازه گیری برابر  

خط کش می تواند یک میلیمتر را دقیق  میلیمتر است زیرا این  1

 اندازه گیری کند.

 

 

 

ندازه گیری را به  *هر ابزاری که توسط بشر ساخته می شود هر چند جزیی اما دارای خطا می باشد .خطای ا

 صورت قراردادی این گونه محاسبه می کنند. 

= میزان خطابرای تمامی ابزار های مندرج :                     # ±
دقت

۲
 

 ت و منفی نصف کمینه ی تقسیم بندی مقیاس آن ابزار است.مثب

میزان  خطابرای ابزار دیجیتال : # =  دقت ±

 

ین داده ها را به شرطی که  داده های متفاوتی به دست آیند میانگین ااگر یک آزمایش را چند بار تکرار کنیم و  *

 دهیم. اختالف آنها زیاد نباشد به عنوان سنجش و نتیجه ی نهایی قرار می 
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 (98  مشابه آزمون قلمچی) تست

میلی متر ،ضخامت   0.01مطابق شکل مقابل قصد داریم به وسیله ی ریز سنجی با کمینه ی تقسیم بندی 

 اندازه گیری کنیم.نتیجه ی این اندازه گیری در کدام گزینه درست گزارش شده است؟ جسمی را

 

 

:حل  

 

 

چگالی بعضی مفاهیم رو مطرح کرده که باید خودتون بخونید. موضوع های کم  *** تمرین های کتاب تا ابتدای 

انجام میدیم چون بیشترین  اهمیتی هستند مثل گرد کردن و ... . از چگالی به بعد ما بیشترین تمرکزمون رو 

و توی کتاب مطالعه کنید.خودتون داستان های قبل از چگالی ر  اهمیت رو توی این فصل داره.!!!!  
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 چگالی

 جرم یکای حجم یک ماده یا به عبارت دیگر نسبت جرم به حجم یک ماده را چگالی آن ماده می گویند.

چگالی =
جرم

حجم
 

   برابر   SIدر  چگالییکای  در
𝑘𝑔

𝑚۳   است . همچنین میتوان از یکاهای
𝑔

𝑐𝑚۳   و
𝑔

𝐿𝑖𝑡
نیز استفاده  می شود که حتما   

 ید تبدیل آنها را به همدیگر یاد بگیریم. با

 هر چه فاصله ی مولکول ها یک جسم کمتر باشد چگالی آن بیشتر است. 

 مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی یک جسم را چگالی می گویند.

 به خاطر بسپاریم.  مراجعه به کتاب های ریاضی و هندسه حجم های مخروط و مکعب و کره و ... راا *ب

نکات امتحانی و کنکوری جالبی درمورد چگالی وجود دارد که در تمرین های زیر قدم به قدم به طور کاربردی  *

 در سوال با آنها آشنا می شویم.

است.اگر قطعه ای فلزی به  سانتی متر مکعب به طور کامل پر شده   گرم بر 1.۲:ظرفی از مایعی به چگالی 1 تمرین

10نیوتن و چگالی   1وزن  
𝑔

𝑐𝑚۳  ایع به طور کامل فرو می بریم.چند گرم از مایع درون ظرف  مرا به آرامی داخل

𝑔به بیرون می ریزد؟)  = 10
𝑁

𝑘𝑔
         (مدارس تیزهوشانيي امتحان نها)                                     (           

حجم یک شکل نا متقارن که ابعادش برای ما نامشخص مطرح میشه اینه که ما چه جوری نکته و سوالی که همیشه  :حل

است به دست بیاریم.!!! داستان برمیگرده به داستان ارشمیردس.داستان طوالنی داره اما ارشمیردس برای اولین بار 

آب بندازه. بعد به همان میزان حجم جسم ، آب از استخر ریخت توی یه استخر پر از  یه شکل نامتقارن رو  تونست  

ی اندازه گرفت و اون رو معادل حجم جسم مورد نظر قرار بیرون. بعد ارشمیردس آب رو جم کرد و حجم آب رو به راحت

 ظاهر ساده بارها مد نظر طراحان سوال کنکور و امتحانی بوده .این نکته ی به  داد.

 تدا حجم قطعه ی فلز رو به دست میاریم: با
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 حجم مایع ریخته شده با حجم جسم یکسان است. 

𝑉فلز = 𝑉آب ریخته 

 مایع برابر است با:با توجه به فرمول چگالی جرم 

𝑚مایع = 𝜌مایع𝑉مایع = 1.۲ × 10 = 1۲𝑔 

 (آزمون کانون اختصاصی ریاضیمشابه ) ۲ تمرین

کره ای توپر و ارتفاع استوانه برابر با قطر کره می باشد.اگر جرم   توپر برابر با شعاع  سطح مقطع استوانه ای شعاع 

 چگالی کره است؟کره نصف جرم استوانه باشد، چگالی استوانه چند برابر 

1)
1

6
                                 ۲ )

1

۳
                          ۳)

4

۳
                    4)

۳

4
         

 !!!!!! :اینجا میزان تسلط شما بر فرمول حجم های شکل های خاص و متقارت رو محک میزنه.حل

 

 

 

 

 

 

 

های کنکور باعث ایجاد ورزش ذهنی در مغز شما میشه که قدرت تحلیلتون رو باال  انواع تیپ سوال  تکرار حل کردن  *نکته ی کنکوری:

 جور تحلیل کردن بهتر میتونن جواب بدن. ت بیاد اونایی که بیبشتر سوال جور وا  این باعث میشه که اگه تیپی جدید از تسمیبره .

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 فیزیک دهم                        جزوه ی فیزیک مهندس میعاد دارستانی

 

 یادداشت نکات 

 

 (98)آزمون آزمایشی سازمان سنجش  ۳تمرین 

یک طال فروش به جای فروش طالی خالص ، در آن نیز به صورت مخفیانه از نقره استفاده می کند. 

.𝟏𝟑گالی  سانتی متر مکعب و چ 5یکی از قطعات به فروش رسیده دارای حجم   𝟔
𝒈

𝒄𝒎𝟑
است. آیا این   

طال به   قطعه طالی خالص است؟ و اگر نیست جرم نقره ی به کار رفته چند گرم است؟)چگالی نقره و

𝟏𝟎ترتیب  
𝒈

𝒄𝒎𝟑
𝟏𝟗و  

𝒈

𝒄𝒎𝟑
 است(  

 10(بله ، 4               ۳0(بله ، ۳                      68(بله ،۲(خیر ، صفر                  1

مایع )یا فلزهای مایع( را با هم مخلوط کنیم ، مخلوط )آلیاژی(جدید با چگالی جدید حاصل می شود. مثال ما در طال فروشی  یا چند اگر دو : حل

یر محاسبه می  چگالی متفاوتی به دست می آید که از فرمول زاگر طال و نقره رو داغ کنیم و در قالبی بریزیم آلیاژی به دست می آید که 

 شود.

 را با هم مخلوط کنیم ، چگالی حاصل به این صورت به دست می آید.*اگر ما چند ماده  

𝜌مخلوط =
𝑚1 + 𝑚۲ + 𝑚۳+ . . .

𝑉1 + 𝑉۲ + 𝑉۳+ . . .
 

 با استفاده از رابطه ی باال داریم:

      𝜌مخلوط =
𝜌طال𝑉طال+𝜌 نقره𝑉 نقره

𝑣طال+𝑣 نقره
 𝜌مخلوط =

𝑚 نقره+𝑚طال

𝑣طال+𝑣 نقره
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 (98آزمون آزمایشی گاج  ) 4 تمرین

این تیپ سوال ها هم برای کنکور مطرح می شوند.چیزی که الزمه بدونید اینه که تمام سوال های چگالی از تعریف خود فرمول چگالی  :حل

 کنید.  قت خوب دحل می شوند. به مراحل حل این سوال 

 

 

 

 

 

 (96)امتحان نهایی خرداد ماه  تمرین

  ☺تجربه نشون داده که جواب نهایی در امتحان های نهایی کشوری  و استانی یعنی کشک!!!!  *** 

تمرین هایی که سوال امتحان نهایی هستن رو بر اساس توضیح گام به گام و همچنین جواب ها و  

که امتحان نهایی رو بتونید  زاریم  مه ی آموزش و پرورش میرو هم بر اساس پاسخنا  دهیروش نمره  

 عادت کنید به پاسخ کامل نوشتن. 

کیلو گرم باشد    ۳است.اگر جرم کره   ۲000𝑐𝑚۳سانتی متر دارای حفره ای به حجم   ۲0کره ای مسی به شعاع 

چگالی مس چند  
𝑘𝑔

𝑚۳   است؟𝜋 = ۳ 

 

مرحله ی اول استفاده از  

 تعریف

 جایگزاری و پارامتر های  

 سوال 
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 :پاسخ

 

 

 

 

از یک فرمول اگر   می شود به شرطی که جواب درست باشد. از نمره کم 0.۲5فرمول تا  به ازای ننوشتن هر دو 

 نوشته نشود صرف نظر شود.

 تجربی(  98و مشابه سنجش    96گزینه ی دو  )تمرین 

  سال هاست که کنکوری ها این سوال رو می پرسن که ما در کدوم یک از آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!! سنجش گاج کانون حل:

سطح کتاب های  از  سیار باال تر گزینه ی دو و ...!!! واقعیت امر اینه که نمیتونم بگم خوشبختانه یا بدبختانه اما سوال های کنکور حدود ده ساله ب 

شوند و جدیدا کسی بگه بدون کمک هیچ آزمون آزمایشی به رشته ی تاپی رسیدن تقریبا میتونیم بگیم ادعای کذبی  درسی مطرح می  

شما   ابت شدید هم به این موضوع دامن زده...ببینید بچه ها هر آزمونی شرکت میکنید مهم نیست چون به هر حال اون آزمون هم بوده.رق

عیت شما رو بهتر براتون روشن میکنه. اما واقعیت اینه کیفیت و سبک هر موسسه متفاوته و از  رو سنجش میکنه با بقیه و هم شرایط و وض

کنید و روی آزمون های اون متمرکز بشین اما در طی   باد گرفت. پیشنهاد من اینه یکی از موسسه ها رو انتخاهر کدوم میشه چیزهایی ی

ا رو دانلود کنید و بهشون نگا بندازین. در نهایت این سعی و تالش  این مسیر حتما هر از گاهی هم سوال های بقیه ی آزمون ه

 شماست که تعیین میکنه شما به کجا خواهید رسید . 

هر چه چگالی یک مایع بیشتر باشد بیشتر فرو رفته و پایین تر قرار میگیرد. سوالی که در کتاب درسی مطرح  

 تن آهن روی آب شناوره....جواب اینه در کشتی   شده اینه که چرا کشتی ها غرق نمیشن در حالی که هزاران

0.5 

0.25   
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ع اینها باعث میشه که چگالی کشتی از  عالوه بر آهن فضاها و هوای خالی زیادی در کشتی وجود داره که مجمو

 آهن کمتر بشه . 

 )مدرسه دخترانه ی سرای دانش فلسطین تهران نوبت اول ( تمرین 

 بتواند چگالی یک چنگال را اندازه گیری کند. شرح دهید که آزمایشی را طراحی و 

 :حل

 (91،سنجش آموزش و پرورش    98)آزمایش سنجش   تمرین

نشان داده شده است.اگر با حجم مساوی از این دو فلز   Bو    Aحسب جرم دو فلز  در شکل زیر نمودار حجم بر  

 آلیاژ بسازیم ،چگالی آلیاژ چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟)در عمل آلیاژ تغییر حجم ایجاد نمی کردد( 

1)6                         ۲)7                 ۳)6.5                 4)7.5 
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 :حل

 توضیح دادیم و با توجه به این که در سوال تغییر حجم اضافی نداریم خواهیم داشتآلیاژ  که  به تعریفبا توجه 

: 

 

 

 تکمیليتمرين 

** در این قسمت تعدادی از تمرین ها و تست های مربوط به امتحانات نهایی و کنکور رو براتون 

اسخ دتون تمام مراحل و پنوشتیم.در اینجا تنها جواب نهایی رو نوشتیم ، سعی کنید که خو

 تشریحی رو برای سوال ها بنویسید.

 سه مورد از عوامل موثر در دقت اندازه گیری را شرح دهید.-1

 11−10ده پیکومتر چند دسی متر است؟-۲

اهش می یابد.جرم اولیه ی یخ چند گرم بوده است؟) چگالی یخ  ک 10𝑐𝑚۳مقداری یخ ذوب شده و حجم آن  -۳

 ( 1( )جواب گزینه ی  قلمچی مکعب است()گرم بر سانتی متر  1آب   و چگالی  0.9

 1000د(                          10ج(                       100ب(                          90الف(

می شود.اگر   ۲50𝑐𝑚۳گرم و حجم آن   ۳00، جرم مخلوطدر اثر مخلوط کردن آب با یک محلول شیمیایی -4

1چگالی آب  
𝑔

𝑐𝑚۳  1.5و چگالی محلول شیمیایی
𝑔

𝑐𝑚۳  باشد ،حجم آب درون مخلوط چند سانتی مترمکعب

 (1)گزینه ی  قلمچی(است؟)

1)150                        ۲ )100                       ۳)1۲5                              4 )50 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 فیزیک دهم                        جزوه ی فیزیک مهندس میعاد دارستانی

 

 یادداشت نکات 

 

رساندن خبر پیروزی یونانیان بر سپاه ایران ، از  ی آتنی برای سال قبل از میالد در یونان یک دونده  490 -5

راید بر ساعت بود.سرعت این دونده چند متر بر   ۲۳ماراتون تا آتن را دوید و در این مسیر سرعتش در حدود  

 ثانیه و چند کیلومتر بر ساعت است؟

 

 

 

   

 

 * 

 

 * 

 

 * 

 

 * 

 

 * 

 

 

 

 

 

 یادداشت
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 ویژگی های فیزیکی مواد : فصل دوم

 یل ویژگی هایی که داره به چند دسته تقسیم میشه که به انواع حالت های آن در زیر اشاره می کنیم: لدماده به 

مولکول ها آزادانه نمی توانند حرکت کنند و  . .حالت جامد: فشردگی مولکول ها در این حالت از بقیه بیشتره1

 تنها در جای خود حرکت ارتعاشی در جهات مختلف دارند.

 کمتر است.مولکول ها به راحتی رو هم می لغزند. ایسه با گازها  مولکول ها در مقمایع:فاصله ی -۲

 گازها: به راحتی در فضای اطراف منتشر می شوند و فاصله ی بین مولکول های آنها زیاده. -۳

 ) امتحان ترم اول مدرسه ی شهید باقری(سوال

. این امر را چگونه  آب منتشر می شودیم،رنگ در تمام  وقتی یک قطره رنگ را داخل سطل پر از آب مینداز

 توجیه می کنید. 

با توجه به تعریف که گفتیم تمام مولکلول های آب به راحتی رو هم میلغزند و تا حدودی میتوانند در فضای  :حل

 اطراف پخش شوند این را می توانند توجیه کنند.

 بی شکل جامد  -۲         جامد بلورین       -1جامد ها انواع مختلفی دارند   

ی مایعات   سرد کردن آهسته جامد بلورین مولکول ها در طرح منظمی کنار یکدیگر قرار گرفته اند.که معموال از 

 حاصل می شود.فلزات و بیشتر سنگ ها مانند نمک طعام و الماس بلورین هستن .  

کردن سریع مایعات    ندارند. و معموال از سردجامد بی شکل : مولکول ها در طرح نامنظم کنار یکدیگر قرار 

 از جمله موارد مثال شیشه است که یک جامد نامنظم و بی شکل است.می شود.حاصل 

 نیروی همچسبی: 

 جاذبه دارند که به این نیرو نیروی همچسبی می گویند.مولکول ها یک مایع معموال نسبت به هم نیروی 
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اصله کمتر شود نیروی  له ی موکلول ها از این فوجود دارد. لذا اگر فاص  این نیرو در فاصله ی خاصی از مولکول ها

بین مولکول ها به صورت رانشی و اگر بیشتر از این مقدار شود کم کم نیروی ربایشی کمتر شده و در نهایت به  

 صفر می رسد. 

بت به هم  که نس : ویژگی مربوط به مایعات است که مولکول های سطحی مایع به علت ربایشیکشش سطحی

گسیختگی اندکی از خود مقاومت نشان میدهند. مثال ما اگر یک سوزن  اد می کنند که در برابر دارند سطحی ایج

کوچک را روی یک دستمال کاغذی بگذاریم و آنها را روی یک سطح آب بگذاریم خواهیم دید که سوزن در مایع  

 فرو نرفته و روی سطح آب شناور می شود. 

ع و ماده های دیگر نیروی کشش و چسبندگی  ایع ، میان مایعالوه بر خود م:شوندگی( )ترنیروی دگر چسبی

وجود دارد. مثال ما وقتی یک لیوان آب را روی یک سطح موزاییک میریزیم میبینیم که آب روی سطح پخش  

یروی  این حالتی است که نشده و متوقف میشود .علت این است که مولکول ها روی سطح موزاییک چسپیده اند.

د آب بیشتر است. اما وقتی سطح موزاییک را چرب کنیم  ی آب از نیروی همچسبی خودگر چسبی مولکول ها

میبینیم که مولکول های آب دیگر به سطح موزاییک نمی چپند و به صورت کره هایی رو سطح در می آیند. در  

 این حالت نیروی همچشبی از نیری دگرچسبی قوی تر است.

ظرف مایع)مثال   مویین درون یک وقتی یک لوله ی شیشه ای ان نیروی دگرچسبی است . :همنیروی مویینگی

آب( قرار میگیرد ، مایع از سطح آب بیشتر باال می آید . علت آن نیروی دگرچسبی بین شیشه و آب است که به  

اوت است. برای آب ،  اما نکته ی مهم این است که این اثر برای مایعات متف ویند.گاین فرایند ، اثر مویینگی می  

 در حالی که برای جیوه مایع پایین تر از سطح قرار می گیرد. در لوله باالتر می آید   مایع

 

 *لوله هایی معموال شیشه ای به قطر حدود  ده میلی متر را لوله ی مویین می گویند. 
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درون خود می کشند و باعث  در مصالح سازه ها مانند سیمان و گچ و آجر و ... به سبب اثر مویینگی ، آب را 

ند لذا برای این کار از قیر یا هر ماده ای که از این اثر جلوگیری کند استفاده  خریب و فرسودگی سازه می شوت

 می شود. 

نکته خیزترین قسمت این فصل!!!! این بخش صد در صد حداقل یک تست از کنکورسراسری شما رو شامل میشه.  :  فشار در مایعات

یار آسان و راحتیه.. .. خوب کار کنید روی این مبحث تا به راحتی  آن را یادبگیرید. مبحث بس ن قسمت رو بخونید و مفاهیم پس با دقیت ای

 بتونید تستش رو جواب بدین. 

 پاسکال است.SIفشار :بزرگی نیروی عمودی وارد بر یکای سطح را گویند. یکای فشار در 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

 ش دهیم. توانیم این فرمول را اینگونه گستر در جامدات همگن توپر می 

𝑃 =
𝐹

𝐴
=

𝑤

𝐴
=

𝑚𝑔

𝐴
=

𝜌𝑔𝑣

𝐴
=

𝜌𝐴ℎ𝑔

𝐴
= 𝜌𝑔ℎ 

 فشار در مایعات : 

و لغزش مولکلول های آن روی هم باعث میشود که در مایعات فشار ایجاد  تراکم ناپذیری مولکول های مایعات 

 شود.

 فشار در مایعات دارای چهار خصوصیت است:

کسایی که شنا بلدن  ح آزاد مایع است.سته به فاصله ی عمق یک نقطه تا سطافزایش و میزان فشار مایعات واب-1

 چی پایین تر بریم انگار فشار روی سر و گوشمون زیاد شده.این ناشی از افزایش فشار با بیشتر شدن عمق است  میدونن توی استخر هر 

تند. یا ساده تر بگیم  در یک عمق مشخص از یک مایع تمام نقاط آن عمق)ارتفاع(دارای فشار یکسانی هس-۲

 هستند تمام نقاط آن سطح ارتفاع با هم همفشار  سطح آزاد تا یک ارتفاع مشخص

هم فشار برابری دارند چون ارتفاع   با   Cو   Bو   Aدر شکل رو به رو نقاط 

 آنها از سطح مایع با هم برابر است

مستقل از جهت است .یعنی در یک   در یک نقطه از مایعات ، فشار -۳
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 نقطه از مایع فشار در تمام جهات یکسان بر آن نقطه وارد می شود. 

 نقطه از مایع به واسطه ی وزن)چگالی( ایجاد می شود که باالی آن نقطه قرار دارد.فشار ایجاد شده در یک -4

 ات برابر است با: با توجه به این چهار مورد فشار در مایع

𝑃 =
𝐹

𝐴
=

𝑤

𝐴
=

𝑚𝑔

𝐴
=

𝜌𝑔𝑣

𝐴
=

𝜌𝐴ℎ𝑔

𝐴
= 𝜌𝑔ℎ 

 فشار هوا

فرمول باال در حالتی است که غیر از فشار مایع ، فشار دیگری نداشته باشیم.اما معموال در سطح مایع های آزاد  

 از یک مایع فشار این گونه است:  hفشار هوا نیز وجود دارد لذا در عمق  

𝑃 = 𝑃0 + 𝜌𝑔ℎ 

1.01می باشد که مقدار آن  معموال فشار هوای جو    ×  𝑃0می باشد. 105

 افزایش ارتفاع ما از سطح زمین فشار و چگالی هوا کمتر می شود. *با 

 )امتحان مدرسه ی نمونه ی شهید رسولی(تمرین 

 د.تنفس راحت تر است یا سطح آب دریا؟ توضیح دهیدر اوج نقطه ی قله ی اورست 

خواهد بود اما هر چه به  : هر چه در ارتفاع باالتر باشیم فشار و چگالی هوا کمتر و قطعا اکسیژن هم کمتر حل

 سطح زمین نزدیک می شویم چگالی و فشار بیشتر می شود و اکسیژن بیشتر می شود. 

ذرات دود به    اگر با یک دروبین میکروسکپی درون یک محیط که پر از دود است را نگاه کنیم میبینیم که*

 ت براونی می گویند.صورت نامنظم و حرکت زیکزاکی به اطراف منتشر می شوند. این پدیده را حرک

 آزمایش توریچلی  

شیوه ی انجام این آزمایش این است که شیشه ای به طول یک متر را پر از جیوه می کنند و انتهای لوله را با  

 پر شده است به صورت قائم و عمود وارونه می کنند. انگشت می بندند.سپس آن را در تشت که از جیوه

 برمیداریم ، سطح جیوه مقداری پایین می آید. وقتی انگشت را از سر لوله 
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میلی متر است. لذا فشار هوا به   760در شرایط طبیعی ارتفاع ستون جیوه از سطح آزاد مایع تشت معموال 

 میلی متر جیوه می باشد. 760اختصار 

 مایش محاسبه ی فشار هوای محل آزمایش با این روش است.هدف از این آز

نقاط هم ارتفاع و هم تراز با هم   ال گفتیم  طبق چهار قانونی که قب 

. همچنین نقاط همفشار هستند   C و  Bو   Aهمفشار هستند. لذا نقاط  

فشار   Cو  Bمیدانیم که فشار نقاط    هوای آزاد است.

 

برابر ارتفاع جیوه و فشار در فضای باالی لوله است که به   Aنقطه ی  شار در اگر لوله ی قائم را در نظر بگیریم ، ف

 فشار در این خال تقریبا صفر است لذا داریم : فضای خالی خال توریچلی می گویند.آن 

𝑃0 = 𝑃𝐴 = 𝜌𝑔ℎ 

 لذا فشار هوا برابر ارتفاع ستون جیوه در آزمایش توریچلی است.

 ازیم بارومتر یا جوسنج می گویند. دستگاهی که با این آزمایش می س 

اتمسفر است.همچنین به هر یک میلی متر جیوه به   1فشار جوی که با این آزمایش به دست می آید ، برابر 

 می گویند.  1𝑡𝑜𝑟𝑟افتخار توریچلی  

تمام  هر تغییری در فشار وارد بر مایع )شاره ( تراکم ناپذیر و محبوس ، بدون هیچ کم و کاست به :اصل پاسکال

 به شرطی که آزمایش در تعادل باشد. شود. مایع و ظرف منتقل می 

بر اساس اصل پاسکال ما می توانیم باالبر هیدرولیکی را طراحی کنیم که در آن میتوانیم اصل پاسکال را به ضوح  

همان   ببینیم.اگر یک جرم سنگین را مطابق شکل زیر روی پیستون یزرگ قرار دهیم و مایع در تعادل باشد، به 

همان  وارد می شود. فشارپیستون بزرگ وارد می شود ، به همان اندازه به پیستون کوچک به  فشار  اندازه که 

 طور که میدانیم فشار با نیرو و عکس مساحت رابطه ی مستقیم دارد لذا داریم : 
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 𝑃1 = 𝑃۲ 

𝐹1

𝐴1
=

𝐹۲

𝐴۲
 

 

 

 تهران ( ۳ماهنگ منطقه ای مشابه امتحان ه ) تمرین

با استفاده از کدام قانون این انتقال نیرو توجیه می   شکل زیر سیستم ترمز اتومبیل پژو را نشان می دهد.

 شود؟توضیح دهید. 

 

: با توجه به این که انتقال نیرو از یک سطح با یک سطح دیگر در حال  حل

انون پاسکال شده ، این سیستم از قتعادل شاره ی درون سیستم انجام 

 ( نمره  0.5پیروی می کند)

بر پیستون اولیه وارد می شود ،فشار وارد شده از   𝐹1وقتی ما پامون رو روی پدال ترمز فشار می دهیم نیروی  

𝑁این پیستون لنت ها را با نیروی عمودی  ( نمره 0.5طریق روغن ترمز به لنت ها منتقل می شود ،) = 𝑃𝐴۲ 

𝑓𝑘کند. و نیروی اصطکاک  به دیسک چرخ وارد می  = 𝜇𝑘𝑃𝐴۲ .این نیروی اصطکاک سبب  را تولید می کنند

 ( نمره 1کاهش انرژی جنبشی و کاهش سرعت کلی ماشین می شود)

 : اصل ارشمیردس

  به جسم های غوطه ور در یک شاره ،همواره نیرویی باالسوی خالصی از طرف شاره به نام نیروی شناوری وارد 

به عبارت دیگر وقتی تمام یا قسمتی از یک جسم درون شاره ای فرو می رود ، شاره نیرویی باالسو   می شود. یا

 بر آن وارد می کند که با وزن شاره ی جابه جا شده توسط جسم برابر است.
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 در مسیری حرکت شاره ،با افزایش تندی)سرعت( شاره ، فشار کاهش پیدا می کند. برنولی:

 تهران (  1۲ولتی پسرانه ی سرای دانش منطقه )دبیرستان غیر د تمرین 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 الف(چرا سطح آب در لوله ی موئین فرو رفته است؟

 ب(چرا در روز هایی که باد می وزد ،ارتفاع موج های دریا باالتر از سطح میانگین است؟

 ل کروی هستند؟چرا قطره های باران در حال سقوط به شکج(

درنواحی نزدیک لوله به دلیل دگرچسبی آب و شیشه ،مولکول های آب به شیشه می چسبد و باالتر   الف(:حل

 قرار می گیرد. 

 ب(طبق اصل برنولی بر اثر وزش باد ، فشار هوای سطح آب کاهش پیدا می کند و سطح موج باالتر می آید.

 د و شکل کره در بیایند.در هنگام سقوط به هم بسپنهم چسبی بین مولکلول ها سبب می شود که ج(

در جریان باشد ، آهنگ جریان   Aدرون لوله ای با سطح مقطع   V:اگر شاره ای با سرعت آهنگ جریان شاره 

 شاره از رابطه ی زیر حاصل می شود.: 

= شاره جریان آهنگ
 حجم شاره

مدت زمان
= 𝐴𝑉 

مقطع های متفاوت عبور کند ، جرم  اگر شاره ای در یک مدت زمان از دو لوله به سطح  معادله ی پیوستگی:

 خروجی شاره در زمان یکسان در دو لوله یکسان است.

𝑣1𝐴1 = 𝑉۲𝐴۲ 

 بررسی می کند.:شاخه ای از علوم که تغییرات مولکولی موارد را در مقیاس نانو علوم نانو
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نوع تست و سوال   داره . طبق روال جزوه ما سعی کردیم از دواین فصل نکات و تست های زیاده 

امتحانات نهایی استفاده کنیم و نکات تکمیلی و همچنین مهارت حل سوال رو در این قسمت به شما  

 لطفا قدم به قدم سوال ها و پاسخ تشریحی سوال ها رو مطالعه کنید تا به تسلط برسید.عزیزان یاد بدیم.

 دولتی سرای دانش واحد سیدخندان تهران ( )دبیرستان غیر تمرین

با ذکر دلیل توضیخ دهید وقتی یک قطره آب و یک قطره جیوه را روی یک سطح صاف میریزیم ، آن قطرات به  

 چه شکل در می آیند.

:از آنجایی که نیروی دگرچسبی بین شیشه و آب ، بیشتر از نیروی همچسبی بین مولکول های آب است ،  حل

بین جیوه بیشتر از دگرچسبی بین جیوه و آب  یشه پخش می شود در حالی که نیروی همچسبی لذا آب روی ش 

 است لذا جیوه به صورت همان قطره باقی می ماند.

 

 ( 99قلمچی )تمرین 

 چه تعداد از موارد زیر صحیح است؟

 مختلف است. الف(پدیده ی پخش نشان دهنده ی حرکت آزادانه ی مولکول های گازها و مایعات در جهات 

 است 10𝐴0و در مایع و جامد در حدود   ۳5𝐴0وا در شرایط معمولی  ب(فاصله ی میانگین مولکول ها در ه

 مایعات را می توان تقریبا تراکم ناپذیر دانست.ج(

 د(جامدهای بلورین از سردشدن سریع مایعات حاصل می شود.

 نمونه های جامدهای بی شکل است.ه(شیشه از نمونه های جامد بلورین  و فلز ها از 

1)1                              ۲)۲                              ۳)4                                   4)۳ 

 !!!  10است نه   انگسترم 1حدود :موارد الف و ج صحیح است. فاصله ی بین مولکول های مایع و جامد حل

   ۲گزینه  نه سریع !!!!!  سرد شدن آهستهجامد بلورین از -شیشه جامد بی شکل است 
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 (98سراسری تجربی  ) تمرین

 آب جابه جا می شود . پس داریم:   حجم که ما نفت میریزیم ، به همان مقدار   حجماوال به هر مقدار :حل

∆𝑣𝐴 = ∆𝑣
𝐴ا

→→→→,𝐴𝐴 × ℎ𝐴 = 𝐴𝐴, × ℎ𝐴, → ℎ𝐴, = 9ℎ𝐴                    𝐷𝐴 = ۳𝐷𝐴, 

𝑃1 = 𝑃۲     →→𝜌𝑔ℎآب = 𝜌𝑔ℎنفت →→→→→ 0.8 × 10 × 5 = 1 × 10 × ℎآب →→ ℎآب = 0.4 

ℎنفت = 0.4 × 9 = ۳.6 

 حقیقت بحث سر توازن لوله ی یو شکل هستش. به همین سادگی حل شد . در  

ورت  شکل یک نوع مایع بریزیم ، سطح مقطع هر چه که میخواد باشه ، ارتفاع مایع در و طرف لوله در هر ص   ∪اگر در یک لوله ی  •

 برابره. 

دو نقطه ی هم تراز از یک مایع رو ما میتونیم هم فشار در نظر   •

بگیریم اما اگه چند مایع در یک لوله ی یو شکل باشند و لوله در 

و هم فشار هستند که از تعادل باشد ، زمانی دو نقطه هم تراز 

یک نوع مایع باشند به طوری که اون مایع به صورت پیوسته  از  

تا سمت دیگر لوله امتداد داشته باشد .در شکل  یک سمت لوله 

هستند   𝜌1چون همتراز از یک مایع پیوسته ی    Cو  Dباال نقاط 

این دو نقطه هم تراز و هم فشار هستند ، اما فرض کنید که بین  

 دیگر این دو نقطه هم تراز نیستند. با شچگالی متفاوت ،نقطه مابعی دیگر وجود داشته باشه  این دو
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شکل دو یا چند مایع مخلوط نشدنی با چگالی متفاوت وجود داشته باشد ، هر چه چگالی مایع کمتر باشد ،    ∪در یک لوله ی اگر  •

 باالتر قرار می گیرد. یا به عبارت دیگر مایع چگالی تر ، سنگین تر است و در زیر قرار میگیرد. 

عمال چگالی ها و مایع های باالی آن نقطه استفاده می  شکل ، برای به دست آودرن فشار یک نقطه ، با ا ∪در یک لوله ی  •

 به این صورت محاسبه می شود: Bو  Aکنیم.مثال در شکل زیر فشار در دو نقطه ی 

 

 

      

 

نتیجه ی دو فرمول باال اینه که برای به دست آوردن فشار در یک نقطه در لوله ی یو   •

 بنویسیم. 𝜌𝑔ℎی آن نقطه قرار می گیرند ، باید  شکل ، به تعداد مایعات با چگالی متفاوت که باال

ه باشیم که سطح مقطع آن  شکل داشت ∪اگر یک لوله ی   اگر سطح مقطع در دو طرف لوله متفاوت باشد ، تاثیری در فشار ندارد. •

ر دادن تغییرات  با توجه به این که حجم مایع جا به جا شده در و طرف یکسان است لذا با مساوی قرا در دو طرف متفاوت باشد ، 

 قبل مراجعه کنید( والحجم دو طرف می توانیم ارتفاع مجهول را در طرف دیگر لوله به دست بیاوریم)به پاسخنامه ی س

 )آزمون آزمایشی سازمان سنجش  یازدهم (تمرین 

𝜌۲و   𝜌1دو مایع مخلوط نشدنی به چگالی  = 1.5𝜌1  دارند  و  با جرم های مساوی درون یک استوانه قرار

می باشد.اگر مقداری از مایع باالیی را از ظرف خارج کنیم  به    Pفشار ناشی از این دو مایع در کف ظرف 

می شود. مقدار    ′𝑃د ، فشار ناشی از این دو مایع برابر  طوری که ارتفاع دو مایع یکسان شو
𝑃′

𝑃
 چقدر است ؟  

1)
1

۳
                     ۲ )

۲

۳
                  ۳ )

5

6
                  4 )

5

۳
 

کردن انواع  یه سوال جالب که میزان تسلط شما رو بر اهمیت انواع چگالی ها و ورزش ذهنی کار کردن با فرمول ها تثبیت میکنه. حل 

 تیپ سوال ها اضطراب شما رو سر جلسه ی کنکور کمک میکنه. 

مت مردان برآرد از نهاد کوه، گرده         کوه نتواند شدن سد ره مقصود مرد  
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 یادداشت نکات 

 

:حل

 

 ( 99آزمایش سنجش ) تمرین

 کنیم.  فشار استفاده میف رییه سوال مشهور و پرتکرار که چند بار نمونه و مشابه توی کنکور سراسری داریم. از تع :حل

 

 (98)سراسری تجربی  تمرین

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 فیزیک دهم                        جزوه ی فیزیک مهندس میعاد دارستانی
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رو  پیوستگی  همه.یک باره دیگه قانون که تحلیل این سوال خیلی مپیوستگی اولین تست درمورد قانون :حل

 کنیم.   تعریف می

معادله ی پیوستگی: اگر شاره ای در یک مدت زمان از دو لوله به سطح مقطع های متفاوت عبور کند ، جرم  

 خروجی شاره در زمان یکسان در دو لوله یکسان است.

𝑣1𝐴1 = 𝑉۲𝐴۲ 

 ت : پس باتوجه به معادله ی پیوستگی خواهیم داش 

𝑣𝐴

𝑣𝐵
=

1
4
 

 

 

 

 (98)آزمون گاج  تمرین
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 حل:

 

 (99دو ) آزمون گزینه ی  تمرین

 :حل
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 (97) سراسری ریاضی  تمرین

 :حل

𝑃1برای حالت اول سوال داریم:    = 𝑃0 + 𝜌𝑔ℎ →→ 10۳۳60 + 1۳600 × 10 × 0.4 = 108800 

𝑃۲برای حالت دوم:  = 𝑃0 + 𝜌𝑔ℎ →→ ۲1760 = 10۳۳60 + ℎ × 10 × 1۳600 → ℎ = 84 

 

 تهران( ۳)امتحان نهایی منطقه  تمرین

 حل: 
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 بهمن ( 6) قلمچی تمرین 

 حل:

 

 

 

 

 فروردین ( 7قلمچی  )تمرین
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 حل:

 قلمچی()تمرین 

 :ابتدا افزایش ارتفاع ستون آب را محاسبه می کنیم:حل
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 تهران( 12منطقه ی )دبیرستان دخترانه  تمرین

𝑷𝒙 = 𝟕𝟔 + 𝟏𝟗 = 𝟗𝟓𝒄𝒎 𝒉𝒈             𝟎.  نمره𝟓

                                           𝑷𝒙

𝑷𝒐
=

𝟗𝟓

𝟕𝟔
=

𝟓

𝟒
               𝟎.  نمره 𝟕𝟓

 سرای دانش تهران ( 1۲)دبیرستان ناحیه ی  تمرین

 

 :حل

𝑃𝑥 = 76 −  ۲7.۲ = 48.8𝑐𝑚ℎ𝑔 →→→ 𝑃 = 𝜌𝑔ℎ = 0.488 × 10 × 1۳600 = 66۳68𝑝𝑎 

 )قلمچی (تمرین 
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 :حل

 )آزمون آزمایشی سنجش ( تمرین

  :حل
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 ) آزمایش سنجش یازدهم (  تمرین

 

 :حل

 

 آزمایش سنجش دهم () تمرین

 

 تست ها میزان فهم شما رو از برنولی و پیوستگی می سنجهاین تیپ  :  حل

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 فیزیک دهم                        جزوه ی فیزیک مهندس میعاد دارستانی

 

 یادداشت نکات 

 

 

 )گزینه ی دو (تمرین 

هم برابر است .از این رو فشار در نقطه زیر پیستون و نقطه ی هم   حل : فشار در نقاط هم ارتفاع یک مایع با

 ارتفاعش در شاخه ی سمت چپ برابر است لذا داریم : 

 

 )آزمون آزمایشی گاج (  تمرین

 الزم نیست حتما عالی باشی تا شروع کنی ، اما برای این که عالی بشی حتما باید شروع کنی 

 زیگالر
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 : حل

 ( )آزمون سراسری گاج  تمرین

 :حل
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 ل این فصلممک تمرین

  ☺بزنن بخش مزخرف و کشکیه !!!!  50یا تا دردصد    15این قسمت برای کسایی که میخوان تا نمره  

 این قسمت تست ها و سواالت اضافیه که فقط جواب نهایی رو نوشتیم. لطفا خودتون سعی کنید تمام مراحل رو تا جواب نهایی بنویسید.  

 (9۲)سراسری تجربی مرینت

 

 

 گرت پایداریست در کارها      شود سهل بر تو دشوار ها
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 المپیاد فیزیک ( ) تمرین

 

 گزینه ی ج 

 فیزیک (المپیاد ) تمرین

 

 گزینه ی ج 

 

 

 تست بعد تست خوبیه  

 )المپیاد فیزیک (  تمرین
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 گزینه ی د 

 

 نکات حفظی و تکمیلی فصل دوم

 اشون مهم هستند و بقیه احتمال اومدنشون کمتره آوردیم.این جا نکات تکمیلی و حفظی این فصل که بعضی ه

حل میکنید انقد سخته؟؟؟ دوستان این به نفع شماست .وقتی شما با انواع  **** بعضی از دوستان گالیه کردن که چرا تمرین هایی که  

 شما باال خواهد رفت تیپ مثال های سخت مواجه می شید و شما رو به چالش میکشن قطعا با حل هر کدام از آنها مهارت 
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چسبی است که  قطرات شبنم که صبح های تابستان بر روی برگ درختان وجود دارد ناشی از وجود نیروی دگر 

 باعث شده به صورت قطره در بیایند.

 برای سنجش فشار مخازن گازی و الستیک ها معموال از فشار سنج بوردون استفاده می شود. 

 اصطکاک داخلی )گرانروی ( آن ثابت باشد.ذیر است یعنی چگالی آن ثابت و این که می گویند شاره تراکم ناپ

 ی جالب بر اصل برنولی و پیوستگی است. شکل زیر را به خاطر بسپارید . تحلیل

 

نیروی باالبر بال های هواپیما ،حرکت کات دار توپ فوتبال، و افشانه ی عطر مثال هایی از کاربرد اصل برنولی  

 است.

 نکات

 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . .  .. . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 

 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  .. . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  .. . 

 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  .. . . . . . 

. . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  .. . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 فصل سوم 

 کار انرژی و توان

انرژی انداع مختلفی دارد ، انرژی جنبشی ، انرژی    انرژی :خاصیتی از جسم است که سبب انجام کار می شود 

انرژی یک  ( است.Jواحد آن بر حسب ژول )  SIر صورتش در پتانسیل ، انرژی هسته ای و ... که انرژی در ه

 کمیت نرده ای است . 

 است  Kنماد آن انرژی که اجسام به دلیل حرکتشان دارند را انرژی جنبشی می گویند.

در حال حرکت باشد انرژی جنبشی این جسم از رابطه ی زیر به دست می    vبا سرعت و   mاگر جسمی به جرم  

𝑘                                          آید:      =
1

۲
𝑚𝑣۲ 

یکای آن  
𝑘𝑔𝑚۲

𝑠۲    .که به اختصار ژول است 

 آن جسم کار انجام داده است. (d)و آن جسم در جهت نیرو جا به جا شود  ( F): اگر به جسمی نیرو وارد شودکار

 

𝑤 = 𝐹𝑑 

 فرمول باال به صورت زیر بازنویسی می شود. وجود داشته باشد ،   بین نیر و جابه جایی زاویهاگر 

𝑤 = 𝐹𝑑 cos 𝜃 

 است.درجه باشد کار صفر   90*اگر جسم جا به جا نشود و بین نیرو و جابه جایی زاویه ی 

ارگ بر جسمی چند نیرو وارد شود الزم است که کار تک تک نیرو ها محاسبه شود و برایند آینها محاسبه شود  

 ا کار خالص گویند. ،کارنهایی به دست آمده ر
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 کار کل انجام شده روی یک جسم برابر با تغییر انرژی جنبشی آن جسم است. :  قضیه ی کار و انرژی

𝑤 = 𝐾1 − 𝐾۲ 

 : به انرژی که در اجسام ذخیره شده و می تواند به انرژی جنبشی تبدیل شود می گویند.  پتانسیل انرژی 

 انرژی پتانسیل گرانشی می گویند. انرژی که اجسام به دلیل ارتفاعشان دارند 

 از سطح زمین است برابر است با: hکه در ارتفاع   mانرژی پتانسیل گرانشی جسمی به جرم  

𝑈 = 𝑚𝑔ℎ 

به دلیل گرانش زمین روی جسم کار نیروی وزن انجام می  جسمی که در ارتفاعی از زمین جابه جا می شود ، 

 شود.

ه در اجسامی مانند فنر فشرده یا کشیده شده را انرژی پتانسیل  : انرژی ذخیره شد  انرژی پتانسیل کشسانی

 کشسانی می گویند. 

𝑘فرمول انرژی کشسان فنر        =
1

۲
𝑘𝑥۲ 

 تغییر طول فنر است. xثابت فنر و  kکه در آن 

ن(  .)در هنگام رها کرد*اجسام کشسان مانند فنر همیشه در خالف جهت تغییر طول به آنها نیرو وارد می شود 

 لذا انرژی کشسان فنر همیشه قرینه ی کار انجام شده توسط این نیرو است. 

: انرژی نه به وجود می آید و نه از بین می رود فقط از شکلی به شکل دیگر انتقال می  قانون پایستگی انرژی

 بتی است.مجموع کل انرژی ها مقدار ثا  )ایزوله(یابد به عبارتی در یک سامانه ی منزوی

 مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل یک جسم را انرژی جنبشی می نامند.   نیکی:انرژی مکا

𝐸 = 𝐾 + 𝑈 

پایستگی انرژی: اگر نیرو های تلف کننده ی انرژی در یک رویداد وجود نداشته باشد ، انرژی در ابتدا و انتهای   

𝐸1آن عملیاد ثابت است ولی ممکن است نوع آن تغییر کند.  = 𝐸۲    
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 ژی ذرات تشکیل دهنده ی یک ماده انرژی درونی می گویند.به مجموع انر

 (89)سراسری تجربی تمرین

 

گفتیم انرژی درونی مجموع انرژی ذرات تشکیل دهنده ی یک ماده است. مقدار سلول های این دو ظرف   :حل

فشار در  است. در فصل قبل دیدیم در مایعات  Bبیشتر از   Aیکسان نیستند پس در دمای یکسان انرژی درونی 

یکسان  ار وارد بر کف ظرف یک نقطه وابسته به ارتفاع آن نقطه دارد. ارتفاع هر دو ظرف یکسان است لذا فش

جواب   4. لذا چون دمای آنها یکسان است گزینه ی انرژی جنبشی در مایعات تنها وابسته به دمای آنهاستاست. 

 سوال است.

 سم زیاد می شود. سم افزایش یابد انرژی درونی آن ججاگر دمای یک 

 

طول مسیر انرژی مکانیکی ثابت نمی  اگر در مسیر حرکت یک جسم نیروهای اتالفی مانند اصطکاک باشد ، در 

 ماند.در این صورت اختالف انرژی های ابتدایی و پایانی برابر کار نیروی اصکاک است. 

𝑊𝑓 = 𝐸۲ − 𝐸1 

𝑝یند.          :کار انجام شده در واحد زمان را توان می گوتوان =
𝑊

𝑡
 

 است. wیکای توان ژول بر ثانیه یا وات 

م انرژی دریافتی به کار تبدیل نمی شود بلکه بخشی از آن هدر می رود.  وقتی سیستمی کار میکند هرگز تما

 مقدار کاری که در خروجی سیستم به صورت خالص انجام داده ایم کار مفید می گویند. 
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 ی به انرژی ورودی را بازده یا راندمان می گویند.  بازده:نسبتا انرژی خروج 

𝜁 =
انرژی  خروجی 

انرژی  ورودی 
 

 راندمان هرگز صد در صد نیست . یعنی تمام انرِژی ورودی تبدیل به کار نخواهد شد.بازده یا 

از ایرادات این کتاب  یکی نکات ترکیبی این فصل با فصل های حرکت شناسی و دینامیک اجسام و سقوط آزاد بسیار زیاد است. *** 

نظام قدیم ترتیب بر این بود که ابتدا حرکت شناسی و   این است که فصل کار و انرژی فصلی است بسیار ترکیبی با این فصل ها. در

در  دینامیک را تا حدودی در فصول ابتدایی توضیح می دادند و بعد کار و انرژی مطرح می شد. االن شاید مثال هایی بیاریم که این فصول 

و فقط کار و انرژی خالص رو حل کنید. اما   آنها ترکیب باشد. اگر کالس دهم هستین میتونید اونایی که ترکیبی هستند رو نادیده بگیرین

 اونایی که یازدهم یا کنکوری هستند باید همه رو مطالعه کنند.

 تهران(   ۳)آموزش و پرورش منطقه   تمرین

تقسیم   ۳.6بدیل به متر بر ثانیه کنیم. برای این کار مقدار را بر اوال باید کیلومتر بر ساعت را ت :حل

متر می ایستد لذا طبق قضیه ی کار و   ۲سرعت انتهایی صفر است زیرا سوال گفته پس طی مسافت  میکنیم.

 انرژی داریم : 

 

 

 

 

 اشاره می کنیم : کار و انرژی حالت های مختلفی دارد که در زیر به آنها 
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 فصل عمال فرمول بنویسیم براتون و توضیح بدیم چندان تاثیری  البته توی این

در یادگیری نداره زیرا این فصل به شدت مفهومی و تحلیلیه و تنها راه حل یادگیری  

دیدین بعضی   کنکوری حل متناوب و متنوع سواالی این فصله که در ادامه به آنها خواهیم رسید. 

!؟؟ این جور آدما اصال فیزیک بلد نیستن. کال درس  یگن که درسنامش چه طوره فالن جزوه!!ها م

 هایی مثل فیزیک و ریاضی درسنامه معنا نداره باید با مثال و تمرین دوهزاریتون بیفته.!!
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 (98سراسری تجربی ) تمرین

 

 با استفاده از روش کار و انرژی داریم :  حل:

𝑚𝑔∆ℎ = 𝑅𝑎 × 𝑃 × 𝑡 →→→ 𝑃 = 10.5 𝑤 

 ( 98)سراسری تجربی   تمرین

 

:نکته ی خیلی کاربردی توی این تست داریم !! اگر چند نیرو بر یک جسم اثر کند تنها نیروهایی کار انجام  حل

می دهند که منجر به جابه جایی جسم شوند. در این مثال دو نیروی افقی و عمودی بر جسم اثر می کند اما  

روی عمود چون جابه جایی بر جسم  نی نیرویی که باعث جابه جایی جسم شده فقط نیروی راستای افق هستش.

 پس داریم : کند کار آن صفر است. اعمال نمی

𝑤 = 𝑓𝑥𝑑 = ۳0 × 60 = 180𝑗 

 (98خارج کشور تجربی  سراسری  ) تمرین

 حل:

𝑊۲

𝑊1
=

∆𝐾۲

∆𝐾1
=

1
۲ 𝑚𝑣۲ −  

1
۲ 𝑚𝑣۲

1
۲ 𝑚𝑣۲ −

1
۲ 𝑚𝑣۲

=
𝑉۳

۲ −  𝑉۲
۲

𝑣۲
۲ − 𝑉1

۲ =
9𝑉۲ − 𝑉۲

𝑉۲ = 8 

 درخشیدن این بلند آفتاب           ز بسیار کوشی و گردندگی است 
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 (9۳)سراسری تجربی  تمرین

 :حل

 ( 94)سراسری تجربی   تمرین
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 :حل

 (98)آزمایش سنجش  تمرین

 : حل

 

توی دینامیک و  کنکور بیاد هم   قانون پایستگی انرژی رو خوب مطالعه کنید احتمال زیاد همیشه یه تست توی 

 هم توی سقوط آزاد کاربرد زیادی داره. 
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 )آزمایش سنجش( تمرین

 :حل

 )آزمون آزمایشی لیموترش( تمرین
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 حل:

 

 )آزمون آنالین لیموترش(  تمرین

 حل:
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 آزمون آنالین لیموترش( )تمرین

 حل:

 

 

 )آزمایش سنجش( تمرین 

 

 :حل

 )آزمایش سنجش(  تمرین
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 ل:ح

 

 )آزمایش سنجش( تمرین

 حل:

 

 ، کتابی رو به ابن سینا هدیه میده.ابن سینا به روایتی  در تاریخ نوشته که یکی از دانشمندان زمان ابن سینا 

 بار اون کتابو خوند تا متوجه تمام محتویاتش شد!!!! پس ابن سینا با استعدادش   50بار یا نقلی دیگر   70

 لجوج بودن در یادگیری رئیس پزشکان شد. نشدن و  ابن سینا نشد بلکه با تسلیم
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   تمرین

 

 حل:

 

 )قلمچی( تمرین

 

 

وزش معلم محور!!! واقعیت امر اینه که سیاست آموزش و پرورش و کنکور مدت هاست به این سمت رفته که دیگه نمیشه خونه مآ

کالس های درس و تدریس های کنکوری سر کالس رو   نشست و توانست بدون حضور در کالس به درصد های بسیار باال رسید. بنابراین 

 خیلی جدی بگیرید. 
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 )قلمچی( تمرین

 

 حل:

 )قلمچی(تمرین 

برای مطالعه ی اثبات قضیه ی کار و انرژی می توانید به آدرس   حل:

ttps://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%Ah9%D8%A7%D8%B1_(%D9%81%DB8%C%D8%B۲%

DB8%C%DA%A9)  .مراجعه کنید . فهمیدن اثبات یک فرمول به فهم درست آن کمک می کند 
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 تمرین کتاب درسی() تمرین

مچنین برای آن که  روی آن انجام شود.ه  𝑊1برسد ، باید کار     Vبرای آن که تندی خودرویی از حال سکون به 

بر آن انجام شود.   𝑊۲برسد باید کار    ۲Vبه  Vتندی خودرویی از 
 𝑊1

𝑊۲
 را به دست آورید.  

 :حل

 

 

 

 )تمرین کتاب درسی( تمرین

 

 حل:

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 فیزیک دهم                        جزوه ی فیزیک مهندس میعاد دارستانی

 

 یادداشت نکات 

 

 

 

 

 آزمون گاج () تمرین

 حل:
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 فصل چهارم

 دما و گرما
 ا تعیین می کند. سردی اجسام ردما معیاری است که میزان گرمی و 

 گرما :انرژی که به دلیل اختالف دما بین دو جسم شار پیدا می کند. 

 سب است.باید بدانیم که میانگین انرژی جنبشی ذرات ماده با دمای ماده متنا

 دمای یک جسم ارتباطی به میزان ماده ندارد. 

 انواع دماسنج : 

 دما سنج ترموکوپل: اساس آن بر پایه ی جریان عبوری از فلز، دما را به صورت دقیق اندازه گیری می شود. .1

دما سنج الکی محدوده ی دمایی کمتر را  .دماسنج های جیوه ای و الکلی: بر پایه ی انبساط مایع کار می کنند. ۲

 اندازه گیری می کنند. 

است. واحد های دیگری که برای دما کاربرد دارد سانتیگراد و درجه ی     K، واحد دما کلوین  SIدر سیستم 

 ت : .روابط آنها به صورت زیر اس ( Cسیلیسیوس )

K کلوین = سانتیگراد + ۲7۳.15 

 انتیگراد است.درجه ی س    -۲7۳.15ترین دما، دمای مطلق یا صفر کلوین است که برابر    کم
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که در  ا شماره ی پشتیبان مهندس دارستانی هم و یازدهم و دوازدهم فیزیک بجهت دریافت جزوه ی کامل د

بتدای جزوه آورده شده ایمیل کنید. در صورت  می باشد تماس بگیرید یا به ایمیلی که در ا موجود ی جزوه ابتدا

 واست مشاوره در کنکور و تدریس نیز میتوانید همین کار رو انجام دهید. درخ
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