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شکل الف براساس آنچه در علوم سال هشتم در زمینۀ نورشناسی خواندید آمده است. اجزاي این شکل را توضیح دهید و بگویید که در آن، چه چیزي - 1
مدل سازي شده است. این مدل سازي چگونه در تشکیل تصویر در یک دوربین عکاسی به کار رفته است (شکل ب)؟

. فاصلۀ زمین (منظومۀ شمسی) تا نزدیک ترین ستاره بعد الف) یکاي نجومی برابر میانگین فاصلۀ زمین تا خورشید است  - 2
از خورشید، برحسب یکاي نجومی چقدر است؟

ب) مسافتی را که نور در مدت یک سال در خأل می پیماید یک سال نوري می نامند و آن را با نماد  نمایش می دهند. اختروش ها دورترین اجرام شناخته  

شده از منظومۀ شمسی هستند و به عبارتی در دورترین محل قابل مشاهدة کیهان قرار دارند. فاصلۀ اختروش ها از منظومۀ شمسی  متر

برآورد شده است. این فاصله را برحسب سال نوري بیان کنید. تندي نور را در خأل  متر بر ثانیه بگیرید.

اگر مطابق شکل روبه رو، یکاي طول را به صورت فاصلۀ نوك بینی تا نوك انگشتان دست کشیده شده بگیریم، چه مزایا و چه معایبی دارد؟ - 3

در فیزیک، تغییر هر کمیت را نسبت به زمان، معموًال آهنگ آن کمیت می نامیم. از شلنگ شکل روبه رو، آب با آهنگ  خارج می شود. این - 4

آهنگ را به روش تبدیل زنجیره اي، برحسب یکاي لیتر بر دقیقه  بنویسید. (هر لیتر معادل  سانتی متر مکعب است.)

در چه صورت یک مدل یا نظریۀ فیزیکی بازنگري می شود؟ - 5

فرآیند مدل سازي در فیزیک را با ذکر یک مثال توضیح دهید. - 6

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: فیزیک دهم

آموزشگاه آبادگران

(1AU ≃ 1٫50 × m)1011

ly
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نقشۀ مفهومی زیر را کامل کنید. - 7

کمیت ھای فیزیکی

شامل شاملدارای

یکا باید

در دسترس
باشد

مانندمانند

برداری

مانند مانند

فرعی

مانند مانند

زمان و
جرم

الف) هر میکروقرن، تقریبًا چند دقیقه است؟ - 8
ب) یک میلیارد ثانیۀ دیگر، تقریبًا چند سال پیرتر می شوید؟

هکتار، از جمله یکاهاي متداول مساحت است. هر هکتار برابر  هزار متر مربع است. - 9

الف) اگر زمین را کره اي یکنواخت به شعاع  کیلومتر در نظر بگیریم (شکل روبه رو)، مساحت آن چند هکتار است؟
ب) تحقیق کنید مساحت کل سرزمین ایران، شامل خشکی و دریا، چند هکتار است؟ این مساحت چند درصد از مساحت

کرة زمین است؟

مقدار بار الکتریکی الکترون  است. مقدار این بار را برحسب کولن و با نمادگذاري علمی بنویسید. - 10

کدام گزینه جرم یک زنبور عسل  را به  صورت نمادگذاري علمی درست بیان می کند؟ - 11
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با توجه به پیشوندهاي یکاهاي  و نمادگذاري علمی جدول زیر را کامل کنید. - 12

 قطر میانگین یک گویچۀ (گلبول) قرمز          

 قطر هستۀ اتم اورانیوم         

 جرم یک گیرة کاغذ         

 زمانی که نور مسافت  متر         
را در هوا طی می کند.  

 زمانی که صوت مسافت  متر         
را در هوا طی می کند.  

جرم یک سوزن ته گرد را چگونه می توان با یک ترازوي آشپزخانه اندازه گیري کرد؟ - 13

گالیله در برخی از کارهایش از ضربان نبض خود به عنوان زمان سنج استفاده کرد. شما نیز چند پدیدة تکرار شونده در طبیعت را نام ببرید که می توانند - 14
به عنوان ابزار اندازه گیري زمان به کار روند.

سریع ترین رشد گیاه متعلق به گیاهی موسوم به ِهسِپروُیوکا است که در مدت  روز،  متر رشد می کند (شکل روبه رو). آهنگ رشد این گیاه - 15
برحسب میکرومتر بر ثانیه چقدر است؟

دستگاه بریتانیایی یکاها، دستگاهی است که در برخی از کشورها مانند آمریکا و انگلستان همچنان استفاده می شود. یکاي اصلی طول در این دستگاه پا - 16

(ُفوت) و یکاي کوچک تر آن اینچ است به طوري که  است. ارتفاع هواپیمایی را که در فاصلۀ  پا از سطح آزاد دریاها در حال پرواز

است برحسب متر به دست آورید. هر اینچ  سانتی متر است. 

قدیمی ترین سنگ نوشتۀ حقوق بشر که تا کنون یافت شده است به حدود  سال پیش باز می گردد که به فرمان کوروش، پادشاه ایران در دورة - 17
هخامنشیان نوشته شده است. مرتبۀ بزرگی سن این سنگ نوشته برحسب ثانیه چقدر است؟

SI

⋯ ⋯ μm⋯ ⋯ mm7٫0 × m10−6

⋯ ⋯ fm⋯ ⋯ pm1٫75 × m10−14

⋯ ⋯ mg⋯ ⋯ g1٫0 × kg10−4

⋯ ⋯ ns⋯ ⋯ μs1٫0 × s10−90٫3

⋯ ⋯ μs⋯ ⋯ ms1٫0 × s10−30٫35

143٫7

1ft = 12in30000

2٫54

2550
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تندي شناورها در دریا برحسب یکایی به نام گره بیان می شود. هر گره برابر  متر بر ثانیه است. تاریخچۀ گره دریایی به حدود  سال - 18
پیش باز می گردد، زمانی که ملوانان تندي متوسط کشتی خود را با استفاده از وسیله اي به نام تندي سنج شناور اندازه می گرفتند. این وسیله، شامل طنابی بود
که در فواصل مساوي، گره اي روي آن زده شده بود. در حین کشیده شدن طناب به دریا، تعداد گره هاي رد شده از دست ملوان در یک زمان معیّن شمرده

می شد و تندي متوسط کشتی را به دست می آوردند. پس از آن، ملوان ها از واژة «گره» براي بیان تندي متوسط کشتی استفاده می کنند.

الف) اگر یک کشتی حمل کاال با تندي  گره از بندر شهید رجایی به طرف جزیرة الوان حرکت کند، تندي آن را برحسب کیلومتر بر ساعت به دست
آورید.

ب) مایل، یکی دیگر از یکاهاي متداول طول در دستگاه بریتانیایی است. یک مایل دریایی برابر  متر است. تندي کشتی قسمت (الف) را برحسب مایل
بر ساعت به دست آورید.
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