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 دهم فصل اول فیزیک لکام جزوه 

 30/6/1401ویرایش  
 . نیاز به دبیر داریدمطالب ،  بهتریادگیری می باشد و برای یزیک ی فشرده فاین جزوه توجه داشته باشید: 

این جزوه  عه کرده اند نیازی به دبیر برای یادگیری مطالب مطالب دهم را مطال دوازدهم  و کنکوری که قبال دانش آموزانتوجه! 

 . ندارند 
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یکی از بنیادی ترین دانش ها و شالوده تمامی مهندسی ها و فناوری هایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی ما   کفیزی  فیزیک:

 نقش دارند. 

توضیح می    مدل ها .3. نظریه ها   2. قوانین  1فیزیک یک علم تجربی )مبتنی بر آزمایش( است که الگو ها و نظم بین پدیده ها را اغلب بر اساس  

 دهد.

به گزاره های کلی و در عین حال مختصر که در دامنه وسیعی از پدیده های گوناگون طبیعت ، معتبرند، قانون فیزیکی گفته    تفاوت قانون و اصل: 

 )مانند قانون نیوتون و اصل پاسکال( می شود. اگر یک گزاره در دامنه ای محدود درست باشد، به آن اصل می گویند. 

 نکته:   چند

 قوانین ، اصول ، نظریه ها و مدل ها توسط آزمایش مورد آزمون قرار می گیرند.        

ممکن است در گذر زمان به دلیل تغییرات نتایج آزمایش های جدید دچار تغییر شوند و یا حتی  ممکن است مدل ها و نظریه های فیزیک       

 اتمی( )مانند مدل    توسط نظریه های جدید جایگزین شوند.

 

 نقطه ی قوت دانش فیزیک ویژگی آزمون پذیری و اصالح نظریه های فیزیکی است.       

فرایندی است که طی آن یک پدیده ی فیزیکی که در حال مطالعه ی آن هستیم ، آنقدر ساده و آرمانی می شود تا امکان بررسی و   مدل سازی: 

 آن فراهم شود. تحلیل 

 در مدل سازی اثر های جزئی را نادیده می گیریم ولی نباید اثر های مهم و تعیین کننده را نادیده بگیریم.  نکته:

 در شکل زیر مدلسازی پرتاب توپ در هوا را مشاهده می کنید:  
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 )مانند جرم ، طول ، زمان ، تندی و ...( ، کمیت فیزیکی می گوییم.فیزیک به هر چیزی که بتوانیم آن را اندازه بگیریمدر    :کمیت فیزیکی

 برای اندازه گیری کمیت های فیزیکی و مقایسه آن ها به یکای اندازه گیری نیاز داریم.       

یکای اندازه گیری آن کمیت می گویند. )مثال: یکای اندازه گیری کمیت طول: متر  به مقدار معین و قراردادی از یک کمیت  یکای اندازه گیری:

 سانتی متر ، کیلومتر و ... است(.، 

 داشته باشد.  در مکان های مختلف راتولید  .قابلیت باز2  و تغییر ناپذیر باشد .1یکای استاندارد باید:  نکته:

 کمیت های فیزیکی را به دو صورت می توانیم دسته بندی کنیم:   کمیت های فیزیکی:دسته بندی  

   دسته بندی اول:

و برای مشخص کردن آن ها فقط به یک  کمیت هایی که جهت ندارند   :کمیت های نرده ای  •

  عدد و یکای اندازه گیری مناسب نیاز داریم.

 جریان الکتریکی ، فشار و...جرم ، زمان ، تندی ، مسافت ، انرژی ،  کمیت هایی مانند 

 کمیت نرده ای هستند. 

یک عدد و یکای  کمیت هایی هستند که برای بیان آن ها عالوه بر  :کمیت های برداری  •

 اندازه گیری مناسب باید جهت آن را نیز مشخص کنیم.

جابجایی ، سرعت ،  با آن ها سرو کار داریم عبارتند از: کمیت های برداری که تا کنکور 

 تکانه شتاب ، نیرو، میدان مغناطیسی، میدان الکتریکی،  

 دوم:  دسته بندی  

مقدار  ،  جریان الکتریکی،   دما،  زمان،  طول،  جرم فیزیکی مجمع عمومی اوزان و مقیاس ها ، هفت کمیت  :کمیت های اصلی  •

 را به عنوان کمیت های اصلی معرفی کرده است. برای این کمیت ها ، یکاهای مستقلی تعریف شده است.  شدت روشنایی و  ماده
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نیز یکای  یکای اندازه گیری آن ها توسط یکاهای اصلی تعریف می شوند و به یکاهای آن ها کمیت هایی هستند که  : کمیت های فرعی •

 فرعی می گوییم.

 .تندی ، شتاب ، نیرو ، فشار ، بار الکتریکی و انرژی کمیت فرعی محسوب می شود. مانند :    کمیتی به جز هفت کمیت اصلی ،هر 

به یکاهای اندازه گیری هفت کمیت اصلی ، یکاهای اصلی می گوییم که در جدول  : یکاهای اصلی 

 آن ها را مشاهده می کنید:  مقابل

 کمیت های اصلی:  معرفی برخی از یکاهای  

یک متر مسافتی است که نور در مدت زمان   متر:
1

299792458
 ثانیه در خالء طی می کند.  

است که در موزه ایریدیوم  –یک کیلوگرم جرم استوانه ای فلزی از جنس آلیاژ پالتین : کیلوگرم

 سور فرانسه نگهداری می شود.

یک ثانیه بر اساس کارکرد ساعت های اتمی بسیار دقیق تعریف شده است ، اما در گذشته یک ثانیه  امروزه  ثانیه:
1

86400
میانگین یک روز   

 خورشیدی تعریف می شود. 

به یکای کمیت های فرعی که از روی یکاهای اصلی به دست می آید ، یکای   یکای فرعی:

 فرعی می گوییم.

کمیت های فرعی و ارتباط یکاهای آن ها با یکاهای اصلی را مشاهده در جدول مقابل برخی از 

 می کنید:  

خی از موارد ترکیبی از کمیت های اصلی که سازنده یک کمیت فرعی هستند را به در بر نکته:

𝑘𝑔گذاری کرده اند ، مانند  نام دانشمندی نام 
𝑚. 𝑠2⁄  گذاری شده است. که به نام پاسکال نام 

نیم  تواجنس بوده و یکای یکسانی داشته باشند، مثال نمیهایی که در دو سمت معادله هستند همدر معادالت فیزیکی باید کمیت سازگاری یکاها:

همچنین    مساحت و لیتر یکای اندازه گیری حجم است.متر مربع چند لیتر است، چرا که سانتی متر مربع یکای اندازه گیری  بگوییم که یک سانتی

  باشند تا جواب صحیح بدست بیاید. SIیکای دو طرف معادالت باید بر حسب 

 

اما برای  برای این که بتوان دو کمیت فیزیک را با هم جمع و تفریق کرد ، این دو باید هم جنس باشند، )یکاهای یکسانی داشته باشند(  نکته:

 تقسیم دو کمیت فیزیکی نیازی به یکسان بودن جنس )یکای( کمیت ها نیست.ضرب و 
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از    زرگتر و کوچکتر و همچنین برای سادگی نوشتار و محاسبه ضرب و تقسیم آن ها بمشخص کردن کمیت هایی با مقادیر  برای  پیشوند یکاها:  

چندین برابر بزرگتر یا کوچکتر می  . پیشوند یکا بعد از عدد و قبل از یکا آمده و یکای مورد نظر را استفاده می کنیم 10𝑛ر به صورت  عددی توان دا

 کند. 

 در جدول زیر پیشوند یکاهای بزرگ کنند و کوچک کننده را مشاهده می کنید:  

 

 است.  6𝑚−10یا  1𝜇𝑚یک میکرون به معنی یک میکرومتر        

 به کار برد. برای تبدیل یکاها به یکدیگر ، یکاهای کمیت ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد و برای هر کدام روش متفاوتی  تبدیل یکاها: 

 .یکاهای پیشوند دار 1

 . یکاهای بدون پیشوند.2

  در تبدیل این نوع یکاها به این صورت عمل می کنیم:  یکاهای پیشوند دار:نحوه تبدیل 

= عامل  تبدیل ساخت عامل تبدیل با استفاده از فرمول   •  (
ضریب معادل پیشوند طرف  معلوم 

ضریب معادل پیشوند طرف  مجهول 
)
𝑛

     (n  )توان یکا است 

 ضرب عامل تبدیل در طرف مجهول معادله  •

، اونس ، اینچ و مثقال و ... پیشوند ندارند برای تبدیل این گونه یکاها  یکاهای ساعت ، مایل ، گره دریایی  تبدیل یکاهای بدون پیشوند:نحوه 

 تبدیل یکای زنجیره ای استفاده کنیم.باید از 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دبیر: گرمرودی         فیزیک و اندازه گیری: اولفصل  -  فیزیک دهم کاملجزوه 

 دبیر: امین گرمرودی

6 

 به این صورت عمل می کنیم:در این روش 

 می نامیم. )یا ضریب تبدیل(   کسر تبدیلمی سازیم. این کسر را  ارزش یک با استفاده از رابطه ای که بین یکاها وجود دارد، کسری به   •

یکی از کسرهای تبدیل را انتخاب می کنیم. در انتخاب کسر تبدیل به این نکته توجه می کنیم که با ضرب این کسر در سمت معلوم   •

 معادله ، باید یکای سمت معلوم حذف و یکای خواسته شده در سمت مجهول باقی بماند. 

 یل انتخاب شده را در سمت معلوم ضرب کرده و معادله را حل می کنیم. کسر تبد •

 چند یکای خاص:  

 برابر با مسافتی است که نور می تواند در مدت یک سال در خالء طی کند. یکای طول است و  ( : lyسال نوری ) •

1میانگین فاصله زمین تا خورشید است، که معادل  یکای نجومی یکای طول است و برابر با  ( :AUیکای نجومی ) • 5⁄ × 1011𝑚  

 است.

 می باشد. 103𝑐𝑚3یا   3𝑚3−10برای حجم مایعات و گاز ها از واحد لیتر استفاده می شود. هر لیتر معادل   ( : Lلیتر )  •

𝑎، عدد مورد نظر را به صورت  برای نوشتن اعداد به روش نمادگذاری علمی   نمادگذاری علمی: × 10𝑛   :می نویسیم 

قرار گیرد، در سمت راست اعشار   10عدد را طوری می نویسیم که در طرف چپ اعشار عددی بین صفر تا   اگر عدد بسیار بزرگ باشد:  •

می نویسیم. برای   10نیز فقط دو عدد باقی می گذاریم ، سپس به مقدار اعدادی که در سمت راست اعشار قرار گرفته بودند در توان عدد 

 .درک بهتر مطلب به مثال های زیر توجه فرمایید

 

کنیم که در سمت چپ اعشار   جا می اگر اعداد بسیار کوچک اعشاری داشته باشیم ، اعشار را طوری جابه اگر عدد بسیار کوچک باشد: •

سپس در سمت راست اعشار دو عدد باقی می گذاریم. حال به تعداد جابجایی   ( نه خود صفر و ده) قرار گیرد  10فقط یک عدد بین صفر تا 

 .قرار می دهیم. برای درک بهتر مطلب به مثال های زیر توجه فرمایید 10اعشار در توان 
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 اندازه گیری و دقت وسیله های اندازه گیری 

قطعیت وجود ندارد و همواره مقداری خطا وجود دارد. با انتخاب وسیله های دقیق  در اندازه گیری کمیت های فیزیکی مانند طول، جرم، زمان و ... 

 .و روش صحیح اندازه گیری، تنها می توان خطای اندازه گیری را کاهش داد، ولی هیچ گاه نمی توان آن را به صفر رساند

 عوامل موثر در دقت اندازه گیری:  

 .گیری دقیق تر باشد قطعا اندازه گیری نیز با دقت بیشتر صورت خواهد پذیرفت  هر چه وسیله اندازه  دقت وسیله ی اندازه گیری: •

 .مهارت شخص اندازه گیرنده نیز تاثیر مستقیمی بر دقت اندازه گیری کمیت دارد مهارت شخص آزمایشگر:  •

 .هر چه تعداد اندازه گیری از یک کمیت را بیشتر کنیم ، بیشتر به اندازه واقعی کمیت نزدیک خواهیم شد تعداد دفعات اندازه گیری : •

کمترین مقداری را که یک وسیله می تواند اندازه بگیرد را دقت اندازه گیری آن وسیله می    تعریف دقت اندازه گیری وسیله اندازه گیری:

گویند. به عنوان مثال دقت خط کشی که تا میلیمتر مدرج شده همان میلیمتر است و دقت خط کشی که تا سانتی متر مدرج شده همان سانتی  

 .متر می باشد

 آخرین رقمی که نمایشگر نشان می دهد. مرتبه دازه گیری برابر است با در وسایل اندازه گیری دیجیتالی دقت ان      

 و از رابطه زیر بدست می آید:   ( نشان می دهیم."رو" بخوانید ) 𝜌به حجم یک جسم را چگالی می گوییم و آن را با  نسبت جرم  چگالی:

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

 می باشد.  متر مکعب  𝑚3حجم جسم بر حسب   Vکیلوگرم و   kgجرم جسم بر حسب  mدر این رابطه  

𝑘𝑔کیلوگرم بر متر مکعب )  SIچگالی کمیتی نرده ای بوده و یکای آن در       
𝑚3⁄ چگالی می توان یکاهای گرم بر ( می باشد. از یکاهای دیگر

𝑔سانتی متر مکعب ) 
𝑐𝑚3⁄)  ، ( کیلوگرم بر لیتر𝑘𝑔

𝐿⁄ ( گرم بر لیتر ، )𝑔
𝐿⁄.را نام برد ) 

𝑘𝑔یکای کیلوگرم بر متر مکعب ) نکته: 
𝑚3⁄ گرم بر لیتر ) ( با یکای𝑔

𝐿⁄   ( .برابر است )𝑘𝑔
𝑚3⁄ =

𝑔
𝐿⁄   ) 

𝑔یکای گرم بر سانتی متر مکعب )  نکته:
𝑐𝑚3⁄  کیلوگرم بر لیتر ) ( با یکای𝑘𝑔

𝐿⁄ )( .برابر است𝑔
𝑐𝑚3⁄ =

𝑘𝑔
𝐿⁄ ) 

 چگالی برقرار است:  رابطه زیر بین یکاهای        

𝑘𝑔
𝑚3⁄ =

𝑔
𝐿⁄

            ×10−3                  
→              

  
            ×103                   
←             

𝑔
𝑐𝑚3⁄ =

𝑘𝑔
𝐿
⁄  

مقدار ثابتی است و به جرم و حجم آن بستگی ندارد و به جنس ماده وابسته است. مثال چگالی دو  چگالی یک ماده در دما و فشار ثابت ،  نکته:

𝑘𝑔 1000) کیلوگرم آب و یک کیلوگرم آب با هم یکسان  𝑚3⁄ ) .است 
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مهم  حجم برخی از شکل های هندسی روابط ،   برای محاسبه چگالی اجسام به حجم آن ها نیازمندیم  حجم جسم هایی با شکل هندسی خاص:

 مشاهده می کنید: را در شکل زیر 

 

است که امتداد آن از مبدا   نمودار جرم جسم بر حسب حجم آن، خط راستی با شیب ثابت نکته:

  چگالی جسم است. مختصات عبور می کند. شیب این خط برابر 

آن را داخل آب فرو ببریم، تغییر  می توانیم اگر جسمی شکل هندسی مشخصی نداشته باشد ،  نکته:

 حجمی که آب پیدا می کند ، حجم جسم را مشخص می کند.

با چگالی های متفاوت را درون ظرفی بریزیم، مایعی که چگالی بیشتری دارد در پایین و دیگری روی آن قرار  اگر دو مایع مخلوط نشدنی  نکته:

 می گیرد. 

به شرط آنکه مجموع حجم های اولیه با حجم نهایی مخلوط یکسان باشد، از  مخلوط کنیم، اگر دو یا چند ماده را با هم چگالی مخلوط یا آلیاژ: 

 چگالی مخلوط را بدست آوریم:  رابطه زیر می توانیم 

𝜌مخلوط =
𝑚کل

𝑉کل
    →      𝜌مخلوط =

𝑚1 +𝑚2 + 000 
𝑉1 + 𝑉2 + 000 

 

(m  جرم – V   )حجم 

مخلوط𝜌وط از رابطه  لاگر جرم و چگالی مواد را بدهند و حجم داده نشود چگالی مخ       =
𝑚1+𝑚2+000 
𝑚1
𝜌1
+
𝑚2
𝜌2
+000 

 بدست می آید.  

مخلوط𝜌داده نشود چگالی مخلوط از رابطه   جرمو چگالی مواد را بدهند و  حجماگر        =
𝜌1𝑣1+𝜌2𝑣2+000 

𝑉1+𝑉2+000  
 بدست می آید.  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دبیر: گرمرودی         فیزیک و اندازه گیری: اولفصل  -  فیزیک دهم کاملجزوه 

 دبیر: امین گرمرودی

9 

 سواالت فصل اول:

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دبیر: گرمرودی         فیزیک و اندازه گیری: اولفصل  -  فیزیک دهم کاملجزوه 

 دبیر: امین گرمرودی

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دبیر: گرمرودی         فیزیک و اندازه گیری: اولفصل  -  فیزیک دهم کاملجزوه 

 دبیر: امین گرمرودی

11 

 

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دبیر: گرمرودی         فیزیک و اندازه گیری: اولفصل  -  فیزیک دهم کاملجزوه 

 دبیر: امین گرمرودی

12 

 

 

 

 

 

 : فصلتمرینات آخر 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دبیر: گرمرودی         فیزیک و اندازه گیری: اولفصل  -  فیزیک دهم کاملجزوه 

 دبیر: امین گرمرودی

13 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دبیر: گرمرودی         فیزیک و اندازه گیری: اولفصل  -  فیزیک دهم کاملجزوه 

 دبیر: امین گرمرودی

14 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دبیر: گرمرودی         فیزیک و اندازه گیری: اولفصل  -  فیزیک دهم کاملجزوه 

 دبیر: امین گرمرودی

15 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دبیر: گرمرودی         فیزیک و اندازه گیری: اولفصل  -  فیزیک دهم کاملجزوه 

 دبیر: امین گرمرودی

16 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دبیر: گرمرودی         فیزیک و اندازه گیری: اولفصل  -  فیزیک دهم کاملجزوه 

 دبیر: امین گرمرودی

17 

 

 

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دبیر: گرمرودی         فیزیک و اندازه گیری: اولفصل  -  فیزیک دهم کاملجزوه 

 دبیر: امین گرمرودی

18 

 سواالت فصل اول:

1 : 

 

2 : 

 

3 : 

 

4:  

  

5 : 

 

6 : 

 

7 : 

  

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دبیر: گرمرودی         فیزیک و اندازه گیری: اولفصل  -  فیزیک دهم کاملجزوه 

 دبیر: امین گرمرودی

19 

8 : 

 

9 : 

 

10 : 

 

11 : 

 

 

12 : 

 

13 : 

 

14 : 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دبیر: گرمرودی         فیزیک و اندازه گیری: اولفصل  -  فیزیک دهم کاملجزوه 

 دبیر: امین گرمرودی

20 

15 : 

 

16 : 

 

 

17 : 

 

18 : 

 

 

19 : 

 

 

20 : 

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دبیر: گرمرودی         فیزیک و اندازه گیری: اولفصل  -  فیزیک دهم کاملجزوه 

 دبیر: امین گرمرودی

21 

21 : 

 

 

22 : 

 

23 : 

 

 

24 : 

 

 

25 : 

 

 

26 : 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دبیر: گرمرودی         فیزیک و اندازه گیری: اولفصل  -  فیزیک دهم کاملجزوه 

 دبیر: امین گرمرودی

22 

27 : 

 

28 : 

 

 

29 : 

 

 

30 : 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in


