
 دهم کیزیواحد ف لیتبد

عالمت  نییبلد باشد مبحث تع دیبا یگزار که هر دانش آموز ریاز مباحث مهم و تاث یک ی

متر مربع رو به  یکه مثال سانت شهیاز ما خواسته م کیزیاز سواالت ف یلیهست. تو خ

سواالت الزم ی حل این مدل از برا م،یکن لیکولن رو به کولن و... تبد کرویم ایمتر مربع 

 هست که مبحث تبدیل واحد رو به درستی درک کرده باشیم.

 

 جدول تبدیل واحد ها به صورت کامل

قبل از هرچیزی باید اعداد جدول زیر رو حفظ کنید)البته به مرور زمان با کمی استفاده 

 از روابط به صورت اتوماتیک اعداد این جدول رو حفظ میکنید(

 

 //// دسی نتیسا میلی میکرو نانو پیکو

p n µ m c d  نماد

 پیشوند
معنای  1-10 2-10 3-10 6-10 9-10 12-10

 پیشوند

 جدول واحد های منفی

 



 //// دکا هکتو کیلو مگا گیگا ترا 

T G 𝑀 k h da  نماد

 پیشوند
معنای  110 210 310 610 910 1210

 پیشوند

 جدول واحد های مثبت

 

 تبدیل واحد یعنی چه؟

سانتی متر  100م فرض کنید از شما بپرسند هر یرو آغاز میکن ونمثال کار خودمبا یک 

 ؟هچند متر است؟ پاسخ شما چی

. در واقع با پاسخ دادن متر است 1سانتی متر معادل  100هر احتماال باید بدونید که 

 به این سوال شما یک تبدیل واحد انجام داده اید.

100 cm = 1 m 

حذف   (cدقت کنیم متوجه میشویم که پیشوند سانتی )با نماد  اگر کمی به تساوی باال

 شده است. در واقع ساده ترین مدل تبدیل واحد مثل مثال باال حذف پیشوند است.

 

 

 



 واحد: تبدیلمدل های مختلف 

 حذف پیشوند   -1

 اضافه شدن پیشوند   -2

 حذف و اضافه شدن همزمان پیشوند   -3

مطالب توجه  همیدهیم. پس با دقت به ادامهر مدل رو به صورت خالصه توضیح 

 کنید.

 

 )تبدیل واحد نوع اول( حذف پیشوند-1

در این حالت کافیست مطابق جدول باال به جای هر پیشوند مقدار معادل اش رو 

 جایگزین کنیم.)یعنی چی؟(

 به مثال های زیر دقت کنید.

___________________________________________________________________ 

 معادل چند متر است؟صد و پنجاه میلی متر  :1مثال

در واقع سوال باال به این شکل معنی میشود که پیشوند میلی از کنار واحد متر  پاسخ:

ضرب میکنیم  150را در عدد  10-3، پس معادل میلی یعنی در حال حذف شدن است

 است(. 10-3)توجه: میلی مطابق جدول برابر 

m 3-mm = 150 x 10 150 
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 10-6میکرو کولن چند کولن است؟)توجه: مطابق جدول میکرو برابر  25 :2مثال

 است.(

 پاسخ:

c 6-c = 250 x 10µ 250 

_________________________________________________________________ 

اگر پیشوند های ما دارای توان بودند حتما باید پس ازحذف پیشوند، عدد معادل : نکته

 .پیشوند را به توان مورد نظر برسونیم برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید

_________________________________________________________________ 

 ند متر مربع است؟چمیلی متر مربع برابر با  150 :3مثال

اگر دقت کنید در مثال باال کلمه مربع به عنوان توان دو بکار رفته پس برای  پاسخ:

 تبدیل واحد باید توان دو را برای پیشوند لحاظ کنیم. یعنی خواهیم داشت:

2m 6-= 150 x 10 2m 2)3-150 x (10 =  2150 mm 

_________________________________________________________________ 

 :4مثال

3S  ??? =  3200 MS 

برای حل این سوال باید دقت کنید که پیشوند مگا در حال حذف شدن است  پاسخ:

 3جایگزین کردن توان ( را جایگزینش کنیم. اما برای 610پس باید مقدار معادل اش )

 را هم باید روی پیشوند اعمال کنیم پس خواهیم داشت:



3S 18= 200 x 10 3)6= 200 x (10 3200 MS 

_________________________________________________________________ 

 

 اضافه شدن پیشوند)نوع دوم تبدیل واحد( -2

قبل به جای حذف پیشوند، یک پیشوند در این مدل از تبدیل واحد ها بر عکس حالت 

 به مقدار اولیه اضافه میکنیم.

 برای درک بهتر به مثال های زیر دقت کنید:

___________________________________________________________________ 

 هر یک و نیم متر چند نانو متر است؟ :5مثال

1.5 m = ??? nm 

و در این مثال در حال اضافه شدن به  10-9 بدانیم که نانو یعنیاول از همه باید  پاسخ:

 ( باید قرینه شود و بعد در مقدار اولیه ضرب شود.-9مقدار اولیه است پس توان )

9nm = 1.5 x 10 9)-(-1.5 m = 1.5 x 10 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

https://lopekalam.ir/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-2/1484/


 حذف و اضافه شدن پیشوند به صورت همزمان -3

است و حذف شدن ین حالت ترکیب دو حالت قبلی است یعنی یک پیشوند در حال ا

 .شود اضافه مییک پیشوند دیگر همزمان 

 به مثال زیر توجه کنید.

 سانتی متر مربع چند میکرو متر مربع است؟بیست  :6مثال

 پاسخ:

 2m 12x 10 4-= 20 x 10 2m 2)+6x (10 2)2-= 20 x (10 220 cm 

2m 8= 20 x 10 

در مثال باال سانتی در حال حذف شدن و میکرو در حال اضافه شدن است پس معادل 

 هد شد.هنگام تبدیل واحد جاگذاری خوا 10+6و قرینه میکرو یعنی  10-3میلی یعنی 

m.irwww.lopekala 

 

 تهیه و تنظیم : مهندس رضا منصف

09117636268 
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