
    جلد اول  -  )دهم و يازدهم( پايه  - فيزيك كنكور تجربي   

  
كانون فرهنگي آموزش  10 

  

  در فيزيك سازي دانش بنيادي و مدلفيزيك: 
  دانش بنياديفيزيك: 

هاي گوناگون  كه آزمايش و مشاهده، اهميت زيادي در آن دارد. دانشمندان فيزيك براي توصيف پديده است تجربي علمي ،فيزيك -
  اند. رد آزمون قرار گرفتهكنند كه توسط آزمايش مو هاي فيزيكي استفاده مي ها و نظريه طبيعت، اغلب از قوانين، مدل

هاي پيرامونشان، بيش از آزمايش و مشاهده در پيشبرد و تكامل علم  ورزي فعال فيزيكدانان نسبت به پديده تفكر نقادانه و انديشه -
  كند. فيزيك نقش ايفا كرده و مي

مدل يا نظريه بازنگري شده و  اشند، آنموجود قابل توجيه نب هاي فيزيكي ها و نظريه هاي جديد با مدل در صورتي كه نتايج آزمايش  -
هاي فيزيكي در طول زمان همواره معتبر نبوده و  ها و نظريه اي جديد جايگزين آن شود. به عبارت ديگر، مدل نظريه است ممكن حتي

ت و اي از اين اصالحا هاي آغازين قرن بيستم ميالدي، نمونه ممكن است دستخوش تغيير شوند. تغيير نظرية اتمي در دهه
  هاست. گزينييجا

در فرايند پيشرفت  يهاي فيزيكي است كه همين ويژگي، نقش مهم پذيري و اصالح نظريه نقطة قوت دانش فيزيك، ويژگي آزمون -
 دانش و تكامل شناخت ما از جهان پيرامون داشته است.

  
 

هاي گوناگون طبيعت،  و در دامنة وسيعي از پديده كنند هاي فيزيكي را توصيف مي معموالً رابطة بين برخي از كميت هاي فيزيكي: قانون
  نيوتون. يها معتبرند؛ مانند قانون

 .شوند؛ مانند اصل پاسكال هاي فيزيكي كه عموميت كمتري دارند، استفاده مي براي توصيف دامنة محدودتري از پديده هاي فيزيكي: اصل
  شمار آورد. ي بههاي فيزيك اي از قانون توان زيرمجموعه هاي فيزيكي را مي اصل

گونه كه مشاهده  نشان داده شده است. همان» اصل «و » قانون «رو، تفاوت  وارة روبه در طرح  -
اي از  اند و هردو، زيرمجموعه هاي فيزيكي اي از قانون هاي فيزيكي زيرمجموعه شود، اصل مي

  باشند. هاي فيزيكي مي پديده
  سازي مدل

سازي استفاده  هاي پيچيده از حركت اجسام گرفته تا الكتريسيته، نورشناسي و امواج، از مدل در فيزيك براي بررسي و تحليل پديده -
شود تا امكان بررسي و تحليل  قدر ساده و آرماني مي سازي در فيزيك فرايندي است كه طي آن، يك پديدة فيزيكي آن شود. مدل مي

  آن فراهم شود.
  

  كننده را. تر را ناديده بگيريم نه اثرهاي مهم و تعيين ي اين است كه بايد اثرهاي جزئيسازي يك پديدة فيزيك نكتة كليدي هنگام مدل
  

  
  

 )1پرسش  با ابه، مش25، مرتبط با متن درس و صفحة 2صفحة  -1(فيزيك   هاي زير درست هستند؟ چه تعداد از عبارت - 1

  كند. نقش ايفا مي د و تكامل علم فيزيكگوناگون طبيعت، بيش از همه در پيشبر هاي آ) آزمايش و مشاهدة پديده
  آزمون قرار گيرند. مورد ها نياز دارند كه توسط آزمايش ها و نظريه ب) در علم فيزيك، فقط بخش كوچكي از قوانين، مدل

  هاي جديد، ممكن است بازنگري شوند و يا جايگزين گردند. ج آزمايشيفيزيكي بر اساس نتا هاي ها يا نظريه پ) مدل
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

  هاست. نقطة قوت اين دانش چيست؟ ها و فناوري ها و شالودة تمام مهندسي ترين دانش فيزيك، يكي از بنيادي - 2
 ، مرتبط با متن درس)2صفحة  - 1(فيزيك 

  ) اهميت كليدي آزمايش و مشاهده در آن2  ورزي فعال ) فراهم كردن بستر تفكر نقادانه و انديشه1
  هاي فيزيكي پذيري و اصالح نظريه ) آزمون4  قالب قانون، مدل يا نظرية فيزيكي ها در ) توصيف پديده3

سال بعد، پس از رفع برخي از اشكاالت ايـن   2بود كه در مدل اتمي خود، براي اتم هسته در نظر گرفت.  ينخستين دانشمند ……… -3
  )1-1با شكل  ، مرتبط2صفحة  -1فيزيك (  ارائه گرديد. ………مدل، مدل 

  ) رادرفورد، ابر الكتروني2    اي رد، سياره) رادرفو1
  اي ) بور، سياره4    ) بور، ابر الكتروني3

قاهنون
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هاي طبيعت، از اصطالح  از پديده ………اي  براي توصيف نتايج كارهاي ايزاك نيوتون در زمينة نيروشناسي، به دليل معتبر بودن در دامنه - 4
  ن درس)، مرتبط با مت2صفحة  -1(فيزيك   شود. استفاده مي ………

  ) محدود، اصل4  ) وسيع، قانون3  ) محدود، قانون2  ) وسيع، اصل1
شده با داده واره، مجموعة نشان  كند. در اين طرح استفاده مي» قانون«و » اصل «براي توضيح دادن تفاوت  زيروارة  حيك دبير فيزيك از طر - 5

    كنند. مياستفاده هاي كلي و در عين حال مختصر  ، اغلب از گزاره ………وعة است و براي توصيف مجم ………گر  ، بيانBحرف 
  ، مرتبط با متن درس)2صفحة  - 1(فيزيك   

   B ) اصل،1
   B ) قانون،2
   A ) قانون،3
   A ) اصل،4

 ، مرتبط با متن درس)5صفحة  -1(فيزيك   هستند؟ نادرستسازي در فيزيك  هاي زير، دربارة مدل چه تعداد از عبارت -6

  شود. هايش در نظر گرفته مي بيني دقيق رفتار يك پديدة فيزيكي، تمام جزئيات و پيچيدگي سازي، براي پيش آ) در مدل
  كننده را ناديده گرفت. اي مهم و تعيينسازي يك پديدة فيزيكي، نبايد اثره ب) هنگام مدل

  سازي در مسائل آن كاربردي ندارد. هاي علم فيزيك است كه مدل پ) مكانيك يكي از شاخه
  ) صفر4  1) 3  2) 2  3) 1

  )1-1، مشابه با پرسش 6كادر حاشيه و صفحة ، مرتبط با 5صفحة  -1(فيزيك   هاي زير، درست است؟ يك از عبارت كدام -7
  شوند. ها، نيروهاي وارد بر اجسام با بردار نشان داده مي سازي پديده نگام مدل) در مكانيك، ه1
  شود. بيني رفتار پديده مي ) در مكانيك، ناديده گرفتن نيروهاي جزئي موجب اشتباه در پيش2
  سازي بايد همة پرتوهاي نور را نمايش داد. ) در نورشناسي، هنگام مدل3
  شود. دهد، مدل مي يك خط راست و فلشي كه جهت انتشار نور را نشان مي ) در نورشناسي، هر باريكة نور با4

بـراي  شـود.   كند و كاميون قبل از برخورد به مـانع متوقـف مـي    بيند و ترمز مي كاميوني در حال حركت است. ناگهان راننده مانعي را مي - 8
آشـكارتري  د تا نتيجة بررسي مـدل بـا واقعيـت، تفـاوت     شو يك از موارد زير باعث مي سازي فيزيكي اين پديده، ناديده گرفتن كدام مدل

  )96آبان  5 -(آزمون كانون )3-1مكمل شكل ، 5صفحة  -1(فيزيك   داشته باشد؟
  ) نيروي اصطكاك2    ) وزش نسيم1
  صحيح است.» 3«و » 1«هاي  ) گزينه4    ) ابعاد كاميون3

نظـر  كند و قصـد دارد از   پر را از باالي ساختماني بلند رها مي در يك روز بهاري كه نسيمي آرام در حال وزيدن است، يك آموزي دانش -9
  سازي مجاز است؟ كنندة زير در اين مدل يك از فرضيات ساده فيزيكي به بررسي و تحليل حركت آن بپردازد. كدام

  )3-1مكمل شكل ، 5صفحة  - 1(فيزيك   صورت ذره پوشي از شكل و اندازة پر و در نظر گرفتن آن به ) چشم1
  صرف نظر كردن از مقاومت هوا )2
  ) صرف نظر كردن از اثر وزش نسيم3
  كدام ) هيچ4

كند. قسمتي از اين مسأله در زيـر نوشـته شـده اسـت. در نظـر گـرفتن        را مطرح مي اي مسأله فيزيك، در قانوني تشريح براي معلمي -10
  م به هدف آموزشي خود دارد؟در محاسبات و رسيدن معل تري هاي) زير، تأثير كم از فرضيات (گزينه يك كدام

رسـد.   مـي شود و پس از مدتي بـه سـطح زمـين     از باالي يك تپه بر روي سطح تپه رها مي ،كه از ابعاد آن صرف نظر شده است اي گلوله«
  )95مهر  23 -(آزمون كانون )3-1مكمل شكل ، 5صفحة  -1(فيزيك   )».قدر است؟ (انرژي پايسته است جسم در سطح زمين چه سرعت

  ) وجود اصطكاك در طي مسير2    وجود مقاومت هوا در طي مسير )1
  ) چرخش گلوله4  روي تپه هاي مسير حركت گلوله ) پستي و بلندي3
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  المللي يكاها هاي دستگاه بين گيري و كميت اندازه
 

  ها و سازگاري يكاها انواع كميت
في است يك عدد به همراه يكاي مناسب آن گزارش شود. مانند جرم، آن، تنها كا كه براي بيان فيزيكيكميتي  اي (اسكالر): نرده كميت

  …طول، انرژي و
كميتي فيزيكي كه براي بيان آن، افزون بر يك عدد و يكاي مناسب آن، الزم است به جهت آن نيز اشاره كنيم. مانند:  برداري: كميت
  …، نيرو وجايي، سرعت متوسط جابه

  فرعي هاي كميتهاي اصلي و  كميت
  كميت اصلي داريم. 7المللي، يكاي استاندارد و مستقل دارد. در فيزيك،  نكميتي فيزيكي كه طبق توافق بي اصلي: كميت

  شدت روشنايي  جريان الكتريكي  مقدار ماده  دما زمان جرم طولكميت
  ) cdكندال يا شمع (  ) Aآمپر (  ) molمول (  ) Kكلوين (  ) sثانيه (  ) kgكيلوگرم (  ) mمتر (  يكا

  

فشار، توان،   شود. مانند: تندي، نيرو، هاي اصلي بيان مي طور وابسته و برحسب يكاهاي كميت كميتي فيزيكي كه يكاي آن به ميت فرعي:ك
  …انرژي و

  توليد (در دسترس بودن) قابليت باز -2  تغييرناپذير بودن -1هاي يكاي يك كميت:  ويژگي *
  كنيم. مثالً: هاي فيزيكي استفاده مي ها و تعريف اصلي، از رابطه براي بيان يكاي يك كميت فرعي برحسب يكاهاي *

  kg m

s
  2»oÃº   نيوتون نير: قانون دوم  جرم  شتاب ⋅

kg يكاي نيرو m
( )

s2
شود. معرفي چنين يكاهاي خاصي  ناميده مي »(N)نيوتون «گليسي، به افتخار ايزاك نيوتون فيزيكدان برجستة ان ⋅

  شود. هاي دانشمندان گذشته، سبب سهولت در گفتار و نوشتار نيز مي ضمن احترام به فعاليت )…(مانند نيوتون، پاسكال، وات، ژول و

  
 ات ژولكمز پرسيز وات و جميال، جكوتون، بلز پاسين كزايب از راست به چپ: ايترت به

  

ميالدي (اولين تعريف): يك ده ميليونيم فاصلة استوا تا  1791سال  - : )SIمتر (يكاي طول در
خط نازك حك شده  2ميالدي: فاصلة ميان  1960ميالدي تا سال  1893از سال  -قطب شمال

  رو) (شكل روبه C0°ايريديوم در دماي -ناي از جنس آلياژ پالتي در نزديكي دو سر ميله
كنون (جديدترين تعريف): مسافت پيموده شده توسط نور در مدت  ميالدي تا 1983از سال  -

1زمان 
  ثانيه در خأل 299792458

ايريديوم كه به دقت  -زي از جنس آلياژ پالتيناي فل جرم استوانه : )SIدر جرم(يكاي  كيلوگرم
  رو) شود. (شكل روبه داري مي اي جاي گرفته و در موزة سور فرانسه نگه حباب شيشه دودرون 
  : )SIدر زمان(يكاي ثانيه 

1ميالدي:  1967ميالدي تا سال  1889ز سال ا -
  خورشيدي ميانگين روز 86400

  هاي اتمي بر اساس دقت بسيار زياد ساعت كنون (جديدترين تعريف): ميالدي تا 1967از سال  -
در فيزيك، هنگام استفاده از يك رابطة فيزيكي و جايگذاري اندازة هر كميت در آن، بايد يكاها در دو طرف رابطه با هم  سازگاري يكاها:

هاي داده شده را نيز  بيان شوند، بايد يكاي كميت SIم حاصل دو طرف رابطه برحسب يكاهايسازگار باشند. به عبارت ديگر، اگر بخواهي
: لتبدي SIبه يكاهاي   كنيم. مثالً

كار نيرو  جايي هجاب

m

    
N

  
J



نيرو   جرم   شتاب

m/s


2  

kg


 

N
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 اي است؟ هاي زير نرده ميتيك از ك كدام -11

  )83 -(سراسري تجربي )مرتبط با متن درس، 6صفحة  -1(فيزيك     
  ميدان الكتريكي ) 2    شتاب ) 1
  كار ) 4    ميدان مغناطيسي ) 3

    هاي فيزيكي هستند؟ كدام دسته از كميت ءترتيب جز جايي به ههاي جريان الكتريكي، تندي، مسافت و جاب كميت - 12
  )96آبان  5 -(آزمون كانون )مرتبط با متن درس، 6صفحة  -1(فيزيك   

  برداري  -  اي نرده  - برداري  - اي ) نرده1
  برداري  - برداري  - برداري  - اي ) نرده2
  برداري  - اي نرده  - اي نرده  - اي ) نرده3
  برداري  - برداري  - اي نرده  - اي ) نرده4

 هستند؟ نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 13

  )6، مرتبط با پرسش 25مرتبط با متن درس و صفحة ، 7و  6 هاي هفحص -1(فيزيك     
  گيري است. ) در فيزيك، اساس تجربه و آزمايش، اندازهآ

  يك يكاي قابل اطمينان و درست، قابليت بازتوليد است. ب) تنها ويژگي مورد نياز براي
  نامند. تگاه متريك ميطور رسمي، دس را به (SI)المللي پ) دستگاه بين

  هاي اصلي انتخاب كرده است. عنوان كميت كميت را به 5ها،  ت) مجمع عمومي اوزان و مقياس
  هاي اصلي، برداري است. ، فقط يكي از كميت(SI)المللي ث) در دستگاه بين

  گيري زمان استفاده شوند. وان ابزار اندازهعن توانند در كارهاي غيردقيق به هاي تكرارشوندة طبيعي مي ج) پديده
1(  2    2(  3  
3(  4    4(  5  

  )95مهر  23 -(آزمون كانون )مرتبط با متن درس، 7صفحة  -1(فيزيك   باشند؟ هاي زير، كميت اصلي مي چه تعداد از كميت -14

  شدت تابش -اختالف پتانسيل - مقدار ماده - گرما -زمان -وزن -طول
1(  6    2 (5  
3(  4    4 (3  

 باشند. هاي فرعي مي از كميت ………هاي اصلي و  از كميت ……… -15

  )86 -(سراسري رياضي )مرتبط با متن درس، 7صفحة  -1(فيزيك     
  طول و نيرو - ) جرم و زمان2    زمان و انرژي - ) حجم و جرم1
  سرعت و شدت جريان - ) نيرو و دما4    مساحت و نيرو - ) طول و جرم3

 صحيح است؟ رهاي زي چه تعداد از عبارت - 16

  )96شهريور  24 -(آزمون كانون )مرتبط با متن درس، 7صفحة  -1(فيزيك     
  آمپر است. SIبوده و يكاي آن در SIهاي اصلي در كميت جزء) كميت شدت روشنايي آ

  سلسيوس است. SIبوده و يكاي آن در SIهاي اصلي در كميت جزءب) كميت دما 
  هستند. SIهاي اصلي در يكاهاي كميت جزءپ) متر، ثانيه و آمپر 

  هاي اصلي هستند. ادهاي يكاهاي كميتهر سه مربوط به نم Kو cd،molت) نمادهاي
1 (1    2 (2  
3 (3    4 (4  

10 
سؤال  كتاب درسي    11 تا 6  هاي صفحه   1فيزيك   ها و سازگاري يكاها انواع كميت

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 هاي زير، درست است؟ يك از عبارت كدام - 17

  )مرتبط با متن درس، 10تا  8 هاي هصفح -1(فيزيك     
  صورت يك ميليونيوم فاصلة استوا تا قطب شمال بوده است. ، بهSIيكاي طول در قديميتعريف ) 1
  صورت جرم تعداد معيني ذرة بنيادي است. ، بهSIيكاي جرم درجديد عريف ) ت2
  است. C°0ايريديوم در دماي - اي از جنس پالتين صورت فاصلة معيني روي ميله ، بهSIيكاي طول درجديد ) تعريف 3
  صورت كسر معيني از ميانگين روز خورشيدي بوده است. ، بهSIكاي زمان دريقديمي ) تعريف 4

    كار رفته است؟ ها به تري نسبت به ساير گزينه ، تعداد يكاي اصلي كمSIيك از مفاهيم فيزيكي زير در در تعريف يكاي كدام -18
  )95مهر  23 -(آزمون كانون )2-1جدول  مرتبط با، 7صفحة  -1(فيزيك   

  ) كار2    نيرو  )1
  ) گشتاور4    شتاب متوسط ) 3

xصورت به SIمعادلة مكان متحركي برحسب زمان در -19 t
t
   


3 داراي  tداراي يكـاي متـر و    xباشد كه در اين رابطه  مي 43
    ترتيب از راست به چپ كدامند؟ به SIدر  و  يكاي ثانيه است. يكاهاي 

  )96مرداد  6 -(آزمون كانون )مرتبط با متن درس، 11صفحة  -1(فيزيك   
1 (m

s3  وm s⋅     2 (m

s3  وm
s

   

3(m s3⋅  وm s⋅     4(m s3⋅  وm
s

   

Cدر رابطة فيزيكي -20 D
A B

E


 برحسب  Eو كميت (kg)برحسب كيلوگرم Dو Cهاي ، كميت(N)برحسب نيوتون A، اگر كميت2

    نماد ثانيه است.) sكدام است؟ ( Bباشد، يكاي كميت (m)متر
  )با اندكي تغيير -96شهريور  17 -(آزمون كانون )، مرتبط با متن درس11و صفحة  2-1مرتبط با جدول ، 7صفحة  -1(فيزيك   

1 (kg s

m

2
3
⋅    2 (m

kg s

3
2⋅

   

3 (m

s

2
2     4 (m

kg s

2
2⋅
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9 
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  و تبديل يكاها SIپيشوندهاي
 

هاي  هايي با اندازه گيري براي سهولت در نوشتن نتايج اندازه :SIپيشوندهاي
 SIتر از يكاي اصلي يك كميت، از پيشوندهاي تر يا بسيار كوچك زرگبسيار ب

صورت  دهد كه به را نشان مي 10كنيم. هر پيشوند، توان معيني از استفاده مي
رود. به عبارت ديگر، وقتي پيشوندي به يكايي  كار مي يك عامل ضرب به

گردد. در  آن يكا در ضريب مربوط به آن پيشوند، ضرب مي ود،ش ميافزوده 
ها را به خاطر بسپاريد،  پركاربردترين پيشوندها كه بهتر است آن، رو روبهجدول 

  است.آورده شده 

براي تبديل يكاي يك كميت فيزيكي، از روشي موسوم به  تبديل يكاها:
ازة كميت را در كنيم. در اين روش، اند استفاده مي» اي تبديل زنجيره«

ها (نسبتي از يكاها كه برابر با عدد يك است)  اي از ضريب تبديل مجموعه
  كنيم. ضرب مي

 1 مثال:    m ? m 6  
،پيشوندي است كه ضريب معادل آن610 است. چونm m m   6 6 61 10 10 صورت  ، پس ضريب تبديل مورد نظر بهتاس 10

m

m

610
  باقي بماند)؛ پس: mايم تا هنگام ضرب كردن، ساده شده و فقط را در مخرج قرار داده mبايد باشد (يكاي 1

  m6 m

m




610
1 m  66 10  

  

  برسد. 3يا  2بايست به توان  و بعدي يا سه بعدي باشد، پيشوند آن ميهرگاه يك يكا، د 
  

 2 مثال:    m
cm cm m

( ) cm

   
22 2 4 2

2 2 2
15 5 5 10

10
  

 3 مثال:    ( ) m
m m m

m


    

6 3 33 3 18 3
3

104 4 4 10
1

  
  

س يكـاي  اهيم يك يكاي پيشونددار را به يك يكاي پيشونددار ديگر تبديل كنيم، ابتدا يكاي اول را به يكاي اصلي و سپوهرگاه بخ 
  كنيم. اصلي را به يكاي پيشونددار نهايي تبديل مي

  

   4 مثال:  kN kN2 2 N


310
kN1

nN

N


910
1 nN  122 10  

  
  

  كنيم. هرگاه يكايي به صورت كسري باشد، هم صورت و هم مخرج آن را به صورت مستقل تبديل واحد مي 
  

 5 مثال.  m m
s
30 30

s

km

m
 3

1
10

s


60 km
/

minmin
1 81 

 

  
  

باشد. ايـن فاصـله برحسـب فرسـنگ كـدام اسـت؟        مي 312kmاز همديگر» مشهد«و » سبزوار«بين دو شهر كنيم فاصلة  مي فرض - 21
)cm   )95آبان  7 -ن كانون(آزمو )2-1فعاليت با مشابه ، 8صفحة  -1(فيزيك   فرسنگ)  1ذرع 6000يك ذرع،  104
1 (20     2 (30   
3 (40     4 (50  

  نماد  پيشوند ضريب نمادپيشوندضريب
   p  پيكو   T   1210  ترا   1210
   n  نانو   G   910  گيگا   910
     ميكرو   M   610  مگا   610
   m  ميلي   k   310  كيلو   310
   c  سانتي   h   210  هكتو   210
   d  دسي   da   110  دكا   110

20 
سؤال  كتاب درسي    13 تا 8  هاي صفحه    1فيزيك  و تبديل يكاها SIهاي  پيشوند

 كتاب درسي  13 تا  8هاي   صفحه

1 
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    هاي زير به درستي بيان شده است؟ با توجه به يكاهاي قديمي ايراني داده شده، چه تعداد از تساوي - 22
  )96آبان  5 -(آزمون كانون )3-1مشابه با فعاليت ، 9صفحة  -1(فيزيك   

  ) گندم96 نخود24مثقال 1،  مثقال640سير40من تبريز 1، من تبريز 100خروار 1(
  من تبريز 1گندم 6144) پ  سير 1نخود 384ب)  خروار 1سير 400) آ
   1) 2    ) صفر1
3 (2     4 (3   

  )96اد مرد 20 -(آزمون كانون )مرتبط با متن درس، 11صفحة  -1(فيزيك   ميكرون به چه معناست؟ -23
  ) همة موارد4  ) ميكرو3  ) ميكرومتر2  ) ميكروگرم1

Mg0جرم جسمي  -24   گيري شده است. نوشتن اين اندازه برحسب يكاي ديگر، در كدام گزينة زير درست است؟ اندازه /00032
1 (pg 1432 10   2 (hg 20 32   )95مهر  23 - (آزمون كانون )6- 1مرتبط با جدول  ،12صفحة  - 1(فيزيك    /10

3 (g 100 032 10/   4 (Gg 83 2 10/   

kmتندي يك خودرو برابر با  - 25
h

  اين خودرو برحسب متر بر دقيقه معادل كدام گزينه است؟ است. تندي 54
    )96شهريور  24 - (آزمون كانون )6-1، مرتبط با جدول 12مرتبط با متن درس و صفحة  ،11صفحة  - 1(فيزيك   900) 2   9000) 1
3 (15  4 (150   

mرة دريايي را معادلگاگر هر  - 26
s

0 kmدر نظر بگيريم، وقتي يك كشتي با سرعت /5
h

چنـد گـرة   در حال حركت است، سرعت آن معادل  54
  )96آبان  5 -(آزمون كانون )13مشابه با مسئلة ، 26صفحة  -1(فيزيك   ست؟دريايي ا

1 (15   2 (30   3 (45   4 (60   
اسـت. سـرعت ايـن     ft6طـور دقيـق معـادل     كند. يك فاتوم بـه  فاتوم بر دقيقه در زير آب حركت مي 36يك زيردريايي با سرعت  - 27

)ريايي چند متر بر ثانيه است؟ زيرد m ft)1 3     95آبان  7 -(آزمون كانون )13و  11هاي  مشابه با مسئله، 26صفحة  -1(فيزيك(  
1 (1   2 (1 2/   3 (1 5/   4 (2  

cm2ذرع، يك اينچ معادل  6000متر، يك فرسنگ معادل  سانتي 104در صورتي كه يك ذرع معادل  - 28  12و يك فـوت برابـر بـا     /54
  )95آبان  21 -(آزمون كانون )11مسئلة با ، مشابه 26و صفحة  3-1فعاليت با مشابه ، 9صفحة  -1(فيزيك   اينچ باشد، چند مورد از موارد زير صحيح است؟

  تر است. فوت از يك فرسنگ كم 2000ب)   تر است. اينچ از نيم ذرع كم 18) آ
  متر است. ميلي 127اينچ معادل  5ت)   كيلومتر است. 75فرسنگ تقريباً  12پ) 

1( 1   2 (2   3 (3   4 (4   
  ؟نيستمترمربع معادل كدام گزينه  ، يك سانتيSIاي يكاها در  با توجه به روش تبديل زنجيره -29

1 (km10 210   2 (dam2   )96آبان  5 - (آزمون كانون )6- 1بط با جدول مرت، 12صفحة  - 1(فيزيك   210

3 (m8 210   4 (mm2 210   

damحاصل عبارت  - 30 dm 3 2 28 10   كدام است؟ 4
1 (m28 4/   2 (cm28400    فيزيك)95مهر  23 - (آزمون كانون )6- 1مرتبط با جدول ، 12صفحة  - 1(  

3 (m2400   4 (cm 6 24 10   

31 -  1316   ترامترمكعب، معادل چند نانومترمكعب است؟ 10
1 ( 416 10   2 ( 2116   )96شهريور  17 - (آزمون كانون )6- 1مرتبط با جدول ، 12صفحة  - 1(فيزيك    10

3 ( 6316 10   4 ( 5016 10   

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10
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  مطابق كدام گزينه است؟ cm2با توجه به شكل زير، مساحت ذوزنقه برحسب -32
  )95آبان  21 -(آزمون كانون )8مكمل مسئلة ، 25صفحة  - 1(فيزيك    3  )1
2(  30   
3(  300   
4(  3000   

dmابعاد مكعب مستطيلي -33 m cm  63 10   است. حجم اين مكعب مستطيل چند ليتر است؟ 5
  )95مهر  23 -(آزمون كانون )8مكمل مسئلة ، 25صفحة  - 1(فيزيك 

1 (1 5/  2 (0 15/   3 ( 15   4 (150   
برابر است؟ ( cm2با حجم مكعبي به ضلع  Å1داد اتم هيدروژن كروي با قطرحجم چه تع - 34 3 وÅ m 101 10(  

  )95بهمن  8 -(آزمون كانون )8مكمل مسئلة ، 25صفحة  - 1(فيزيك 
1 ( 262 10     2 ( 2416 10     

3 ( 242 10    4 ( 2616 10   

5روز به اندازة  7گياه خاصي در مدت  - 35 mكند. آهنگ رشد اين گياه چند متر رشد مي سانتي /04
s
 است؟  

  )93 - (آزمون كانون )10مشابه با مسئلة ، 26صفحة  - 1(فيزيك 

1(  12   2 (1
12   3 (25

3   4(  4   

cmآب با آهنگ ثابت -36
s

3
ليتر باشد، حجم مخـزن چنـد    4/4كند. اگر هر گالن معادل  دقيقه پر مي 50ك مخزن خالي را در مدت ي 440

  )96شهريور  3 -(آزمون كانون )10مكمل مسئلة ، 26صفحة  -1(فيزيك   است؟ (gal)گالن 
1 (300     2 (3000   
3( 400     4 (4000   

15100م گزينه را قرار دهيم تا تساوي زير برقرار باشد؟ادك xجاي  به -37 10( cm x L)  96مهر  21 -(آزمون كانون )6-1مرتبط با جدول ، 12صفحة  -1(فيزيك( 

  ) يك گيگامترمربع2    ) يك كيلومترمربع1
  ) يك مگامترمربع4    ) يك ترامترمربع3

(mm)واحد فرعي - 38
g

(ns)


2
  يك از واحدهاي زير است؟ معادل كدام 2

  )95مهر  23 - (آزمون كانون )6-1، مرتبط با جدول 12و صفحة  2-1 مرتبط با جدول، 7صفحة  - 1(فيزيك 
1 (W1   2 (kW1  3 (J1   4 (kJ1   

Ggرا قرار دهيم تا تساوي برقرار گردد؟ SIيك از پيشوندهاي  در جاي خالي عبارت زير، كدام -39 m
nJ

s




2
2

1 0 1/⋅


  

  )96آبان  5 - (آزمون كانون )6-1، مرتبط با جدول 12و صفحة  2-1مرتبط با جدول ، 7صفحة  - 1(فيزيك 
1 (c   2 (m   3 (M   4 (h     

vدر رابطة  -40 Ax Bx 2 nm نماد سرعت و يكاي آن v، اگر3
ms

 Bو  Aباشـد، در ايـن صـورت     mmنماد طول و يكـاي آن   xو  
  )95آبان  21 -(آزمون كانون )6-1، مرتبط با جدول 12مرتبط با متن درس و صفحة ، 11صفحة  -1(فيزيك   ترتيب از راست به چپ كدامند؟ به

1 (m s3 210 mو ⋅ s310 ⋅     2 (
m s

3
2

110
⋅

mو 

s

9
210   

3 (m

s

3
mو 210

s
310     4 (m s3 210 s و ⋅

3 110  

2dm

10−3 hm

103 �m×400
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  نمادگذاري علمي
 

كنـد. در ايـن روش، انـدازة هـر      تر مي ساده روشي است كه نوشتن و محاسبة مقدارهاي خيلي بزرگ يا خيلي كوچك را نمادگذاري علمي:
  قسمت باشد: 3كميت فيزيكي، بايد شامل 

  ) يكاي كميت فيزيكي3(                      10) توان صحيحي از 2(                             10تا  1) عددي از 1(

  x

n Z

 
 



1   nx10(يكا)10
  

نماي منفي قرار  10هايي كه مميز به جلو آورده شده است، براي  ، به تعداد شماره1تر از  دگذاري علمي اعداد اعشاري كوچكدر نما
  دهيم. مي

  

 1 مثال.  : m m  60 000007 7 10Âμ±ø ÁnHm¬jIμº/ قطر ميانگين يك گويچة قرمز  
  

نمـاي مثبـت قـرار     10به عقـب آورده شـده اسـت، بـراي      هايي كه مميز ، به تعداد شماره10تر از  در نمادگذاري علمي اعداد بزرگ
  دهيم.) دهيم. (هنگامي كه مميز وجود ندارد، يك مميز جلوي اولين رقم از سمت راست قرار مي مي

  

 2 مثال .  : km / km  36400 6 4 10Âμ±ø ÁnHm¬jIμº
  شعاع كرة زمين 

  
 
  

  قدر است؟ ، چهmن فاصله بر اساس نمادگذاري علمي و برحسباست. اي Tm125فاصلة بين دو نقطه برابر با  -41
  )95آبان  21 -(آزمون كانون )3- 1و تمرين  3- 1، پرسش 1- 1مشابه با مثال ، 13صفحة  - 1(فيزيك 

1 ( 1512 5 10/     2 ( 161 25 10/     

3 ( 181 25 10/     4 ( 201 25 10/   
  صورت نمادگذاري علمي، چند كيلومتر بر ثانيه است؟ متر بر ساعت است. اين تندي به 90تندي جسمي -42

  )96مهر  21 - (آزمون كانون )3-1مكمل تمرين ، 13صفحة  - 1(فيزيك 
1 ( 29 10     2 ( 52 5 10/     

3 ( 625 10     4 ( 20 9 10/   
    يك از تبديل واحدهاي زير با استفاده از نمادگذاري علمي درست است؟ كدام - 43

  )96مرداد  20 -(آزمون كانون )3-1و تمرين  3-1، پرسش 1-1مشابه با مثال ، 13صفحة  -1(فيزيك   
1 (TW MW  33 3 10     2 (pm m  55 0 5 10/   

3 (nm m 800 0 8/     4 (cm m 2 1 23200 3 2 10/   
  )95آبان  7 -(آزمون كانون )3-1مكمل تمرين ، 13صفحة  -1(فيزيك   است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام -44

1 (mA A  41300 130 10     2 (Gm nm  21 2 11 20 9 10 9000 10/   

3 (MW daW0 0003 3/     4 (hm dm 3 5 30 017 170 10/   
  )95مهر  23 -(آزمون كانون )3-1مكمل تمرين ، 13صفحة  -1(فيزيك   هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه كدام -45

1 (cm m
s min


3 3

100 0 36/     2 (km cm
sh

10 400   

3( mN
g (ms)
 250 1     4 (g kg

L cm
 31 1   

10  
سؤال  كتاب درسي    13و  12هاي   صفحه    1فيزيك  نمادگذاري علمي

 كتاب درسي  13 و 12هاي   صفحه

1 

2 

3 

4 
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2اگر هر اينچ برابر با  - 46 صـورت   مترمربـع و بـه   اينچ باشد، مساحت شكل زير برحسـب سـانتي   12برابر  (ft)متر و هر فوت  سانتي /5
  )96مهر  21 -(آزمون كانون )11، مشابه با مسئلة 26و صفحة  8مشابه با مسئلة ، 25صفحة  -1(فيزيك   ذاري علمي كدام است؟نمادگ

1 (610  

2 ( 41 44 10/  

3 ( 89 10  

4 ( 82 6 10/   
رسد. آهنگ متوسط كـاهش جـرم ايـن شـخص      مي kg83به جرم  kg110روزه از جرم اولية  50يي سنگين فردي در يك رژيم غذا - 47

  )96شهريور  24 -ن كانون(آزمو )10، مشابه با مسئلة 26صفحة  -1(فيزيك   صورت نمادگذاري علمي كدام است؟ برحسب ميكروگرم بر دقيقه و به
1 ( 15 4 10/     2 ( 36 25 10/   

3 ( 53 75 10/     4 ( 23 75 10/   
باشد. چاه نفتي شمارة  ليتر مي 160يكي از يكاهاي حجم متداول براي بيان توليدات نفتي و پتروشيمي است كه تقريباً معادل » بشكه« -48

-NR)ميدان نوروز ايران  31 كند. آهنگ متوسط توليد نفت خام توسط اين چـاه   بشكه نفت خام توليد مي 1800روز  در هر شبانه 31(
  ساعت فرض كنيد.) 24روز را  ت؟ (هر شبانهصورت نمادگذاري علمي تقريباً چند دكامترمكعب بر دقيقه اس به

  )96آبان  5 -(آزمون كانون )10، مكمل مسئلة 26صفحة  - 1(فيزيك 
1 ( 42 10     2 ( 22 10     

3 ( 52 10     4 ( 82 10   

mمكعبي به وزن - 49
kg

s210 و ابعادdm m mm 0 4 0 02 50/ توانـد بـه سـطح     ترين فشاري كه اين مكعب مـي  در اختيار داريم. بيش /

  صورت نمادگذاري علمي چند پاسكال است؟ به ،خود وارد كندزيرين 
  با اندكي تغيير) -  95مهر  23 -) (آزمون كانون7-1و  6-1، مرتبط با جداول 12صفحة  - 1(فيزيك 

1 ( 52 5 10/     2 ( 41 25 10/    

3 (410     4 ( 35 10   
  )96مرداد  6 -(آزمون كانون )3-1، مكمل تمرين 13صفحة  -1(فيزيك   هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه كدام -50

1 (g mm
N

ns
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  خطا و دقتگيري:  اندازه
 

  گيري، كوليس و ريزسنج خطا و دقت اندازه
  :گيري اندازه عوامل مؤثر بر دقت 

  
  

  گيري دقت وسيلة اندازه -1
  
  
  
  
  گر مهارت شخص آزمايش -2
  
  

  ترين راهكار براي كاهش خطا        متداول               گيري تعداد دفعات اندازه -3
  
 

  :گيري هاي بامعنا و گزارش نتيجة اندازه رقم
  
  

  هاي ثبت شده  رقم هاي بامعنا: رقم
   گيري يك كميت فيزيكي پس از اندازه

  
 

  گيري (هم در ابزارهاي مدرج و هم در ابزارهاي رقمي) اندازه ةنتيج آخرين رقم سمت راست رقم غيرقطعي (حدسي يا مشكوك):
  شود. هاي بامعنا محسوب مي رقم غيرقطعي (حدسي يا مشكوك) نيز جزء رقم توجه:

  
  هاي  قواعد محاسبه
  هاي بامعنا جبري با رقم

  
 

  

  :گيري دقيق (كوليس و ريزسنج) ابزارهاي اندازه
گيري دقيق طول و ضخامت اجسام  دازهاي است كه براي ان وسيله كوليس:

رود و به دليل سادگي در استفاده و دقت مناسب، يكي از وسايل  كار مي به
  گيري پركاربرد در صنعت است. اندازه

كوليس از دو بخش ثابت و متحرك تشكيل شده است. بخش ثابت، 
  كش مدرج معمولي است كه در انتهاي آن يك فك تعبيه شده است.  خط

كش ثابت كوليس بلغزد. در  طور كشويي بر روي خط تواند به كش مدرج است، با اين تفاوت كه مي ك آن (ورنيه) نيز يك خطمتحر بخش
هايي را كه  ها يا سوراخ توانند اطراف خارجي قطعات يا دهانة داخلي لوله كش نيز يك فك تعبيه شده است. اين دو فك مي انتهاي اين خط

  در بر بگيرند.خواهيم اندازه بگيريم،  مي

  رصفر بامعنا هستند.يغ يتمام عددها
  رصفر قرار دارند، بامعنا هستند.ين اعداد غيكه ب ييتمام صفرها

  ستند.يدر سمت چپ اعداد قرار دارند، بامعنا ن كه ييصفرها
 ا نباشند.يتوانند بامعنا باشند  يكه در سمت راست اعداد قرار دارند، م ييصفرها

  اسيمق يبند ميتقس ةني: كمدقت
: خطا 1

  اسيمق يبند ميتقس ةنيكم 2
  مدرج يريگ اندازه يابزارها

  
  

 يرقم يريگ اندازه يابزارها
  تاليجيد

 ياديه اختالف زيكه با بق يجيپس از حذف نتا
به عنوان  يريگ ن اعداد حاصل از اندازهيانگيدارند، م

  شود. يگزارش م يريگ اندازه ةجينت
 

  قواعد

 يعـدد  يبامعنا يها از تعداد رقم تر شيبتواند  يمحاسبه نم ةجيبامعنا در نت يها تعداد رقم ضرب و تقسيم:
  دارد.ن رقم بامعنا را يتر باشد كه كم

از تعداد ارقام سمت راست  تر شيبتواند  يمحاسبه نم ةجيز در نتيتعداد ارقام سمت راست مم جمع و تفريق:
  ز را دارد.ين تعداد ارقام سمت راست مميتر باشد كه كم يز عدديمم

  

  ن رقم قرائت شده توسط ابزاريك واحد از آخريدقت: 
  

 دقت ابزار  ي: مثبت و منفخطا

از  يمشاهده (ناشـ  يباشد كه خطا يا د به گونهيمدرج، با يبا ابزارها يريگ اندازه ةجيخواندن نت ةنحو
  ا، عمود بر محل قرائت باشد.د ميد يد راستاين كار، بايا ياختالف منظر) به حداقل خود برسد. برا

 كتاب درسي  18 تا  14هاي   صفحه
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  انواع كوليس
  

  
دهد، دو مرحله بايد انجام دهيم. اول خواندن قسمت صحيح و دوم خواندن  براي خواندن عددي كه كوليس نشان مي روش خواندن كوليس:
  كنيم: گيري. به اين منظور به طريق زير عمل مي قسمت اعشاري اندازه

عنوان عدد صحيح  كش ثابت را با در نظر گرفتن واحد، به م. اولين عدد قبل از آن روي خطگيري كش متحرك را در نظر مي . ابتدا صفر خط1
  كنيم. گيري، يادداشت مي اندازه

كش متحرك را كه با يكي از خطوط مندرج بر  هاي مندرج بر روي خط گيري، ابتدا بايد خطي از خط ن قسمت اعشاري اندازهيي. براي تع2
كنيم اين خط چندمين خط روي  كش متحرك، مشخص مي قرار دارد، تعيين كنيم. با توجه به صفر خط كش ثابت در يك راستا روي خط

  كش متحرك است. خط
  آيد. دست مي گيري به كنيم و به اين طريق قسمت اعشاري اندازه حال شمارة اين خط را در دقت كوليس ضرب مي

 
هاي  طر سيمها و ق ضخامت ورقه گيري براي اندازه ريزسنج (ميكرومتر):

mm0شود كه دقت آن معموالً  نازك، از اين وسيله استفاده مي 01/ 
  است. 

ريزسنج نيز داراي فك ثابت و متحرك است. فك متحرك آن توسط 
شود. با يك دور چرخاندن پيچ  جا مي چرخاندن پيچ ريزسنج جابه

 (فاصلة رود. مي جلو ريزسنج، پيچ (فك متحرك) به اندازة يك گام به
نامند.) هرچه گام پيچ  دنده تا دندة بعدي پيچ را گام پيچ مي يك

  تر است. تر باشد، دقت ميكرومتر بيش كوچك
  ريزسنج بايد قسمت صحيح و قسمت اعشاري را جداگانه و به روش زير خوانده و سپس جمع كنيم. براي خواندن

گيريم. دقت كنيد  عنوان قسمت صحيح در نظر مي ، با در نظر گرفتن واحد بهكش ثابت، آخرين عددي را كه مشخص است . از روي خط1
0كه امكان دارد عدد صحيح از نيمه گذشته باشد كه در اين صورت بايد    واحد به عدد قسمت صحيح اضافه كرد. /5

گيريم و با ضرب اين عدد در دقت ريزسنج، قسمت اعشاري  بر خط افقي است، در نظر مي  . از روي پيچ ريزسنج، عددي را كه منطبق2
  كنيم. آيد. سپس اين دو عدد را با هم جمع مي دست مي به
  
  
  

  )95آبان  7 -(آزمون كانون )، مرتبط با متن درس15و  14 هاي هصفح -1(فيزيك   ؟نداردزير بستگي  يها يك از گزينه به كدام گيري دقت اندازه -51

  گيري وسيلة اندازه) حساسيت و دقت 1
  ) مهارت شخص آزمايشگر2
  گيري ) يكاي دستگاه اندازه3
  گيري ) تعداد دفعات اندازه4

رقمـي   هاي وسيله براي و است وسايل آن بندي مقياس تقسيم …بندي شده،  هاي درجه گيري وسيله بنابر يك قاعدة كلي، خطاي اندازه - 52
  )96آبان  5 -(آزمون كانون )، مرتبط با متن درس14صفحة  -1(فيزيك   خوانند. ت كه ميواحد از آخرين رقمي اس …و منفي (ديجيتال)، مثبت

1 ( 1
1،بيشينة 2

2     2 ( 1
  يك ،كمينة 2

3 ( 1
) 4    يك ،بيشينة 2 1

1 ،كمينة 2
2   

mmكوليس با دقت  mm mm   10 05 0 110/   خطا /

mmكوليس با دقت  mm mm   10 03 0 0520/   اخط /

mmكوليس با دقت  mm mm   10 01 0 0250/   خطا /

20 
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  ) است؟2گيري دماسنج شكل ( ) چند برابر دقت اندازه1گيري دماسنج شكل ( قدرمطلق خطاي اندازه - 53
  )96آذر  3 -(آزمون كانون )15، مشابه با مسئلة 27و صفحة  8- 1شكل ، مرتبط با 14صفحة  - 1(فيزيك 

1 (10    
  

2 (25  
  

3 (30  
  

4 (50  

  )95آبان  21 -(آزمون كانون )10-1متن درس و شكل ، مرتبط با 15صفحة  -1(فيزيك   است؟ نادرستگيري  هاي زير در مورد اندازه از گزينهيك  كدام -54
  شود. ر مياگيري آن چند بار تكر گيري هر كميت، معموالً اندازه ) براي كم كردن خطا در اندازه1
عنوان نتيجة  يري يك كميت مشخص، متفاوت و نزديك به يكديگر باشند، ميانگين آن عددها بهگ دست آمده در هر بار اندازه ) اگر عددهاي به2

  شود. گيري پذيرفته مي اندازه
  گيريم. دست آمده، ميانگين مي كنيم و در نهايت از اعداد به هاي مختلف استفاده مي هايي با دقت گيري، از وسيله ) براي افزايش دقت در يك اندازه3
گيري به  گيري، اگر يك يا دو عدد اختالف زيادي با بقيه داشته باشند، آن عددها در ميانگين دست آمده از تكرار اندازه عددهاي متفاوت به ) در ميان4

  آيند. حساب نمي
0جيتال (رقمي) با دقت بار توسط يك ترازوي دي 8آموز جرم يك جسم را  گيري جرم، يك دانش با هدف كاهش خطا در اندازه -55 گرم،  /1

  ايم.) نظر كرده اندازه گرفته و نتايج را در جدول زير ثبت نموده است. جرم اين جسم چند گرم است؟ (از نمايش خطا صرف

  8  7  6  5  4  3  2  1 شمارة آزمايش
g19 گيري شده جرم اندازه 0/ g18 4/ g23 6/ g18 6/ g18 8/ g18 6/ g12 2/ g18 8/ 

1 (17 8/   2 (19   )96آذر  3 - (آزمون كانون )10- 1كمل شكل ، م15حة صف - 1(فيزيك   /4
3 (18 7/   4 (18 5/   

C°26ترتيـب   دهد كه دماي داخل و خارج يك خانه را بـه  شكل زير، دو دماسنج رقمي را نشان مي - 56 . نتيجـة  خواننـد  مـي  C°32و /8
   ترتيب از راست به چپ كدام است؟ گيري توسط اين دو دماسنج برحسب درجة سلسيوس به اندازه

1 (26 8 0 4/ / ،32 0   )96آذر  3 -(آزمون كانون )2سؤال  ،4- 1، مشابه با تمرين 17مرتبط با كادر حاشيه و صفحة  ،15صفحة  - 1(فيزيك   /5
2( 26 8 0 4/ / ،32 1   
3 (26 8 0 1/ / ،32 1  
4 (26 8 0 1/ / ،32 0 5/   

mmصورت  كش مدرج به گيري يك خط نتيجة اندازه - 57 mm35 8 0 5/ كـش، تعـداد    يري ايـن خـط  گ ده است. دقت اندازهگزارش ش /
  كدام است؟ ،ترتيب از راست به چپ معناي آن و رقم غيرقطعي آن بههاي با رقم

1 (, , mm8 4 0 5/   2 (, , mm8 3   )96مرداد  6 - (آزمون كانون )، مرتبط با متن درس16و  15 هاي هصفح - 1(فيزيك    1
3 (, , mm5 2 1   4 (, , mm5 2 0 5/   

غيرقطعي كـدام  ترتيب از راست به چپ خطاي وسيله، تعداد ارقام بامعنا و رقم (يا ارقام)  دهد. به شكل زير يك ريزسنج ديجيتال را نشان مي -58
  )96مرداد  20 -(آزمون كانون )16مسئلة  با شابه، م27 ةصفح -1(فيزيك   است؟

1 (, , mm7 4 0 007/  
2 (, , mm77 4 0 001/  
3 (, , mm77 5 0 007/   
4 (, , mm3 5 0 001/   

OUT IN

C C° °32 26 8/

 )2شكل ()1شكل (

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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گيري كنيم. كدام گزينه عـدد گـزارش شـده و تعـداد ارقـام       كش اندازه خواهيم طول جسمي را به كمك يك خط مطابق شكل زير، مي -59
  تواند بيان كند؟ يري را به درستي ميگ بامعني در اين اندازه

1 (cm cm0 90 0 125/   )96آبان  19 -(آزمون كانون )1، سؤال 4-1، مشابه با تمرين 17و صفحة  2- 1مشابه با مثال  ،16صفحة  - 1(فيزيك   2و  /
2 (cm cm0 90 0 13/   2و  /
3 (cm cm0 90 0 125/   3و  /
4 (cm cm0 90 0 13/   3و  /

متري، مطابق شكل زير عمل كرده است. طـول ميلـه برحسـب     كش ميلي اي به كمك يك خط گيري طول ميله آموزي براي اندازه دانش - 60
  كش مطابق كدام گزينه است؟ گيري خط متر با احتساب خطاي اندازه ميلي

  )96 آبان 19 - (آزمون كانون )14مشابه با مسئلة  ،27صفحة  - 1(فيزيك 
1 (35 5 0 5/ /    
2 (35 5 0 2/ /   
3 (21 5 0 5/ /   
4 (21 5 0 2/ /   

 گيري دماي مقداري آب از آن استفاده شده است. تعداد ارقام بامعنا دهد كه براي اندازه شكل زير يك دماسنج الكلي مدرج را نشان مي - 61
  ترتيب از راست به چپ برابر كدام گزينه است؟ گيريِ عدد قرائت شده توسط اين دماسنج، به و قدرمطلق خطاي اندازه

  )95آذر  5 - (آزمون كانون )3، سؤال 4-1و مشابه تمرين  12- 1مرتبط با شكل  ،16صفحة  - 1(فيزيك 
  

1 (2 ،C°2 5/    
2 (3 ،C°3  
3 (2 ،C°3  
4 (3 ،C°2 5/  

دهد. كدام گزينه عـدد گـزارش شـده در ايـن      نمايش مي (rpm)زير، نمايشگر دور موتور يك خودرو را برحسب دور بر دقيقه  شكل - 62
  )96آبان  19 -(آزمون كانون )15مكمل مسئلة  ،27صفحة  -1(فيزيك   دهد؟ مي گيري و تعداد رقم غيرقطعي را به درستي نشان اندازه

  
1 (rpm rpm3500   1و  125
2 (rpm rpm3500   1و  250
3 (rpm rpm3500   3و  125
4 (rpm rpm3500   3و  250

mmصورت  گيري شده، به دازهبندي شده ان اي درجه طول يك جسم كه توسط وسيله -63 mm2 005 0 005/ طـول  اگر گزارش شده است.  /
شده توسط ايـن  هاي زير، مقدار گزارش  يك از گزينه متر اندازه بگيريم، كدام ميلي 1بندي شده با دقت  اي درجه اين جسم را توسط وسيله

  )95آبان  21 -(آزمون كانون )2-1مكمل مثال  ،16صفحة  -1(فيزيك   دهد؟ ه درستي نشان ميمتر، ب گيري را برحسب سانتي اندازه
1 (2 0 0 05/ /     2 (2 0 0 5/ /   
3 (0 2 0 05/ /     4 (0 20 0 05/ /   

mm0گيري يك متر ليزري ديجيتال  خطاي اندازه - 64   كرد؟گيري  توسط اين متر اندازه توان نميهاي زير را  يك از طول است. كدام /1
  )96آبان  19 - (آزمون كانون )14- 1مكمل شكل  ،14صفحة  - 1(فيزيك 

1 (dm4 261/     2 (m 4726 5 10/    
3 (cm29 15/     4 (dam0 00081/   
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    جلد اول  -  )دهم و يازدهم( پايه  - فيزيك كنكور تجربي   
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m صـورت  ترتيـب بـه   ، طول سه قطعـه چـوب را بـه   Cو  A ،Bكش  خط وسيلة سه به - 65 m2 652 0 005/ / ،m m2 62 0 05/ و  /
m m1 8 0 5/ ـ  Cكش  ايم. اگر اين سه قطعه چوب را در راستاي طول به هم بچسبانيم و با خط اندازه گرفته / هـا را   آن ةطول مجموع

  گيري برحسب متر باشد؟ تواند نتيجة حاصل از اين اندازه يك از اعداد زير مي اندازه بگيريم، كدام
  )95آبان  21 - (آزمون كانون )1ؤال ، س4-1مكمل تمرين  ،17صفحة  - 1(فيزيك 

1 (7 1    2 (7 1 0 5/ /    
3 (7 07 0 05/ /     4 (7 072 0 005/ /  

mmصورت  اندازة ضخامت يك الية شيشه به - 66 xmm7  (x)گيري  اندازهو قدرمطلق خطاي  گيري ة اندازهنگزارش شده است. كمي /85
  تواند باشد؟ ترتيب از راست به چپ مطلق كدام گزينه مي متر به برحسب ميلي

  )95آبان  21 - (آزمون كانون )مرتبط با متن درس ،16و  15 هاي هصفح - 1(فيزيك 
1 (,0 5 0 01/ /    2 (,0 01 0 02/ /    
3 (,0 03 0 05/ /    4 (,0 25 0 5/ /  

 ورنيهقسمت در بدنة اصلي كوليس قرار دارد و اولين انطباق خطوط در  36و  35بين دو عدد  ورنيهگيري توسط كوليس، صفر  يك اندازه در -67
ايـن  گيـري   دهـد؟ (دقـت انـدازه    گيـري را بـه درسـتي نشـان مـي      است. كدام گزينه نتيجة اين اندازه 8ليس عدد با قسمت اصلي كو

mm0كوليس   )96مرداد  6 -(آزمون كانون )5-1عاليت فمشابه با  ،17صفحة  -1(فيزيك   است.) /1

1 (mm mm35 8 0 05/ /     2 (mm mm35 8 0 1/ /   
3 (mm mm35 84 0 05/ /     4 (mm mm35 82 0 1/ /   

0(دقت ريزسنج  دهد، كدام است؟ متر نشان مي عددي كه ريزسنج برحسب ميلي - 68   متر است.) ميلي /01
  )95مهر  23 -انون(آزمون ك )5- 1مشابه با فعاليت  ،17صفحة  - 1(فيزيك 

  
1 (2 460 0 005/ /    
2 (2 960 0 005/ /   
3 (2 46 0 01/ /  
4 (2 96 0 01/ /   

mm0بندي  گيري يك ريزسنج مدرج با كمينة درجه تواند نتيجة اندازه كدام گزينه مي -69   باشد؟ /02
1 (mm mm12 24 0 02/   )96آبان  19 - (آزمون كانون )5-1مكمل فعاليت  ،17صفحة  - 1(فيزيك   /
2 (mm mm12 242 0 01/ /  
3 (cm cm1 224 0 001/ /  
4 (cm cm1 224 0 002/ /  

 شدهبندي  متر درجه برحسب ميلي لي اين كوليسكش اص كش اصلي و ورنية يك كوليس فرضي نشان داده شده است. خط در شكل زير، خط - 70
را  عـددي چه  باشد. اين كوليس متر مي ميلي 11واحد آن معادل  10اي است كه هر گونه كوليس به كش ورنية اين بندي خط و درجه است

به گـزارش بـا    نيازيدهد و  را نشان مي كش اصلي و ورنيه هاي خط بندي درجه چين محل انطباق دهد؟ (خط مي متر نشان سانتي برحسب
  )95آبان  21 -(آزمون كانون )5-1عاليت فمكمل  ،17صفحة  -1(فيزيك   باشد.) خطا و رقم غيرقطعي نمي

1 (1 87/   
2 (1 83/  
3 (1 82/   
4 (1 86/   
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            گيري فيزيك و اندازه

  

 25كانون فرهنگي آموزش 

  تخمين مرتبة بزرگي در فيزيك
  مفهوم و كاربرد تخمين در فيزيك

  
  كاربردهاي تخمين

 
 

  قاعدة گرد كردن اعداد در فرآيند تخمين مرتبة بزرگي:
n(xصورت نمادگذاري علمي ابتدا عدد مورد نظر را به )10 نويسيم: مي  

  
در اكثر مسائل تخمين مرتبة بزرگي، ابتدا اعداد را مطابق قاعدة فوق، گرد كرده و سپس از اعـداد   ل مسائل تخمين مرتبة بزرگي:روش ح

 ةها به روش تخمين مرتب كنيم. الزم است توجه شود كه در حل مسأله هستند، در حل مسأله استفاده مي 10گرد شده كه همگي تواني از 
بزرگي متفاوت باشد. حل مسائل تخمـين   ةبزرگي پاسخ، با پاسخ واقعي مسأله، يك يا دو مرتب ةن است كه مرتببزرگي، برخي اوقات ممك

  دست آوريد. به توانيد توانايي الزم براي اين كار را ، ميسؤاالت متنوعگام  به بزرگي يك هنر است كه با حل گام ةمرتب
  
  
  

  )96آبان  5 -(آزمون كانون )مرتبط با متن درس ،19صفحة  -1(فيزيك   ؟نيستست كدام گزينه در مورد تخمين مرتبة بزرگي در - 71
  شود. ) اگر دقت باال در محاسبه اهميت چنداني نداشته باشد، از روش تخمين مرتبة بزرگي استفاده مي1
  توان از روش تخمين مرتبة بزرگي استفاده كرد. ) اگر زمان كافي براي محاسبة دقيق نباشد، مي2
  شود. ر دسترسي به اطالعات كامل و دقيق داشته باشيم، از روش تخمين مرتبة بزرگي استفاده مي) اگ3
  شود. بيان مي 10هاي  ) در تخمين مرتبة بزرگي، عدد تخمين زده شده برحسب توان4

eبار الكتريكي الكترون - 72 C  191 6 ا برحسب ميكروكولن به درستي نشان است. كدام گزينه، تخمين مرتبة بزرگي بار الكترون ر /10
  با تغيير) -96آبان  5 -(آزمون كانون )مرتبط با متن درس ،19صفحة  -1(فيزيك   دهد؟ مي

1 ( 132 10     2 (1910   

3 (1310    4 ( 192 10   
  )96آبان  19 -(آزمون كانون )مرتبط با متن درس ،19صفحة  -1(فيزيك   ن مرتبة بزرگي، كدام گزينه به درستي تخمين زده شده است؟در فرآيند تخمي -73

1 (~ 50 0000805 10/     2 (~ 849009321 10   

3 (~ 51 1050000     4 (~ 40 000801 10 8/   

    اند؟ ها درست بيان شده زير، تخمين مرتبة بزرگي چند عدد زير آن نوشته شده است. چند مورد از اين تخميندر جدول  - 74
  )96 ذرآ 3 -، مرتبط با متن درس) (آزمون كانون19صفحة  -1(فيزيك 

  
  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
تعـداد  درخت كاشته شـود، تخمـين مرتبـة بزرگـي      نفر يك 9كارند. اگر به ازاي هر  كاري، مردم ايران درخت مي سال در روز درخت هر - 75

  شود، كدام است؟ (جمعيت ايران را هشتاد ميليون نفر در نظر بگيريد.) هايي كه در اين روز كاشته مي درخت
  )با اندكي تغيير - 96بان آ 5 - ) (آزمون كانون3- 1مشابه با مثال ، 19صفحة  - 1(فيزيك   710) 2   410) 1

3 (1010   4 (1310   

0 عدد 059/   41 7 10/   613 5 10/  761  
  110   310   710   310 تخمين مرتبة بزرگي

  ها، اهميت چنداني نداشته باشد. دقت باال در محاسبه 
  هاي دقيق نداشته باشيم. زمان كافي براي محاسبه 
  هاي مورد نياز، در دسترس نباشد. همه يا بخشي از داده 

  

20 
سؤال  كتاب درسي    21 تا 19  هاي صفحه    1فيزيك  مفهوم و كاربرد تخمين در فيزيك

nاگر  x ~ x   10 10 1 5 عدد  
nگرا  x ~ x    1 110 10 5 10 عدد  

 كتاب درسي  21 و  19هاي   صفحه

1 

2 
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4 
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