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 مسائل فصل اول :

 : در چه صورت یک مدل یا نظریه فیزیکی بازنگری می شود؟ 1سوال 

زمایش آتوسط  از آن جایی که فیزیک علم تجربی است ، الزم است تا قوانین ، مدل ها و نظریه ها ی فیزیکی-
قرار گیرند. مدل ها و نظریه های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر نیستند و ممکن است دستخوش  مورد آزمون 

تغییر شوند . به بیان دیگر همواره این امکان وجود دارد که نتایج آزمایش های جدید منجر به بازنگری مدل یا 
 نظریه ای شود.

 وضیح دهید.: فرآیند مدل سازی در فیزیک را باذکر یک مثال ت 2سوال 

می شود تا امکان  مدل سازی در فیزیک فرایندی است که طی آن یک پدیده فیزیکی ، آن قدر ساده و آرمانی
 بررسی و تحلیل آن فراهم شود.

برای مثال بررسی حرکت یک جسم کوچک که به انتهای نخ بسته شده است و انتهای دیگر آن به سقف آویزان  
کنیم و گیریم و از مقاومت هوا و جرم نخ  چشم پوشی میذره در نظر می است )آونگ( ، جسم را همانند یک

کند بنابراین مسئله برای بررسی به کنیم که وزن جسم با تغییر ارتفاع از سطح زمین تغییر نمیهمچنین فرض می
 قدر کافی آسان می شود.

 :  نقشه مفهومی زیر را کامل کنید.  3سوال 

 
نگاه کردن طول برخی از اجسامی را که در محیط اطرافتان هستند بر حسب سانتیمتر یا متر سعی کنید با :  4سوال 

 ؟برآورد کنید سپس طول آن ها را با خط کش یا متر اندازه بگیرید برآوردهای شما تا چه حد درست بودند

 طول گوشی موبایل طول یک دیوار طول کتاب شیمی مورد اندازه گیری
 سانتی متر 15 سانتی متر 300 سانتی متر 25 اندازه برآورد شده

 سانتی متر 13.8 سانتی متر 326 سانتی متر 22 اندازه واقعی
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 جرم یک سوزن ته گرد را چگونه می توان با یک ترازوی آشپزخانه اندازه گیری کرد؟:  5سوال 

عدد را روی ترازو آشپزخانه قرار می دهید بستگی به دقت ترازو دارد  ۵۰برای این کار شما تعدادی سوزن ته گرد مثال  
سپس عدد نشان داده شده توسط ترازو را یادداشت کرده و این عدد را بر تعداد سوزن ها تقسیم می کنید با این روش 

 .جرم تقریبی یک سوزن ته گرد محاسبه می شود

خود به عنوان زمان سنج استفاده کرد شما نیز چند پدیده تکرار  : گالیله در برخی از کارهایش از ضربان نبض 6سوال 
 شونده در طبیعت را نام ببرید که می توانند به عنوان ابزار اندازه گیری زمان به کار رود.

گیرد_ طلوع یا غروب خورشید _ گردش ماه به دور  به دور صدای چکه کردن قطره های آب که با آهنگ ثابت صورت می
 ش زمین به دور محورش زمین _ گرد

 : 7سوال 

 الف ( هر میکروقرن ، تقریبا چند دقیقه است؟ 

 ب( یک میلیارد ثانیه دیگر ، تقریبا چند سال پیرتر می شوید؟

دقیقه و یک دقیقه  60ساعت و یک ساعت برابر  24روز و یک روز برابر  365سال و یک سال برابر  100الف (یک قرن برابر 
 ثانیه است بنابراین می توانیم بنویسیم :  60برابر 

 min 106 × 52.56 = 60 × 24 ×  365 × 100 = 1 قرن  

 1µ  52.6 ≈ قرن min 
 

 پیدا می کنیم :ب( ابتدا ضریب تبدیل مناسب را 

1 y = 365 × 24 × 60 × 60 s ≈ 31.45 × 106 s  => 1y
31.45 × 106  

 = 1 

 (1 × 109 s) ( 1y
31.45 × 106  

) ≈ 31.8 y 

 هزار مترمربع است . ۱۰هکتار از جمله یکاهای متداول مساحت است هر هکتار برابر :  8سوال 

 کیلومتر در نظر بگیریم مساحت آن  چند هکتار است؟ ۶۴۰۰اگر زمین را کره ای یکنواخت به شعاع  الف(

تحقیق کنید مساحت کل سرزمین ایران شامل خشکی و دریا چند هکتار است این مساحت چند درصد از  ب(
 مساحت کره زمین است؟

در نظر بگیریم  rالف( ابتدا مساحت زمین را بر حسب متر مربع محاسبه می کنیم. اگر زمین را کره ای با شعاع 
 مساحت آن برابر است 
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 𝐴 = 4 𝜋𝑟2      =>    𝐴 = 4 𝜋  ( 6.4 × 106 m)2 ≈ 5.1 × 1014 𝑚2     A =  5.1  × 1014

10000  
  هکتار1010 × 5.1 = هکتار 

 
 کیلومتر مربع است این مساحت بر حسب هکتار برابر است با : 1648195حدود ب( مساحت ایران در 

1012 ×  1.65 = مساحت ایران 

10000  
  هکتار 108 ×  1.65 = هکتار 

هکتار 1012 ×  1.65
هکتار 1014 ×  5.1

 ≈  3.2  ×  10−3  

 

 کمیاب رنگی به الماس این .قیراط است ۱۸۲به جرم دریای نور یکی از بزرگترین الماس های موجود در ایران در :  9سوال 
 است جهان مشهور الماس های  از دیگر یکی نیز نور کوه شود می نگهداری ملی جواهرات خزانه در و بوده شفاف صورتی

میلی  ۲۰۰شود با توجه به اینکه هر قیراط معادل دارد و هم اکنون در برج لندن نگهداری میقیراط   ۱۸۰ حدود جرم که
 ؟گرم است جرم الماس دریای نور و کوه نور بر حسب گرم چقدر است

 

 ابتدا ضریب تبدیل مناسب را پیدا می کنیم : 

 

g   =>   200 𝑚𝑔 200 =   قیراط 1

 قیراط 1
  =  1 

 بنابراین جرم دریای نور بر حسب گرم برابر است با : 

𝑚𝑔 200 )( قیراط182)

 قیراط 1
) = 3.64 ×  104 mg =  36.4 g 

 و جرم کوه نور بر حسب گرم برابر است با :

 

𝑚𝑔 200 )(قیراط 108)

 قیراط 1
) = 2.61 ×  104 mg =  21.6 g 
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متر رشد میکند  ۳.۷روز  ۱۴است که در مدت  هسپروویوکا سریع ترین رشد گیاه متعلق به گیاهی موسوم به:  10سوال 
 آهنگ رشد این گیاه بر حسب میکرو متر بر ثانیه چقدر است؟

 

 

3.7 𝑚

روز 14
=

3.7
14  

1 m =  106µ m          (60)(60)(24)  = 1روزs = 86400 s   =>    
روز 1

86400 𝑠
    = 1 

   (3.7
14  )( 

106 µm

1 𝑚 )( 
 روز1

86400 𝑠
) ≈ 3.1  µm

𝑠
 

 

 

دستگاه بریتانیایی یکاها دستگاهی است که در برخی از کشورها مانند آمریکا و انگلستان همچنان استفاده :  11سوال 
طوریکه است ارتفاع هواپیما می شود یک های اصلی طول در این دستگاه ها یا فوت و های کوچک تهران اینچ است به

متر سانتی ۲.۵۴است بر حسب متر به دست آورید هر اینچ هزار پا از سطح آزاد دریاها در حال پرواز  ۳۰را که در فاصله 
 .است

 

1ft = 12 in   , )1 in = 2.54 cm(     => 1 ft =  )12()2.540( cm    =>  1 ft  =  30.48 cm 

(30000 ft)( 30.48 𝑐𝑚

1 𝑓𝑡
) =  9.144   ×  105 cm 

 

سال پیش باز می گردد که  ۲۵۵۰قدیمی ترین سنگ نوشته حقوق بشر که تاکنون یافت شده است به حدود :  12سوال 
به فرمان کوروش پادشاه ایران در دوره هخامنشیان نوشته شده است مرتبه بزرگی سنین سنگ نوشته بر حسب ثانیه 

 چقدر است؟

ثانیه است می  60دقیقه و یک دقیقه  60ساعت ساعت ، یک  24رزو ، یک روز  365با توجه به  اینکه یک سال 
 توانیم بنویسیم :

1 y = )365()24()60()60( s = 31536000 s   

2550 y = )2550()31536000 s( = 80416800000 s 
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متر بر ثانیه است  0.5144تندی شناورها در دریا به سبک های بهنام گره بیان می شود هر گره دریایی برابر :  13سوال 
سال پیش باز می گردد زمانی که ملوانان تندی متوسط کشتی خود را با استفاده از  ۴۰۰چه گره دریایی به حدود تاریخ

وسیله ای به نام و تندیس سنجش شناور اندازه میگرفتند این وسیله شامل طنابی بود که در فواصل مساوی گره ای 
تعداد گره های رد شده از دست ملوان در یک زمان روی آن زده شده بود در حین کشیدن کشیده شدن طناب به دریا 

آوردند پس از آن ملوانها از واژه گره برای بیان تندی متوسط شد و تندی متوسط کشور را به دست میمعین شمرده می
 .کشتی استفاده می کنند

گره از بندر شهید رجایی به طرف جزیره الوان حرکت کند تندی آن را بر حسب  ۱۴اگر یک کشتی حمل کاال با تندی الف(
 .کیلومتر بر ساعت به دست آورید

متر است که کشتی قسمت  ۱۸۵۲مال یکی دیگر از لکه های متداول در دستگاه بریتانیایی از یک مایل دریایی برابر  ب(
 .الف را بر حسب مایل بر ساعت به دست آورید

 

1 knot = 0.5144  m/s 

1m = 10−3 km  =>  10
−3 𝑘𝑚

1 𝑚  = 1 

1 h =  3600 s =>  3600 𝑠

1 ℎ = 1 

14 knot = )14()0.5144 m/s( )10−3 𝑘𝑚

1 𝑚 )( 3600 𝑠

1 ℎ )  ≈ 25.9 
𝑘𝑚

ℎ
 

 ب( ابتدا یک مایل دریایی را بر حسب کیلومتر می نویسیم :

× 1.852 =  مایل دریایی 1  10−3 km       =>  
دریایی مایل 1

1.852 𝟏.𝟖𝟓𝟐 × 10−3 km
 = 1 

 

سانتی متر و هر فرسنگ  104ذرع و فرسنگ از جمله یکاهای قدیمی ایرانی برای طول است . هر ذرع  :  14سوال 
ذرع است. قشم ، بزرگ ترین جزیره خلیج فارس است که مساحت آن از بیش از بیست کشور جهان بزرگ تر  6000

 و فرسنگ بیان کنید. کیلومتر برآورد شده است. این طول را بر حسب ذرع 120است. طول این جزیره حدود 

 ابتدا طول جزیره را به متر و سپس به سانتی متر تبدیل می کنیم.

1 km = 1000 m  , 1 m = 100 cm 

120 km × 1000 =  120000 m 

120000m × 100 = 12.000.000 cm 

12.000.000 cm + 104 =  115384/615 فرسنگ 19/231  =  6000 + 115384/615           ذرع 
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شکل زیر ، صفحه تندی سنج یک خودرو را نشان می دهد. تندی خودرو چند کیلومتر بر ساعت است؟ :  15سوال 
 رقم غیرقطعی  و خطای تندی سنج را در گزارش مشخص کنید.

 
 

قسمت تقسیم شده بنابراین هر شاخص نمایانگر  5کیلومتر بر ساعت به  10با توجه به درجه بندی تندی سنج ، هر 
 ت است ، بنابراین کیلومتر بر ساع 2

km/h  0.5  ±km/h     114.5 

 0.5خطا = 

 114.5رقم غیر قطعی = 

 

های صنعتی مانند تراشکاری ها اندازه گیری طول با ابزارهای دقیق تر از خط کش در بسیاری از کارگاه:  16سوال 
میلیمتری انجام میشود این ابزارها کولیس و ریز سنج نام دارد که به دو صورت مدرج و رقمی دیجیتال ساخته می شود 

ت نتیجه اندازه گیری شامل دقت ابزار و خطای آن در درس آزمایشگاه علوم با نحوه کار کولیس و ریزسنج مدرج و ثب
رقمی را نشان میدهد رقم غیر  یک ریزسنج و یک کولیستوسط آنها آشنا خواهید شد شکل های الف و به به ترتیب 

.قطعی و خطای هر یک از این وسیله ها را مشخص کنید

 

        0.005خطا  =     3الف (  رقم غیر قطعی  = 

.050خطا =   7ب( رقم غیرقطعی =   
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 :  الف ( مرتبه بزرگی تعداد نفس هایی را که یک شخص در طول عمرش می کشد ، تخمین بزنید. 17سوال 

 ب( مرتبه بزرگی تعداد پلک هایی را که چشم یک شخص در طول عمرش می زند ، تخمین بزنید.

 

سال باشد  70بار در دقیقه نفس می کشد با فرض بر اینکه طول عمر یک انسان  16الف ( یک فرد عادی معموال 
 تعداد نفس های یک انسان در طول عمرش برابر است با : 

16 × 60 × 24 × 365 × 70 ≈ 5.9 × 108   ≈  109 

 بار پلک می زند ، بنابراین مشابه قسمت )الف( می توانیم بنویسیم :  12ب ( یک انسان به طور متوسط در هر دقیقه 

12 × 60 × 24 × 365 × 70 ≈ 4.4 × 108   ≈  108 

 : مرتبه بزرگی جرم آب اقیانوس ها را تخمین بزنید. 18سوال 

 میلیون کیلومتر مکعب است که جرمی در حدود :  1340حجم آب اقیانوس ها 

(1340 × 106 𝑘𝑚3)(  10
9 𝑚3

1  𝑘𝑚3)( 
 1000 𝑘𝑔

1  𝑚3 ) = 1.34 × 1021 ≈ 1021 

 :  19سوال

توانید قطعه ای فلزی به شما داده شده است و ادعا می شود که از طالی خالص ساخته شده است چگونه میالف( 
 ؟این ادعا را بررسی کنیددرستی 

توسط یک شرکت ژاپنی ساخته شده است چگالی این شمش طال را به  ؟ و جرم؟ بزرگترین شمش طال با حجم  ب(
 ؟دست آورید 

مقایسه کنید و دلیل تفاوت این دو عدد را بیان  ۱۸نتیجه به دست آمده در قسمت به را با چگالی طال در جدول پ (
 کنید

با تعیین چگالی این قطعه فلز و مقایسه آن با چگالی طال می توان این ادعا را بررسی کرد برای محاسبه چگالی  الف (
تقسیم کرده و چگالی آن را به  حجماین قطعه فلز جرم و حجم این قطعه فلز را اندازه گیری می کنیم و سپس آن را بر 

 .دست می آوریم

 داشت :ب( با توجه به تعریف چگالی خواهیم 

ρ =  𝑚
𝑣

=
 250.0 𝑘𝑔

1.573 ×104 𝑐𝑚3 
 ≈  1.589 × 10−2  𝑘𝑔

𝑐𝑚3 

 حال عدد به دست آمده را بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب می نویسیم.
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1 𝑚3 =  106 𝑐𝑚3   =>  
 106 𝑐𝑚3

1 𝑚3  = 1   =>  ρ = (1.589 × 10−2  𝑘𝑔

𝑐𝑚3)( 
 106 𝑐𝑚3

1 𝑚3 ) = 1.589 × 104  𝑘𝑔

𝑚3 

 

کتاب ذکر شده است به این دلیل است که  8-1بین عدد بدست آمده در باال و عددی که در جدول  پ( تفاوت 
 شمش طال از طالی خالص ساخته نمی شود و آلیاژی از طال ، مس و نقره است.

: برای تعیین چگالی یک جسم جامد ، ابتدا جرم و حجم آن را مطابق شکل پیدا کرده ایم . با توجه به  20سوال 
 حساب کنید. g/cm3و  g/lداده های روی شکل ، چگالی جسم را بر حسب 

 حجم جسم برابر است با :

23.1 mL  - 18.5 Ml = 4.6 Ml = 4.6 × 10−3L 

ρ =  𝑚
𝑣

=
 8.24 𝑔

4.6 ×10−3 L 
 ≈  1.8 × 103  𝑔

L
 

1 L = 103𝑐𝑚3  =>  1 𝐿
103𝑐𝑚3 

 = 1   =>   ρ =(1.8 × 103  𝑔

L
)( 

 1 𝐿
103𝑐𝑚3 

) = 1.8  𝑔

𝑐𝑚3 

 :  21سوال 

میلیون است اگر شما یک قوطی کبریت  ۱۰۰ستاره های کوتوله سفید بسیار چگال هستند و چگالی آنها در حدود الف ( 
از ماده تشکیل دهنده ان ستاره ها در اختیار داشتید کرمان چند کیلو گرم می شد ابعاد و حجم قوطی کبریت را خودتان 

 .تخمین بزنید

نس کیلوگرم و ماده تشکیل دهنده انسانها از ج ۶۰اگر جمعیت کره زمین هفت میلیارد نفر به جرم میانگین هر نفر  ب(
ستاره های کوتوله سفید فرض شود که فرزین ممکن است ابعاد یک اتاق چقدر باشد تا همه انسان ها در آن جای 

 ؟گیرند

×، چگالی ستاره های کوتوله سفید   SIالف ( با توجه به تعریف یکاهای  106  𝑘𝑔

𝑚3 100   است. برای حل این مساله
× ابعاد قوطی کبریت را   0.03 m × 0.01 m  m 0.05  : در نظر میگیریم ، حجم این قوطی کبریت برابر است با 

V = 0.05 m × 0.03 m × 0.01 m = 15 × 10−6 𝑚3 

ρ =  𝑚
𝑣

   =>   m = ρV   => (100 × 106  𝑘𝑔

𝑚3)( 15 × 10−6 𝑚3) = 1500 kg 

 ب( ابتدا جرم انسان های روی کره زمین را محاسبه می کنیم : 

m = ρV    = (7 × 109)(60 kg) = 4.2 × 1011 kg 

×حاال ، اگر چگالی  انسان ها برابر   106  𝑘𝑔

𝑚3 100 : باشد ، حجمی که انسان ها اشغال می کنند برابر است با 

v =  𝑚
ρ

 =   4.2 ×1011 kg

100 ×106  𝑘𝑔

𝑚3
   = 4.2 × 103 𝑚3     .این حجم برابر با اتاقی با ابعاد 10 در 12 در 35 متر است 
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