١

دهم تجربي:فصل١

فيزيك – دهم تجربي
فصل – ١اندازهگيري

تنظيم :احسان توكّلي
فصل اول – قسمت اول :فيزيك دانش بنيادي

 در چه صورت يك مدل يا نظريه فيزيكي بازنگري مي شود؟ مثال بياوريد.

جواب :در صورتی که نتایح آزمایشھای جد ید نسبت به آزمایشھای قبلی تغییر کند.
مانند مدل اتمی

– دالتون )میز بیلیارد( – تامسون )کیک کشمشی( – رادرفورد )مدل ھستهای( – بور )مدل سیارهای( – شرود ینگر )مدل ابر الکترونی(

تجر بی

آزمایش

 فيزيك علمي  .............است ،بنابراين ﻻزم است قوانين ،مدل ها و نظريه هاي فيزيكي توسط  .................مورد آزمون قرار گيرد.

اصﻼح نظر یهھای فیزیکی

پذیری
آزمون
 ...............و .................................................نقطه قوت دانش فيزيك است.
...........
 ويژگي ......

١

نیستند

 مدل ها و نظريه هاي فيزيك در طول زمان همواره معتبر . ..............

شرود ینگر )مدل ابر الکترونی(
 جديدترين مدلي كه براي ساختار اتم مطرح شده است ،مدل اتمي .............................................است.

 اصطﻼح اصل چيست و تفاوت آن را با قانون بيان كنيد؟
جواب :اصل فیزیکی ھم مثل قانون فیزیکی ارتباط بین بعضی کمیتھای فیزیکی را نشان میدھد؛ ولی تفاوت اصل با قانون فیزیکی آن است
که اصل دامنه محدودتری از پد یدهھا فیزیکی را شامل میشود.
قوانین فیزیکی
دانشمدان براي بيان .................................اغلب از گزاره هاي كلي و در عين حال مختصر استفاده مي كنند.

فصل اول – قسمت دوم :مدلسازي در فيزيك
 مدلسازي در فيزيك به چه معناست؟ مثال بزنيد؟
به فرآیندی که طی آن یک پد یده فیزیکی را تا حد ممکن ساده و آرمانی کنیم ،تا بررسی و تحلیل آن امکانپذیر شود مدلسازی میگویند.

٢

 در هنگام مدسازي به چه نكته اي بايد توجه كرد؟
 -١از عوامل جزئی تر چشمپوشی میکنیم )عواملی که تأثیر کمتری دارند(.
 -٢عوامل اصلی باید مدنظر گرفته شوند.
حركت توپ بسكتبال در هوا را مدلسازي كنيد؟ عواملي كه باعث پيچيدگي مي شوند را نام ببريد؟

٣
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٤

فصل اول – قسمت سوم :كميت هاي فيزيكي و يكا
آزمایش اندازهگیری
تجر به
 در علم فيزيك اساس ................... ،و ........................ ،...............است.

 كميت فيزيكي را تعريف كنيد؟

در فیزیک ھر چیزی را که بتوان اندازهگیری کرد کمیت فیزیکی نام دارد .مانند :جرم ،تندی ،نیرو ،زمان و ...
 يكا را تعريف كنيد؟

٥

برای اینکه بتوان اندازه یک چیز را به عدد بیان کنیم نیاز به مقدار معین و قراردادی از ھمان کمیت دار یم به این مقدار یکا یا واحد میگوییم.

 ويژگي هاي يكاي مناسب؟

 -١تغییر ناپذیر باشد.

 -٢در مانھای مختلف قابلیت بازتولید داشته باشد.

 كميت نرده اي را تعريف كنيد؟ و مثال بياوريد؟

کمیتھایی که میتوان با یک عدد و یکای مناسب نشان داد .مانند :جرم ،حجم ،زمان ،طول و ...

 كميت برداري را تعريف كنيد؟ و مثال بياوريد؟

کمیتھایی که عﻼوه بر عدد و یکای مناسب باید دارای جھت نیز باشند .مانند :جابهجایی ،سرعت ،نیرو و ...

٦

مشخص كنيد كداميك از كميت هاي زير برداري و كداميك نرده اي هستند؟
شتاب ،جريان الكتريكي ،مسافت پيموده شده ،وزن ،جابه جايي ،جرم  ،سرعت ،انرژي
 يكا و كميتهاي اصلي را نام ببريد؟

در حالت کلی ھفت کمیت اصل دار یم.

٧

كميت

طول

جرم

زمان

دما

مقدار ماده

جر یانالکتر یکی

شدت روشنایی

نام يكا

متر

کیلوگرم

ثانیه

کلوین

مول

آمپر

کندﻻ )شمع(

نماد يكا
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 يكا و كميتهاي فرعي را نام ببريد؟
کمیتھایی که یکای آن جزء  ٧کمیت اصلی نباشد را یکای فرعی میگو یند.

٨

كميت

تندی و سرعت

نیرو

فشار

انرژی

توان

نام يكا

m/s

نیوتون )(N

پاسکال )(P

ژول )(J

وات )(W

نماد يكا

m/s

گرمای و یژه

كداميك از عبارت هاي زير صحيح و كداميك غلط است؟
فاصله بين دو نبض يكاي مناسبي براي اندازه گيري زمان است.
فاصله بين نوك انگشتان تا بيني يكاي مناسبي براي اندازه گيري طول است.

٩

تعريف كنيد؟
طول :ص ٨کتاب
جرم :ص  ٩کتاب
زمان:ص  ٩کتاب

١٠

يكاي نجومي :میانگین فاصله زمین تا خورشید
سال نوري :مسافتی که نور در مدت یکسال در خﻼء میپیماید.
بازه زماني :فاصله بین شروع و پایان یک رویداد.
آهنگ كميت فيزيكي :تغییر ھر کمیت فیزیکی نسبت به زمان را آھنگ آن کمیت مینامند.

فصل اول – قسمت چهارم :اندازه گيري و دستگاه بين المللي -تبديل يكاها
 روش تبديل زنجيره اي را تعريف كنيد؟

١١

در حل مسایل فیزیک ﻻزم است یکای کمیتی را به روشی تبد یل زنجیرهای تبد یل کنیم.
 سازگاري يكاها را تعريف كنيد؟
ارتباط بین یکاھای فیزیکی را وقتی نوشتیم باید در دوطرف سازگاری داشته باشیم.

١٢

پيشوند يكاها؟
اگر اندازهھای گرفته شده خیلی بزرگ باشند از پیشوند یکاھا استفاده میکنند.
جدول صفحه بعد.
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٤

١٣

١٤
نمادگذاري علمي؟

١٥

در مواردی که تعداد صفرھای اندازهگیری شده ز یاد باشد از نمادگذاری علمی استفاده میکنیم .یک رقم قبل اعشار بقیه بعد اعشار * توان ١٠

١٦

١٧

١٨
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١٩

٢٠

٢١

تبديل يكاهاي زير را انجام دهيد!

٢٢

فصل اول – قسمت پنجم :اندازه گيري

٢٣

قطعیت

در اندازه گيري كميت هاي فيزيكي مانند طول  ،جرم ،زمان و غيره  ..................وجود ندارد.
 چگونه مي توان خطاي اندازه گيري را كاهش داد؟
با انتخاب وسیلهھای دقیق و روشھای صحیح میتوان خطای اندازهگیری را کاھش داد.
 عوامل موثر بر افزايش دقت اندازه گيري را نام ببريد؟

٢٤

 -١دقت وسیله اندازهگیری
 -٢مھارت شخص آزمایشگر
 -٣تعداد دفعات آزمایش

بیشتر

دقت خط كشي كه تا ميلي متر مدرج شده از دقت خط كشي كه تا سانتي متر مدرج شده  ..............است.
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٢٥
دقت اندازه گيري را مشخص كنيد؟

٢٦

دقت اندازه گيري را مشخص كنيد؟

٢٧

الف( آزمايشي طراحي كنيد كه به كمك آن بتوان جرم و حجم يك قطره آب را اندازهگيري كرد.
چون جرم و حجم یک قطره نمیتوان به تنھایی اندازه گرفت چند قطره را داخل ظرف ر یخته و چرم و حجم آنھا را محاسبه کرده سپس عدد بهدست
آمده را به تعداد قطرات تقسیم میکنیم.

٢٨

ب( تكهاي سيم ﻻكي يا نخ قرقره به طول تقريبي يك متر تهيه كنيد .آزمايشي طراحي و اجرا كنيد كه به كمك يك خط كش ميليمتري بتوان قطر اين
سيم يا نخ را اندازهگيري كرد.

ً
چون قطر سیم ﻻ کی خیلی کم است آن را به دور یک مداد پیچیده و تا تعداد دور مشخص )مثﻼ  ١٠٠دور( میچرخانیم .طول آن را اندازه گرفته به تعداد

دورھا تقسیم میکنیم.
ج( جرم يك سوزن تهگرد را چگونه ميتوان با يك ترازوي آشپرخانه اندازهگيري كرد؟
ً
مشابه قسمت الف چون یک سوزن اندازه کمی دارد تعداد بیشتری از سوزنھا ) مثﻼ  ٥٠تا( را اندازه گرفته عدد بهدست آمده را بر تعداد تقسیم میکنیم.

فصل اول – قسمت هفتم :چگالي
 چگالي را تعريف كرده و يكاهاي متداول آن را بنويسيد؟
نسبت »جرم جسم به حجم جسم« را چگالی مینامند و یکای آن در  ،SIکیلوگرم بر متر مکعب

است.

٢٩
چگالي كميتي )برداري/نرده اي( و )اصلي /فرعي( است.
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٧

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

درون ظرفي كه در آن  ٨٠٠گرم آب جاي مي گيرد چند گرم روغن به چگالي  ١,٢گرم/سانتي متر مكعب مي توان ريخت؟

٣٤

٣٥

٣٦
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٣٧

٢

چگالي جسم  Aتقريباً چگالي جسم  Bاست .اگر جرم  ٥٠سانتيمترمكعب از جسم  Aبرابر با  ٧٥گرم باشد .جرم  ٦٠سانتيمترمكعب از جسم  Bچند

٣٨

گرم است؟

٣
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