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 گیری اول فیزیک و اندازهفصل  – 1

 هایی است که به طور مستقیم بااوریها و فنها و شالوده تمامی مهندسیترین دانشیکی از بنیادی *

 مستقیم در زندگی ما نقش دارند. غیر

 و  ، های مورد بررسی، اغلب از دانشمندان فیزیک برای توصیف و توضیح پدیده* 

  .کننداستفاده می

های فیزیکی توسط آزمایش مورد ها و نظریهاست، الزم است درستی این قوانین، مدل فیزیک علمی * 

 د. بررسی قرار گیرن

. های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر نیستند و ممکن است دستخوش تغییر شوندها و نظریهمدلنکته: 

ها و کسب اطالعات جدید. در خصوص ی اتمی با توجه به مشاهدههای آغازین قرن گذشته، نظریهدر دهه مثال

 .ها، بارها اصالح شدرفتار اتم

 

 

 

 

 

 

و نقش مهمی در فرایند  ستا فیزیک دانش قوت ینقطه ،* 

 .پیشرفت دانش و تکامل شناخت ما از جهان پیرامون داشته است

 .کننداستفاده میو ، اغلب از دانشمندان برای بیان * 

های کنند و در دامنه وسیعی از پدیدهرا توصیف می، رابطه بین  *

 .گوناگون طبیعت معتبرند

 تری دارند، اغلب از اصطالح که عمومیت کمبرای توصیف * 

 .های ساکن و محصور معتبر استشود مانند اصل پاسکال که برای شارهاستفاده می
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  1 – 1سوال 

 های زیر درست است؟ کدام یک از گزینه

هایی است ها و فناوریتمامی مهندسی به این دلیل است که این علم، شالودۀ( اهمیت مطالعه علم فیزیک 1

 که در زندگی ما نقش دارد. 

یکی است که باعث پیشرفت این علم شده زهای فیپذیری و اصطالح نظریه( نقطۀ قوت دانش فیزیک، آزمون2

 است. 

 ها بیابند. کوشند نظم خاصی میان آنکنند و میهای گوناگون طبیعت را مشاهده میدانان پدیده( فیزیک3

 ( همۀ موارد درست است. 4

  2 – 1سوال 

های کنند و در دامنۀ وسیعی از پدیدههای فییکی را توصیف می.................... معموالً رابطۀ بین برخی از کمیت

 گوناگون طبیعت معتبر هستند. 

 های فیزیکی ( مدل4 های فییکی ( آزمایش3 های فیزیکی ( اصل2 های فیزیکی قانون( 1

  3 – 1ل سوا

 به ترتیب از راست به چپ کدام است؟  Cو  A ،Bبا توجه به طرح شکل مقابل، 

    یکی زهای فیپدیده –اصل  –( قانون 1

 های فیزیکی پدیده –قانون  –( اصل 2

 اصل  –قانون  –های فیزیکی ( پدیده3

 قانون  –اصل  –های فیزیکی ( پدیده4

 

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  استاد سعیدفر                                    گیری دقت اندازه                              فیزیک دهم 

4 

 

 سازی مدل 1 – 1

 نکته  – 1 – 1 – 1

در نظر گرفته نادیده، و ی فیزیکی، باید سازی یک پدیدههنگام مدل

 شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 فرض پیچیدگی

هایی کامل نیست و درزها و برجستگی یتوپ یک کره

 چرخد.دارد و توپ در حال حرکت به دور خود هم می

پوشی از اندازه، شکل و چرخش توپ، آن با چشم

 گیریم. را به شکل یک نقطه در نظر می

کند و باد کنیم توپ در خالً حرکت میفرض می گذارند.ا بر حرکت توپ اثر میوباد و مقاومت ه

 و هوایی در کار نیست. 

وزن توپ با تغییر ارتفاع )فاصله تا مرکز زمین( تغییر 

 کند. می

کنیم وزن توپ با تغییر ارتفاع ثابت فرض می

 است. 

 

  4 – 1سوال 

 پوشی نکنیم.سازی یک پدیدۀ فیزیکی باید ...................... را نادیده بگیریم و از ......................... چشمهنگام مدل

 تر اثرهای مهم –تر ( اثرهای جزئی2   تر اثرهای جزئی –تر ( اثرهای مهم1

 تر اثرهای مهم –( اثرهای تعیین کننده 4   تر اثرهای جزئی –( اثرهای تعیین کننده 3
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  5 – 1سوال 

شود تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم مانی میرفرآیندی که طی آن یک پدیدۀ فیزیکی آن قدر ساده و آ

 شود. شود، ....................... نامیده می

   یکی زاصل فی( 2    ( قانون فیزیکی 1

 های فیزیکی ( آزمایش4    سازی در فیزیک ( مدل3

 های فیزیکی گیری و کمیتاندازه – 2 – 1

)واحد( و گیری، به طور معمول از است و برای بیان نتایج اندازه اساس تجربه و آزمایش، 

 شود. مناسب آن استفاده می

گیری در علم فیزیک )طول، جرم، زمان، دما، جریان، سرعت، شتاب، نیرو و ...( را مفاهیم قابل اندازه

 نامند. می 

 گیری نیاز به یکای مناسب )تغییر نکنه و قابلیت باز تولید داشته باشد( است. برای اندازه نکته:

 کمیت اصلی  – 1 – 2 – 1

 گویند. میمیت دیگری ندارند را هایی که برای تعریف شدن نیاز به ککمیت

 نماد 𝑺𝑰یکای  کمیت

    𝒙 متر [𝒎] طول

𝒎 کیلوگرم [𝒌𝒈] جرم ≡ 𝒎𝒂𝒔𝒔 

   مول [𝒎𝒐𝒍] مقدار ماده

𝒕 ثانیه [𝑺] زمان ≡ 𝒕𝒊𝒎𝒆   

𝑻 کلوین [𝑲] دما =≡ 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆   

𝑰 آمپر [𝑨] شدت جریان ≡ 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒚 

[𝒄𝒅] شدت روشنایی (شمع)   کندال

 

  نکته:

باشد ها طول میو ارتفاع و عمق و مسافت همگی و امتدالفاصله بین دو نقطه در شعاع و قطر و طول و عرض 

 باشد. پس کمیت اصلی می
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 کمیت فرعی  – 2 – 2 – 1

 نامند. میشوند را های اصلی تعریف میهایی که برحسب کمیتکمیت

 چند مثال از کمیت فرعی  – 1 – 2 – 2 – 1

 نماد یکای فرعی 𝑺𝑰یکای  کمیت فرعی

 سرعت
[
𝒎

𝒔
] 

متر

ثانیه
   

[
𝒎

𝒔
] 𝒗 ≡ 𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒕𝒚 

. 𝒌𝒈] نیوتن [𝑵] نیرو
𝒎

𝒔𝟐
] 𝑭 ≡ 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒆 

] پاسکال [𝑷𝒂] فشار
𝒌𝒈

𝒎. 𝒔𝟐
] 

𝑷 ≡ 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒖𝒓𝒆 

 ژول [𝑱] انرژی
[𝒌𝒈 .

𝒎𝟐

𝒔𝟐
] 

𝑬 ≡ 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚 

 وات [𝑾] توان
[𝒌𝒈 .

𝒎𝟐

𝒔𝟑
] 

𝑷 ≡ 𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓 

 گرمای ویژه
[

𝑱

𝒌𝒈 . 𝑲
] [

𝒎𝟐

𝒔𝟐 . 𝑲
] 

𝑸 

 

 باشند. ای میهای اصلی از نوع کمیت نردههمه کمیت نکته:

  6 – 1سوال 

 شود. گیری به طور معمول از ........................ و ......................... استفاده میبرای بیان نتایج اندازه

   آزمایش  –( مدل 2    یکای مناسب  –( عدد 1

 یکای مناسب  –( آزمایش 4    آزمایش  –( عدد 3

  7 – 1سوال 

 شود. در فیزیک به هر چیزی که بتوان آن را اندازه گرفت ............................... گفته می

 ( یکا 4  ( کمیت فیزیکی 3  ( مشاهده 2  ( تجربه 1
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  8 – 1سوال 

گیری نیاز داریم که ....................... و دارای های درست و قابل اطمینان به یکاهای اندازهگیریبرای انجالم اندازه

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

 های مختلف باشند. قابلیت بازتولید در مکان –( تغییر نکنند 1

 باشند.  های مختلفقابلیت بازتولید در مکان –( متغییر باشند 2

 های مختلف نباشند. قابلیت بازتولید در مکان –( متغییر باشند 3

 های مختلف نباشند. قابلیت بازتولید در مکان –( تغییر نکنند 4

  9 – 1سوال 

هایی که دارای یکای مستقل های ................................ و کمیتهایی که دارای یکای مستقل هستند، کمیتکمیت

 شوند. های .......................... نامیده میتند، کمیتنیس

 ای نرده –( فرعی 4 فرعی  –( اصلی 3 برداری  –اصلی ( 2 ای نرده –( اصلی 1

  10 – 1سوال 

های جرم، مساحت، طول، توان، انرژی، زمان، نیرو و حجم چند کمیت، اصلی و چند کمیت، از بین کمیت

 باشند؟ )از راست به چپ( فرعی می

1 )2  ،6   2 )4  ،4   3 )5  ،3   4 )3  ،5  

 ای یا اسکالر یا عددی های نردهکمیت – 3 – 1

گویند مانند جرم، حجم، مییا مقدار یا بزرگی هستند را های اسکالر فقط دارای کمیت

 مسافت. چگالی، فشار، جریان الکتریکی و کار و انرژی و تندی و 

 های برداری کمیت – 4 – 1

نند. مانند کپیروی می و از جمع برداریگویند، های برداری میرا کمیت و  هایی که دارای کمیت

 جایی،سرعت، شتاب، تکانه، نیرو، میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی جابه

 شوند.های برداری با قرار دادن  در باالی نماد التین کمیت فیزیکی مشخص میکمیت

 باشند.  ای و اگر سینوس داشته باشند برداری میدر روابط اگر کسینوس داشته باشند و نرده نکته:
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 تبدیل واحد  – 5 – 1

 های فیزیک، الزم است یکای کمیتی تغییر داده شود. اغلب در حل مسله  

]یا  [𝒈]به گرم   [𝒌𝒈]برای مثال، ممکن است الزم باشد کیلوگرم 
𝒎

𝒔
]به  [

𝒌𝒎

𝒉
 تبدیل شود.  [

 ای تبدیل واحد به روش زنجیره – 1 – 5 – 1

 شود. استفاده میبرای تبدیل واحد از 

 شود. ی کمیت در یک ضریب تبدیل )نسبتی از یکاها که برابر یک است( ضرب میدر این روش اندازه

  11 – 1سوال 

 5گیری جرم به صورت زیر است. اگر هر مثال تقریباً معادل ارتباط بین چند یکای قدیمی ایرانی برای اندازه

من تبریزتن معادل چند خروار است؟  128گرم باشد،  = 640 مثقال ؛ 1 خروار = 40 سیر =  1 من تبریز

  12 – 1سوال 

2است. اگر فاصلۀ دو شهر  104𝑐𝑐هر ذرع  08⁄ × کیلومتر باشد، فاصلۀ بین این دو شهر چند ذرع  102

 است؟ 

1 )2 × 107  2 )2 × 106  3 )2 × 105  4 )2 × 104 

 نکته  – 2 – 5 – 1

 گویند. مان را آهنگ تغییر آن کمیت میزدر فیزیک تغییر هر کمیت نسبت به 

 شود. اگر یک کمیت فیزیکی باشد، آهنگ تغییرات آن به صورت زیر بیان می

   𝛏 𝚫𝛏تغییرات کمیت 

   𝚫𝒕 تغییرات کمیت زمان 

𝛏 𝚫𝝃آهنگ تغییرات کمیت 

𝚫𝒕
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 پیشوندهای بزرگ یکاها  – 6 – 1

های کوتاهی گذاریدر بعضی موارد با اعداد بسیار بزرگ یا بسیار کوچک سروکار داریم به همین خاطر از نماد

هایی را که قبل از سازی باید پیشوندتر شوند. برای سادهکنیم تا محاسبات از لحاظ نوشتاری سادهاستفاده می

 شوند به خاطر بسپاریم. واحدهای فیزیکی بیان می

 عالمت پیشوند ضریب  عالمت پیشوند ضریب

 𝑑 دسی 𝒀  𝟏𝟎−𝟏 یوتا 𝟏𝟎𝟐𝟒

 𝑪 سانتی 𝒁  𝟏𝟎−𝟐 زتا 𝟏𝟎𝟐𝟏

 𝑴 میلی 𝑬  𝟏𝟎−𝟑 اگزا 𝟏𝟎𝟏𝟖

 𝝁 میکرو 𝑷  𝟏𝟎−𝟔 پتا 𝟏𝟎𝟏𝟓

 𝒏 نانو 𝑻  𝟏𝟎−𝟗 ترا 𝟏𝟎𝟏𝟐

 𝒑 پیکو 𝑮  𝟏𝟎−𝟏𝟐 گیگا 𝟏𝟎𝟗

 𝑓 فمتو 𝑴  𝟏𝟎−𝟏𝟓 مگا 𝟏𝟎𝟔

 𝑎 اتو 𝒌  𝟏𝟎−𝟏𝟖 کیلو 𝟏𝟎𝟑

 𝑧 زپتو 𝒉  𝟏𝟎−𝟐𝟏 هکتو 𝟏𝟎𝟐

 𝑦 یوکتو 𝒅𝒂  𝟏𝟎−𝟐𝟒 دکا 𝟏𝟎𝟏

یشوندهای بزرگ که معرف اعداد پ 1 – 1جدول 

تر بسیار بزرگ هستند )پیشوندهایی که بیش

تر نشان داده گیرند پررنگمورد استفاده قرار می

 اند(. شده

پیشوندهای کوچک که معرف اعداد  2 – 1جدول  

تر بسیار کوچک هستند )پیشوندهایی که بیش

تر نشان داده گیرند پررنگمورد استفاده قرار می

 د.( انشده

 

  13 – 1سوال 

5روز به اندازۀ  7خاصی در مدت گیاه  𝑚𝑚کند، آهنگ رشد این گیاه چند متر رشد میسانتی ⁄04 𝑠⁄  است؟ 

1 )
1

12
× 10−3   2 )12 × 10−3   3 )

1

12
   4 )12 

  14 – 1سوال 

 𝟕𝟓 𝒄𝒎  چند متر است؟ 
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𝟕𝟓[𝒄𝒎] = 𝟕𝟓[𝒄𝒎] × (
𝟏𝟎−𝟐[𝒎]

𝟏[𝒄𝒎]
) =

𝟕𝟓

𝟏𝟎𝟐
[𝒎] = 𝟎, 𝟕𝟓[𝒎] 

  15 – 1سوال 

𝟏 [
𝒌𝒎

𝒉
 چند متر بر ثانیه است؟  [

𝟏 [
𝒌𝒎

𝒉
] =

𝟏[𝒌𝒎]

[𝒉]
× (

𝟏𝟎𝟑[𝒎]

𝟏[𝒌𝒎]
) = 𝟏𝟎𝟎𝟎

[𝒎]

[𝒉]
× (

[𝒉]

𝟑𝟔𝟎𝟎[𝒔]
) =

𝟏𝟎𝟎𝟎[𝒎]

𝟑𝟔𝟎𝟎[𝒔]
 

=
𝟏𝟎

𝟑𝟔
[
𝒎

𝒔
]   

𝟕𝟓𝒄𝒎 یا  → 𝒎 ⇒ 𝟕𝟓 × 𝟏𝟎−𝟐𝒎 = 𝒎 

  16 – 1سوال 

 باشد؟ متر مربع چند کیلومتر مربع میمیلی 80

 
𝟖𝟎𝒎𝒎𝟐 → 𝒄𝒎𝟐                
𝟖𝟎 × (𝟏𝟎−𝟑)𝟐 → (𝟏𝟎−𝟐)𝟐

  ⇒ 𝟖𝟎 × 𝟏𝟎−𝟔 → 𝟏𝟎−𝟒               
𝟖𝟎 × 𝟏𝟎−𝟔 × 𝟏𝟎+𝟒 = 𝟖 ×−𝟏 

 گذاری علمی نماد 7 – 1

 یباید در محدوده 𝒏±𝟏𝟎نویسند، ضریب می 𝒏±𝟏𝟎در فیزیک معموالً اعداد را به صورت ضریبی از 

 𝟏 ≤ 𝒙 < 𝒚. یعنی اعداد به صورت باشد 𝟏𝟎 = 𝒙 × 𝟏𝟎±𝒏  .نوشته خواهند شد 

𝟎ی برای اعداد در محدوده (−)عالمت  ≤ 𝒚 < 𝒚ی برای اعداد در محدوده (+)و عالمت  𝟏 > 𝟏 

 شود. استفاده می

  17 – 1سوال 

 اعداد زیر را به صورت نماد علمی بنویسید. 

𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟓 = 𝟔. 𝟓 × 𝟏−𝟒   

𝟐𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟐. 𝟗 × 𝟏𝟎+𝟖 

  18 – 1سوال 

 گذاری علمی بنویسید. اعداد زیر را با استفاده از نماد

134آ(  5⁄ × 0پ(    9600ب(    10−3 00012⁄ 
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  19 – 1سوال 

 است؟  (𝒍𝒊𝒕)چند لیتر  (𝒎𝟑)هر متر مکعب 

  20 – 1سوال 

 است؟  (𝒍𝒊𝒕)و چند لیتر  (𝒎𝟑)چند متر مکعب  (𝒄𝒎𝟑)متر مکعب هر سانتی

  21 – 1سوال 

376از یک شیلنگ آتش نشانی آب با آهنگ  𝑐𝑚3 𝑠⁄ شود. این آهنگ برحسب یکای خارج می

(
لیتر

𝑛𝑟𝑑𝑟𝑖
) 𝐿 𝑚𝑖𝑛⁄ های زیر است؟ به صورت کدام یک از گزینه 

1 )3 76⁄ × 104 2 )3 76⁄ × 105 3 )2 256⁄ × 103 4 )2 256⁄ × 101 

  22 – 1سوال 

𝐴)اگر عبارت  × 𝐵) + 𝐶 های از نظر فیزیک درست باشد، کدام گزینه در مورد یکای کمیتA ،B  وC 

 درست است؟ 

 یکسان هستند.  Bو  A( یکای 2   یکسان هستند.  Cو  Bو  A( یکای 1

𝐴)( یکای 3 × 𝐵)  با یکایC  .یکای 4  یکسان است )B  وC  .یکسان هستند 

  23 – 1سوال 

𝐴در رابطۀ  = 𝐵𝐶2  اگرA  برحسب ژول(𝑘𝑔𝑚2 𝑠2⁄  چیست؟  Cبرحسب کیلوگرم باشد، یکای  Bو  (

  24 – 1سوال 

3حاصل عبارت  × 106𝜇𝑚2 + 4𝑐𝑚2 + 4 × 10−3𝑑𝑚2  کدام گزینه است؟ 

1 )803𝑐𝑚2  2 )443𝑐𝑚2  3 )8 3⁄ 𝑐𝑚2  4 )44 3⁄ 𝑐𝑚2 

 خطا و دقت  – 8 – 1

تر ی دقیقهای بهتر با وسیلهروشگیری همواره خطا و عدم قطعیت وجود دارد ولی با انتخاب در هر نوع اندازه

 .توان میزان خطا را به صفر رساندگیری را کاهش داد ولی نمیتوان خطای اندازهمی

 گیریهای موثر در افزایش دقت اندازهاملع – 1 – 8 – 1
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 گیری ی اندازهقت وسیلهد - 9 – 1

 بندی شده در وسایل درجه خطا - 1 – 9 – 1

±بندی شده های درجهگیری وسیلهخطای اندازه
𝟏

𝟐
 .آن وسیله است 

 طا در وسایل دیجیتالی خ - 2 – 9 – 1

 .دهدیک واحد از آخرین رقمی که نمایش می های دیجیتالی برابر است باگیری وسیلهخطای اندازه

 کته ن - 3 – 9 – 1

گیری با یک عدد و یکای )واحد( آن بیان می شود، نتیجه اندازه

است و  گیری ، زیرا این رقم در اندازهو .گویند

 شود. زده می 

  25- 1سوال 

 های مورد نظر گزارش کنید. کشطول جسم مقابل را با خط

 

 

 

 

 

  26 – 1سوال 

 گیری هر یک از وسایل زیر چقدر است؟خطای اندازه
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  27 – 1سوال 

 ها به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ گیری وسیلههای آ، ب، پ و ت خطای اندازهبا توجه به شکل

 

 ب(        آ( 

 

 

 ت(        پ( 

 

1 )2𝑐 ، 0 8⁄ ℃ ، 0 5⁄ 𝑚𝑚 ، 0 5⁄ 𝑐𝑚  2 )2𝑐 ، 0 1⁄ ℃ ، 1𝑐𝑐 ، 0 5⁄ 𝑐𝑚 

3 )1𝑐  ، 0 1⁄ ℃ ، 0 5⁄ 𝑚𝑚 ، 0 5⁄ 𝑐𝑚  4 )1𝑐  ، 0 1⁄ ℃ ،1𝑐𝑐 ، 1𝑐𝑐 

  28 – 1سوال 

 گیری به کدام عامل بستگی دارد؟ افزایش دقت اندازه

 ( مهارت شخص آزمایشگر 2   گیری ( دقت وسیلۀ اندازه1

 ( هر سه گزینه درست است. 4   گیری ( تعداد دفعات اندازه3

  29 – 1سوال 

𝟑𝟒گیری عدد ندازهدر یک ا 𝟐𝟕⁄  𝒎𝒎± 𝟎 𝟎𝟓⁄   𝒎𝒎  گزارش شده است. اگر این وسیله از نوع رقمی

 )دیجیتالی( نباشد، گزینۀ درست کدام است؟ 

0گیری ( خطای وسیلۀ اندازه1 05⁄   𝑚𝑚  0و رقم غیرقطعی  است.  ⁄27

0گیری ( خطای وسیلۀ اندازه2 05⁄   𝑚𝑚  است.  4و رقم غیر قطعی 

0گیری بندی وسیلۀ اندازهو کمینۀ تقسیم 7( رقم غیرقطعی 3 1⁄   𝑚𝑚  .است 

0گیری بندی وسیلۀ اندازه( کمینۀ تقسیم4 01⁄   𝑚𝑚 0گیری و خطای وسیلۀ اندازه 5⁄   𝑚𝑚  .است 
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 های با معناگیری و رقمی اندازهگزارش نتیجه – 10 – 1

 باشد.  ℃𝟏𝟓زنیم حدود است و حدس می ℃𝟏𝟒و  ℃𝟏𝟒سطح جیوه در دماسنج بین عددهای 

 است.  ℃𝟏±گیری است، بنابراین خطای اندازه ℃𝟐بندی دماسنج )دقت( کمینه تقسیم

 

𝟏𝟓℃± 𝟏℃ 
 

 

 

 

 

 نکته - 1 – 10 – 1

 کش بیان شود. های خطبندیباشد، باید یک رقم حدسی بین تقسیم 𝒎𝒎 𝟏کش اگر دقت خط

 باشد، طول جسم باید به صورت زیر گزارش شود:  𝒎𝒎 𝟏𝟓و  𝒎𝒎 𝟏𝟒یعنی اگر طول جسمی بین 

  𝒎𝒎 𝟏𝟓و  𝒎𝒎 𝟏𝟒اگر طول جسم بین 

{
= دقت وسیله

𝟏 𝒎𝒎

𝟐
− 𝟎. 𝟓 𝒎𝒎

  

طول جسم = 𝟏𝟒. 𝟐 𝒎𝒎± 𝟎. 𝟓 𝒎𝒎

 

= طول جسم باشد. 𝒎𝒎 𝟏𝟒اگر طول جسم دقیقاً  𝟏𝟒. 𝟎 𝒎𝒎± 𝟎. 𝟓 𝒎𝒎 

 

 مثال:
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 نکته  – 2 – 10 – 1

 های اعشاری عدد گزارش شده یکسان باشد. های اعشاری خطا باید با تعداد رقمتعداد رقم

𝟐𝟔𝒎𝒎± 𝟎. 𝟓𝒎𝒎  

𝟓𝟐. 𝟒𝒎𝒎± 𝟎. 𝟐𝟓𝒎𝒎   

⇒ 𝟓𝟐. 𝟒𝒎𝒎± 𝟎. 𝟑𝒎𝒎 

 

  30 – 1سوال 

 تر گزارش کرده است؟ با توجه به شکل روبرو، کدام گزینه طول جسم را درست

1 )2 74⁄ 𝑐𝑚 ± 0 01⁄ 𝑐𝑚 

2 )2 74⁄ 𝑐𝑚 ± 0 05⁄ 𝑐𝑚 

3 )2 7⁄ 𝑐𝑚 ± 0 1⁄ 𝑐𝑚 

4 )2 7⁄ 𝑐𝑚 ± 0 5⁄ 𝑐𝑚 

 مهارت شخص آزمایشگر  – 11 – 1

افزایش دقت آزمایش گیری باعث کاهش خطا و ی خواندن نتیجه اندازهمهارت شخص آزمایشگر در نحوه

 شود. می

و دیگر وسایل باید به  ریزسنج، کولیسگیری درجه بندی شده مانند در خواندن عدد روی وسایل اندازه

 ود.به آن نگاه کرد تا خطای آزمایشگر کمتر ش عمودصورت 

 

 

 

 

 A ،B  وC 45ا ترتیب دما ر به𝑐  ،44𝑐  43و𝑐 دانید شخصخوانند، و شما مییم B دیدش عمود بر خط  که

 .گیری کرده استتر اندازهمایع دماسنج است، دقیقستون 
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  31 – 1سوال 

خواهند طول مکعب نشان داده شده در شکل مقابل را مطابق شکل می Cو  A ،Bآموز آزمایشگر سه دانش

 ؟ بخوانند، کدام گزینه در مورد این سه آزمایشگر درست است

 آموزدهد ولی دقت منظر دانشرا افزایش می خطا Cو  A آموزهایمنظر دانش گیری ازاندازه ۀخواندن نتیج( 1

B است تربیش.  

  .دقت هر سه دانش آموز یکسان است( 2

  .تر استبیش B و C از A دقت( 3

 .تر استبیش C و A دهد، ولی دقت منظرهایخطا را افزایش می B گیری از منظراندازه ۀخواندن نتیج( 4

 گیریعداد دفعات اندازهت - 12 – 1

  .گیری افزایش داده شودگیری باید تعداد دفعات اندازهی اندازهبرای اطمینان از نحوه

ها با بقیه تفاوت آنشود ولی اگر تعدادی از ها گزارش میاگر اعداد تفاوت کمی داشته باشند، میانگین آن

 .گیرندمیانگین می گیری داشته باشند این اعداد را حذف و از بقیه اعدادچشم

 کولیس  – 13 – 1

 گیری قطر داخلی، خارجی و عمق اجسام است. کولیس ابزاری دقیق برای اندازه

.𝟎ها گیری کولیسمعموالً دقت اندازه 𝟏 𝒎𝒎  ،𝟎. 𝟎𝟏 𝒎𝒎  𝟎و. 𝟎𝟐 𝒎𝒎  .است 

 

 های اصلی کولیس:قسمت

 کش و ورنیهفک ثابت، فک متحرک، خط

  

 ی خواندن اعداد در کولیس نحوه – 1 – 13 – 1

 

𝟏𝟎 𝒎𝒎+ (𝟕 × 𝟎. 𝟏 𝒎𝒎) = 𝟏𝟎. 𝟕 𝒎𝒎  

⇒ 𝟏𝟎. 𝟕 𝒎𝒎± 𝟎. 𝟎𝟓 𝒎𝒎 
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 تشخیص دقت کولیس  – 2 – 13 – 1

 دقت خطکش کولیس

  تعداد قسمتهای روی ورنیه کولیس  
 

 باشد:  𝒎𝒎 𝟏کش کولیس اگر دقت خط

 

 

دقت کولیس =
𝟏 𝒎𝒎

𝟐𝟎
= 𝟎. 𝟎𝟓 𝒎𝒎                    دقت کولیس =

𝟏 𝒎𝒎

𝟏𝟎
= 𝟎. 𝟏 𝒎𝒎 

 

  32 – 1سوال 

 کند؟ کولیس چه عددی را گزارش می
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 ریزسنج  – 14 – 1

تری دارد. گیری دقیق است که معموالً نسبت به کولیس دقت بیشریزسنج یکی دیگر از ابارهای انداه

 های مختلف یک ریزسنج مطابق شکل زیر است. قسمت

 ج ثابت استوانۀ مدر( 1

 استوانۀ مدرج چرخان ( 2

 پیچ هرزگرد ( 3

 قفل ( 4

 فک ثابت )سندان(  (5

 ک متحرک )زبانه( ف( 6

 

 نحوه خواندن ریزسنج  – 1 – 14 – 1

 

𝟏𝟑 𝒎𝒎+ (𝟒𝟎 × 𝟎. 𝟎𝟏 𝒎𝒎) = 𝟏𝟑. 𝟒 𝒎𝒎  

⇒ 𝟏𝟑. 𝟒𝟎𝟎 𝒎𝒎± 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝒎 

  33 – 1سوال 

 دهند؟ چه اعدادی را نشان می 𝑚𝑚 0.01های زیر با دقت ریز سنج

 

 پ(     ب(     آ( 

 

 

 ث(     ت( 
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تالیفی و کنکور (تست دوره ای ) 
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 چگالی  – 15 – 1

 شود. نشان داده می میزان تراکم ذرات یک ماده را با کمیت 

 شود. نمایش داده می 𝝆نسبت جرم به حجم یک ماده را چگالی گویند و با 

𝝆 =
 جرم  

 حجم
=
𝒎

𝑽
=
𝑲𝒈

𝒎𝟑
 

 نکته: 

𝒈

𝒄𝒎𝟑
 
     ×𝟏𝟎+𝟑     
→       

      𝟏𝟎−𝟑       
←       

  
𝒌𝒈

𝒎𝟑
 

 نکته: 

𝒈

𝒍𝒊𝒕
 
    ×𝟏    
→     

𝒌𝒈

𝒎𝟑
  

 شود. نشین میتر باشد ماده تههر چه چگالی بیشنکته: 

  34 – 1سوال 

7800𝑘𝑔چگالی آهن  𝑚3⁄  273است. حجم𝑐 متر مکعب است؟ آهن چند سانتی 

1 )17 5⁄   2 )35    3 )175   4 )350  
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 ی حجم اشکال هندسی ی محاسبهنحوه – 16 – 1

 

 

 

 

 

 دار ی حفرهنکته: حجم استوانه و کره – 1 – 1 – 16 – 1

 

 

 

 

 

 

  35 – 1سوال 

 ی توخالی چه قدر است؟ اند، نسبت جرم نیم کره به جرم استوانهدر شکل زیر هر دو جسم از فوالد ساخته شده

1 )
20

27
    2 )

2

9
 

3 )
2

27
    4 )

20

9
 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته – 2 – 16 – 1
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 شود. ی مدرج استفاده میگیری حجم اجسامی که شکل مشخصی ندارند، از استوانهبرای اندازه

 

 

 

 

 

  36 – 1سوال 

𝑔با توجه به اعداد ترازو و استوانۀ مدرج، چگالی قطعه سنگ را برحسب  𝑐𝑚3⁄  و𝑔 𝐿⁄  .به دست آورید 

 

 

  37 – 1سوال 

 نمودار حجم برحسب جرم دو مایع مطابق شکل است: 

𝑔آ( چگالی هر مایع را برحسب  𝑐𝑚3⁄  .حساب کنید 

180ب( اگر حجمی برابر  0⁄ 𝑐𝑚3  ،از هر یک از دو مایع را با هم مخلوط کنیم 

𝑔چگالی مخلوط چند  𝑐𝑚3⁄ نظر کنید.( شود؟ )از تغییر حجم صرفمی 

 وط مانند آلیاژها نکته: چگالی مواد مخل – 3 – 16 – 1

و ... با یکدیگر مخلوط  𝑽𝟏 ،𝑽𝟐  ،𝑽𝟑های  و ... با حجم 𝒎𝟏  ،𝒎𝟐  ،𝒎𝟑های اگر چند ماده که دارای جرم

 شود. یر محاسبه میزی شوند، چگالی ماده تشکیل شده از رابطه

𝛒𝒙 =
 مجموع جرم کل مواد

 مجموع حجم کل مواد
=

𝒎𝟏⏞
𝒎𝟏=𝝆𝟏𝑽𝟏

+𝟐 +𝒎𝟑 +⋯

𝑽𝟏⏟

𝑽𝟏=
𝒎𝟏
𝝆𝟏

+ 𝑽𝟐 + 𝑽𝟑 +⋯± ∆𝑽
 

     ای چگالی رابطه مقایسه نکته:
𝝆𝟐

𝝆𝟏
=

𝒎𝟐

𝒎𝟏
×

𝑽𝟏

𝑽𝟐
  

حجم حفره   حفره  محاسبهنکته:  =       ⏟ظاهری حجم

(هندسی)

−     ⏟واقعی حجم

𝜌=
𝑚

𝑉
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