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1درسنامه
دربارة  پرندة  هدایت پذیر از راه دور )پهباد( چه می دانید؟

به نظر شما چرا انسان به فکر ساخت سد افتاد؟

انسان ها برای رفع نیازهای خود با استفاده از تفکر، تجربه و به کار بستن مهارت های گوناگون، وسایل مختلفی را ساخته اند. 

نمی توان علم را در یک جمله به خوبی تعریف کرد، اما روشن است که هرگاه به تحقیق و پژوهش دربارة پرسشی که در ذهنمان ایجاد شده می پردازیم، 

به آگاهی و علممان می افزاییم. 

به علت اهمیت فراوان علم، درسی به نام علوم تجربی در مدارس تدریس می شود.

همة روش ها و مراحلی را که برای رسیدن به پاسخ درست و منطقی و افزایش سطح آگاهی خود طی می کنیم، »روش علمی« نامیده می شود. 

این مراحل عبارت اند از: 

4 فرضیه سازی 1 مشاهده    

5 انجام آزمایش 2 طرح پرسش علمی  

6 نتیجه گیری و ارائه ی  نظریه 3 جمع آوری اطالعات  

 مشاهده: مشاهده یکی از روش های یادگیری است. جمع آوری اطالعات 

از محیط اطراف با استفاده از حواس پنجگانه را »مشاهده« می نامیم. 

نگاه کردن یکی از روش های مشاهده است.  

به نظر شما، افراد نابینا توانایی جمع آوری اطالعات را از طریق مشاهده دارند؟ 

 طرح پرســش علمی: تحقیقات علمی با مشاهده هایی شروع می شود که در مورد علت آن ها آگاهی نداریم. به همین علت پرسش هایی در 

ذهنمان شکل می گیرد که پاسخ شان را نمی دانیم. 

اگــر پرسشــی طــرح نشــود، علتــی بــرای تحقیــق و جســت وجو وجــود نــدارد. مهم تریــن نکتــه در علــم، ســؤال کــردن و تــالش بــرای یافتــن 
ــت. جواب  اس

 جمع آوری اطالعات: برای رســیدن به پاســِخ پرســش طرح شــده از روش ها و منابع اطالعاتی مختلفی از قبیل: اینترنت، دایرة  المعارف، 

مصاحبه با متخصصان، مطالعة  کتاب و مجله می توان استفاده کرد. 

                           

  )حس .................................(

  )حس .................................(

  )حس .................................(

  )حس .................................(

  )حس .................................(

مصاحبه  کتاب  دایرۀ المعارف
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 فرضیه سازی: ارائة  راه حل و پاسخ احتمالی به پرسش علمی طرح شده است که می تواند درست یا نادرست باشد. مهم ترین ویژگی فرضیه، 

قابل آزمایش بودن )آزمودنی بودن( آن است. به این معنی که اگر فرضیه ای قابل آزمایش نباشد، باید آن  را عوض کرد. 

بهترین راه برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه )پیش بینی(، طراحی و انجام آزمایش و بررسی نتایج آن است.

 آزمایش فرضیه: برای اطمینان از درســت یا نادرســت بودن فرضیه باید آن را آزمایش کرد. در حین انجام آزمایش یادداشــت برداری، از 

اهمیت زیادی برخوردار است. 

برای اطمینان از درستی نتیجة آزمایش و کاهش خطا، باید هر آزمایش را چندین بار تکرار کرد. 

 نتیجه گیری: بعد از بررسی نتایج به دست آمده از آزمایش، نتیجه گیری انجام می شود. اگر نتیجة به دست آمده، فرضیة داده شده را تأیید 

کرد، از این پس آن  را نظریه می خوانیم و اگر فرضیه تأیید نشد، دوباره فرضیة جدیدی طرح و آزموده می شود. 

مراحل حل مسئله به روش علمی 
 1 موادی از قبیل نفت، اتانول، گوگرد، جوهرنمک، برادة  آهن، نمک در اختیار داریم.  مشاهده

 2 آیا این مواد قابلیت حل شدن در آب را دارند؟   طرح پرسش علمی

 3 بررسی ویژگی های هر ماده )از قبیل نوع ماده، چگالی آن ها و...(  جمع آوری اطالعات
 4 با توجه به اطالعات جمع آوری شده به پرسش علمی طرح شده پاسخی می دهیم. مانند: به نظر من جوهرنمک، اتانول و نمک در آب حل می شوند 

و در مقابل نفت، برادة آهن و گوگرد در آب حل نمی شوند.  فرضیه سازی

 5 در بشرهای مختلف، 100 سی سی آب می ریزیم و از هر ماده مقداری درون آن ریخته و هم می زنیم؛ سپس چند لحظه آن ها را کناری گذاشته و 
بعد بررسی می کنیم. در نهایت پس از چند بار تکرار آزمایش از مشاهداتمان نتیجه گیری کرده و آن را یادداشت می کنیم.  انجام آزمایش

 6 نتیجة  آزمایش را بررسی می کنیم. اگر فرضیه را تأیید کرد، نظریه است و در غیر این صورت باید به مرحلة چهارم برگردیم و فرضیه را تغییر دهیم. 
مانند پس از انجام آزمایش متوجه شدیم که نمک، اتانول و جوهرنمک در آب حل می شوند، ولی برادة آهن، گوگرد و نفت در آب حل نمی شوند.  

نتیجه   گیری و ارائة نظریه.

 علم و فناوری
فناوری، تبدیل علم  به عمل است. به عبارت دیگر به کار بردن ابزار، دستگاه ها و موادی که تأمین  کنندة نیازهای انسان ها است، فناوری نامیده می شود. 

فرض کنید می خواهیم خودرو بســازیم. پیش از هر چیز نیازمند دانش و علوم مرتبط با ســاخت آن هستیم. ولی وجود علم و دانش به تنهایی 

کافی نیست، بلکه تجربه و سایر مهارت ها در این باره اهمیت  دارند. پس از فراهم بودن موارد گفته شده، برای عملی کردن طرح ها به امکانات 

و ماشین آالت نیازمندیم.
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اغلب فناوری ها در کنار فواید، معایبی هم دارند؛ به عنوان مثال با اختراع خودرو، قطار و هواپیما، جابه جایی مسافران راحت تر و سریع تر شده 

اســت، ولی اســتفاده از سوخت های فســیلی برای به حرکت در آوردن آن ها، موجب آلودگی هوای شهرهای مختلف شده و همچنین مصرف 

بی رویة سوخت موجب تمام شدن این منابع طبیعی می شود. 

مثالی دیگر، اختراع اینترنت اســت که یکی از برجســته ترین ابداعات بشــر در زمینة ارتباطات در طول تاریخ بوده است. این اختراع عالوه بر 

مزایایی از قبیل ارتباط ســریع تر، منابع ارتباطی فراوان، آموزش و ســرگرمی، دارای معایبی از قبیل امکان سرقت اطالعات شخصی، محتوای 

نامناسب گروه های سنی مختلف، ایجاد انزوای اجتماعی و افسردگی است.

علوم تجربی به چهار شــاخة فیزیک، شــیمی، زیست شناسی و زمین شناسی تقسیم می شود. ولی موفقیت ها و پیشرفت های کسب شده نتیجة 

فعالیت مشترک همة دانشمندان و متخصصان با یکدیگر است. برای مثال تولید سوخت هسته ای و استفاده از آن نمونه ای از فناوری است که 

دانشمندان همة شاخه های علوم تجربی و سایر رشته ها در آن سهیم هستند. 

 1 اولین مرحلة مهارت های یادگیری در علوم ................................ است.

 2 پاسخ احتمالی به پرسش علمی طرح شده، ................................ نام دارد. 

 3 برای اطمینان از درستی نتیجة آزمایش باید آن را ................................ کرد. 

 4 تبدیل علم به عمل، ................................ نام دارد. 

 5 مصرف سوخت های فسیلی موجب آلودگی هوا می شود.                                                                                            

گوگرد و جوهرنمک در آب حل نمی شوند.  6 

 7 اگر هنگام انجام آزمایش از ابزارهای دقیق استفاده شود، دیگر نیازی به تکرار آزمایش نیست. 

 8 جملة »ماه به دور زمین می چرخد.« فرضیه است. 

 9 ساخت تلفن همراه فناوری است. دو مورد از مزایا و دو مورد از معایب آن را نام ببرید. 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 10 ترتیب مراحل زیر را در روش علمی مشخص کنید. 

طرح سؤال- ارائة  نظریه- مشاهده- ارائة فرضیه- نتیجه گیری- طراحی آزمایش
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 11 شخصی فکر می کند سطح تماس آب با هوا در سرعت تبخیر آن مؤثر است. آزمایشی طراحی کنید که به او در تأیید یا رد فرضیه  اش 
کمک کند. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 12 مهم ترین نکته در علم چیست؟ 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 13 جملة »پخش شدن جوهر در آب به علت جنبش ذرات سازندة مایعات است.« بیان گر کدام مرحله از روش علمی است؟ 
2( نظریه 1( فرضیه  

4( نتیجه گیری 3( انجام آزمایش  

 14 کدام مورد در آب حل نمی شود؟ 
2( جوهرنمک 1( سرکه  
4( برادة آهن 3( اتانول  

 15 کدام مورد درست است؟ 
2( نظریه، فرضیه ای ثابت شده است. 1( بیش تر مواقع، فرضیه نادرست است. 

4( یادگیری با انجام آزمایش شروع می شود. 3( فرضیه، نظریه ای ثابت شده است. 

 16 کدام مورد از مزایای فناوری است؟ 
2( آسان و سریع تر شدن حمل و نقل 1( خطر اتمام منابع طبیعی  

4( ایجاد آلودگی صوتی 3( افزایش آلودگی هوا  

علم از بخش های مختلفی تشکیل شده است که این بخش ها با هم ارتباط دارند. علوم تجربی شامل گستره ای از علوم است که بر مبنای 

تجربه، آزمایش و مشاهدات انسان شکل گرفته است. 

علوم تجربی از شاخه های اصلی شامل شیمی، فیزیک، زمین شناسی و زیست شناسی تشکیل شده است. 

 فیزیک
علِم مطالعة خواص طبیعت اســت و این علم را غالباً »علم ماده« نام گذاری کرده اند. هدف اصلی علم فیزیک بررســی و تحلیل طبیعت بوده و 

همواره در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون پیش بینی و درک کند. نجوم و اخترشناسی از قدیمی  ترین شاخه های فیزیک است. 

 شیمی
درگذشته این علم را کیمیاگری می نامیدند. زیرا از مخلوط و ترکیب چند ماده به مادة دیگر می رسیدند. علم شیمی، علم مطالعة  ساختار، 

خواص، ترکیبات و تغییر شکل مواد است و همچنین به بررسی اتم ها، مولکول ها و برهم کنش میان آن ها می پردازد. 
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 زمین شناسی
علمی است که به بررسی سیارة زمین، تاریخچة آن، ساختمان و پوستة آن، اجزای درونی و انواع سنگ ها و سنگواره ها می پردازد. این علم 

دربارة مواد ســازندة زمین، پراکندگی سنگ های پوستة آن، سرگذشت آن و همچنین درباره ی گیاهان و جانورانی که در دوران گوناگون 

زمین شناسی وجود داشته اند، بحث می کند. 

 زیست شناسی
زیست شناسی از علوم طبیعی و دانش مربوط به مطالعة جانداران زنده است. این دانش به بررسی ویژگی های گیاهان و جانوران، ساختمان 

و سلول های سازندة آن ها و تأثیر آن ها بر محیط پیرامونشان می پردازد. 

زورآزماییپرسش های

 1 فناوری اطالعات تلسکوپ و میکروسکوپ و تولید دارو به ترتیب مربوط به کدام شاخه از علوم تجربی هستند؟
4( فیزیک- شیمی 3( شیمی- فیزیک  2( زیست شناسی- زمین شناسی  1( فیزیک- نجوم 

 2 بررسی کدام مورد مربوط به علم زمین شناسی است؟
4( تک سلولی ها 3( تبخیر و ترکیب مواد  2( گودال های آتشفشانی  1( کار و انرژی 

 3 کدام مورد از شاخه های علوم تجربی نیست؟
4( ریاضی 3( نجوم  2( زیست شناسی  1( زمین شناسی 

 4 کدام مورد با بقیه فرق دارد؟
2( پراکندگی سنگ های پوسته  1( ترکیبات مواد  

4( انواع سنگ ها 3( سرگذشت گیاهان و جانورانی که در زمین می زیسته اند. 

 5 کدام مورد از قدیمی ترین شاخه های فیزیک است؟
4( کیمیاگری 3( شناخت ساختار مواد  2( گیاه شناسی  1( ا خترشناسی 

.1.3 .2.4.5
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)0/5( 1- تولید سوخت هسته ای و استفاده از آن نمونه ای از تبدیل علم به .................................... است.  

)0/5( 2- در روش علمی، نتیجه گیری بعد از مرحلة .................................... بیان می شود.  

)0/5( 3- هدف از انجام آزمایش، بررسی درستی و نادرستی .................................... است.  

)0/5( 4- بررسی سیاره ها و کهکشان راه شیری در شاخة .................................... از علوم تجربی انجام می شود.  

)0/25( 5- علم، به معنی جمع آوری اطالعات با استفاده از حواس پنجگانه است.  

)0/25( 6- فناوری دارای مزیت های زیادی است و هیچ ضرری ندارد.           

)0/25( 7- تبدیل علم به عمل، فناوری نام دارد.    

)0/25( 8- در تبدیل علم به عمل، داشتِن دانش، مهارت و ابزارهای مناسب دارای اهمیت است.   

)2( 9- دانش آموزی می خواهد اثر خاک بر رشد گیاهان را بررسی کند. برای این کار آزمایشی طراحی کنید.  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)3( 10- برای هریک از تصاویر زیر یک مزیت و یک ضرر بنویسید.  

  مزیت: ......................................................................................................................................

  ضرر: ..........................................................................................................................................

  مزیت: ......................................................................................................................................

  ضرر: ..........................................................................................................................................
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  مزیت: ......................................................................................................................................

  ضرر: .........................................................................................................................................

)1( 11- واژه »علوم« را در یک سطر توضیح دهید.  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)0/5( 12- موفقیت و پیشرفت سریع علم، نتیجة ................................. است.  

1( استفادة مناسب از مهارت های یادگیری 

2( استفاده از ابزارهای مناسب

3( فعالیت مشترک دانشمندان در چهار شاخة  اصلی علم 

4( تالش دانشمندان 

13- جملة »من فکر می کنم اگر برای درست کردن کلوچه، به آن سفیدة تخم مرغ اضافه کنم، کلوچه ها تردتر می شوند.« یک ................................. 
است.   )0/5(

2( مشاهده 1( نظریه  
4( فرضیه 3( انجام آزمایش  



 فصل2: اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

17



کتاب کار 

18

1درسنامه
آیا می دانید وقتی 5 ساله بودید، قدتان چقدر بوده است؟

آیا می دانید در آن سن، سنگینی تان چقدر بوده است؟

چگونه می توانیم سنگین ترین کیف کالس را تشخیص دهیم؟

برای بیان پاسخ پرسش های باال به چه چیزهایی احتیاج دارید؟

قد خود را چگونه بیان کردید؟

سنگ بنای علم فیزیک»کمیت فیزیکی« است. در واقع برای بیان قانون های فیزیک از آن ها استفاده می کنیم. آنچه قابل اندازه گیری باشد و افزایش و 

کاهش داشته باشد،کمیت نام دارد.

به نظرتان در تصویرهای زیر کمیت های قابل اندازه گیری  

چه چیزی هستند؟  ................................................................................                                                  

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

ــع  ــده اید، در واق ــزرگ ش ــدر ب ــه چق ــوید ک ــه می ش ــید و متوج ــم می نویس ــار ه ــود در کن ــالگی خ ــا 5 س ــان را ب ــد کنونی ت ــدازة ق ــی ان وقت
ــد. ــه کرده ای مقایس

فیزیک علم اندازه گیری است. برای اطالع از مشخصات هر چیزی نیاز به اندازه گیری و ابزارهای مناسب داریم. 

 ویژگی های هرکمیت

1 ثابت باشد؛ زیرا مقایسه در هر زمان و مکان امکان پذیر باشد.

2 دقیق باشد؛ زیرا باید پاسخگوی آزمایش های بسیار دقیق باشد.

3 در دسترس باشد؛ بدین معنی که همواره بتوان آن را بدست آورد.

 هر جسم از ماده تشکیل شده
یکی از کمیت های اصلی جرم اســت که برای بیان مقدار ســنگینی جسم از آن استفاده می شود. به مقدار مادة تشکیل دهندة هر جسم، جرم 

می گویند. جرم جسم را به کمک ترازو اندازه گیری می کنند. واحد اندازه گیری )یکای( آن کیلوگرم است. البته از واحد گرم برای اجسام خیلی 

سبک و تُن برای اجسام خیلی سنگین استفاده می کنند.
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 انواع ترازو:

ترازوی دیجیتالی
(دقیق ترین ترازو)

قدیمی ترین ترازو ترازوی آشپزخانهترازوی سه اهرمی
(تک عقربه ای)

جدول روبه رو را کامل کنید.

جرم حدس زده شدهنام جسمردیف
واحد اندازه گیریجرم اندازه گیری شده )تخمینی(

خودکار1
کتاب درسی2
5 عدد سیب3

 وزن
با این وسیله آشنایی دارید؟           

نیروی گرانشی که از طرف زمین بر جسم وارد می شود و آن را به طرف زمین می کشد، نیروی وزن است. نیروی وزن را به کمک  

نیروسنج اندازه می گیرند و واحد آن نیوتن است. برای مثال وزن یک جسم 100 گرمی تقریبا یک نیوتن است. در داخل نیروسنج فنری 

قرار دارد که بسته به نیرویی که به آن وارد می شود، کشیده می شود.

تصویر روبه رو را تفسیر کنید.    
......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

 طول
طول یکی دیگر از کمیت های اصلی است که برای اندازه گیری ارتفاع یک برج، عرض یک میز، قطر مداد و... از آن استفاده می شود.

طول اجسام را با ابزارهای متفاوتی اندازه گیری می کنند که معمول ترین آن انواع مترها و خط کش ها است.

با استفاده از ابزارهای مناسب جدول زیر را کامل کنید.

ارتفاع )واحد(ارتفاع تخمینیعرض )واحد(عرض تخمینیطول )واحد(طول تخمینینام جسمردیف

1

2
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به عبارت دیگر، فاصلة بین دو نقطه یا مســافتی را که جســمی طی می کند، با کمیت طول بیان می کنیم. از یکاهای متداول طول می توان به 

کیلومتر، متر، سانتی متر و میلی متر اشاره کرد.

 حجم 

حجم مقدار فضایی است که جسم اشغال می کند.

حجم اجســام جامد منظم با فرمول های ساده ریاضی به دست می آید. برای مثال حجم یک مکعب مستطیل از حاصل ضرب سه مؤلفه  ی طول، 

عرض و ارتفاع به دست می آید. حجم اجسام نامنظم جامد نیز به کمک مقدار مشخصی آب به دست می آید. بدین صورت که در حجم مشخص 

آب، )درون اســتوانه ی مندرج( جســم را می اندازیم، مقدار جابه جایی آب در استوانه، حجم جسم را مشخص می کند. یکای حجم  مترمکعب، 

سانتی مترمکعب، میلی لیتر )سی سی( و لیتر است.

به عنوان مثال از اختالف ارتفاع استوانه الف و به حجم کلید بدست می آید.

 چگالی 
نسبت جرم به حجم معین از جسمی را »چگالی« آن گویند. واحد اندازه گیری)یکای( چگالی گرم بر سانتی متر مکعب یا کیلوگرم بر متر مکعب 

p
)v(
m

p
v

) )
) )= حجم

جرم است. هر چه جسم سنگین تر باشد، چگالی آن بیشتر است.  

هر چه فاصله ذرات سازندة ماده ای کمتر باشد، یعنی هرچه جرم ماده بیشتر متراکم شده باشد؛ چگالی آن بیشتر است و بنابراین در مواد جامد 

که ذرات سازنده به طور منظم در کنار هم قرار گرفته اند و فاصله ی بین آن ها کم است، چگالی بیش تر از گازها است که ذرات، آزادانه در فضا 

پخش هستند و فاصله ی آن ها بسیار زیاد است.  چگالی گازها    چگالی مایع ها     چگالی جامدها

1 به نظر شما چگالی آب بیشتر است یا هوا؟
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

g15 را اندازه بگیریم. 2 می خواهیم حجم قطعة  آهنی ای به جرم 
 چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 حجم آن را اندازه گرفته و چگالی را محاسبه کنید.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

بــرای آن کــه جســمی شــناور شــود، چگالــی اش ) نســبت جــرم بــه حجــم آن( بایــد از چگالــی محیطــی کــه در آن قــرار دارد )معمــوالً مایــع(، 
ــد. ــر باش کم ت
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 1 برای اندازه گیری حجم مایعات از ................................. استفاده می کنند.

 2 اندازه گیری مرحلة مهمی برای جمع آوری ................................. است.

 3 نیرویی که از طرف زمین بر جسم وارد می شود، برابر است با ................................. .

 4 چگالی یخ از آب ................................. است.

 5 مقدار فضایی که جسم اشغال کرده ................................. نام دارد.

 

 6 چگالی شیشه از آب کمتر است.   

 7 یکای اندازه گیری وزن جسم کیلوگرم است.

 8 دو ماده حجم یکسانی دارند، آن یکی که چگالی بیشتری دارد، جرم بیشتری دارد. 

 9 جرم جسم روی همة سیاره ها برابر است.

 10 یکای متر برای اندازه گیری فاصلة بین دو شهر است.                                                                                                  

 11 طول، عرض و ارتفاع اتاق عکاسی ای به ترتیب 500 سانتی متر، 3000 میلی متر و 4 متر است. حجم اتاق چقدر است؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 12 جرم خود را به گرم، کیلوگرم و تن محاسبه کنید.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 13 سه جعبه با مشخصات روبه رو داریم:                                                                                          
 کدام یک جرم بیشتری دارد؟ ..................................................................

 کدام یک حجم بیشتری دارد؟ ..................................................................
 چگالی کدام یک کمتر است؟ ..................................................................

اگر دو مکعب  هم اندازه از جنس چوب و ســرب داشته باشــیم و درون حجمی مشخص از آب بیاندازیم. مشاهده خواهیم کرد که مکعب سربی  

به انتهای ظرف می رود و در اصطالح غرق می شــود اّما مکعب چوبی بر روی آب شــناورمی ماند. زیرا چگالی چوب از آب کم تر و چگالی سرب 

از آب بیش تر است.
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 14 جرم یک بطری 1 لیتری از روغن مایع 900 گرم است. جرم حجمی آن را محاسبه کنید. 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 15 وزن یک جعبة 2/5 کیلوگرمی روی زمین چند نیوتن است؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Aرا نشان می دهد. در صورتی که جرم ها برابر باشند، چگالی مادة B  16 شکل های زیر ذرات سازنده از حجم های مساوی دو مادةA و
B است؟ چند برابر مادة

       ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 17 چرا روی آب ماندن در آب دریا راحت تر از آب استخر است؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 18 جدول زیر را کامل کنید.

در آب فرو می روددر آب شناور می ماندچگالی )گرم برسانتی مترمکعب(حجم )سانتی مترمکعب(جرم )گرم(ماده

13010

28020

3100150

 19 با توجه به شکل ها نیروی وزن هر یک از اجسام را محاسبه کنید.

......................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

=3/2m kgm=100kg
 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 20 اگر چگالی قطعه فنری 50000 کیلوگرم بر متر مکعب باشد، سه متر مکعب از آن چند تن جرم دارد؟
1/5 )4  15 )3  150 )2  1500 )1

 21 مقدار مشخصی جیوه گرما از دست می دهد، .................................
2( چگالی آن کاهش می یابد. 1( چگالی آن افزایش می یابد. 

4( باید جرم یا حجم آن مشخص باشد. 3( چگالی آن تغییر نمی کند. 

 22 مکعبی در ظرف آبی غوطه ور است. چگالی این مکعب .................................
2( 2 گرم بر سانتی متر مکعب است. 1( 1 گرم بر سانتی متر مکعب است. 

4( 2/5 گرم بر سانتی متر مکعب است. 3( 0/5 گرم بر سانتی متر مکعب است. 
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متر، چند گرم است؟ 3 9 2× × kg 1/3 است. هوای موجود در اتاقی به ابعاد
m 3

 23 چگالی هوا

7020 )4  70200 )3  7/02 )2  70/2 )1

) kg4  24 چگالی بلوک روبه رو را محاسبه کنید. )جرم 

781 kg
m 3

)2  81/7 g
cm 3

)1

               7/81 kg
m 3

)4  78/1 g
cm 3

)3

 25 6 کیلوگرم آب 6000 سانتی متر مکعب حجم دارد. چگالی آب را محاسبه کنید.

10)4  1 kg
m 3

)3  1 
g
cm 3 )2  100 )1

 26 اگر  ضلع مکعبی به ابعاد 3 متر را 2 برابر کنیم، حجم آن چند برابر می شود؟

4( 4 برابر 3( 6 برابر  2( 9 برابر  1( 8 برابر 

2درسنامه
 زمان

برای اندازه گیری زمان از چه واحدهایی استفاده می کنیم؟

چه وسیله ای برای اندازه گیری زمان می شناسید؟

در واقع برای اندازه گیری زمان از پدیده ای که خودش را تکرار می کند، مانند نوسانات یک پاندول، سیم فنر متر و ... می توان استفاده کرد.

ساعت های آفتابی از اولین ساعت های ساخته شده برای سنجش زمان اند. 

ساعت آبی، شمعی و شنی از دیگر موارد هستند.                                                     

امروزه از ســاعت یا زمان ســنج )کرنومتر( برای اندازه گیری زمان استفاده می کنند و یکای آن ثانیه است. اما از یکاهای تکمیلی دقیقه، ساعت، 

روز و شب و... نیز استفاده می شود.

دور اتاق خود را 3 بار بدوید و زمان طی شده را با کرنومتر اندازه بگیرید.

 چند ثانیه طول کشید؟ .................................................................

 چند دقیقه؟ .................................................................

 چند ساعت؟ .................................................................

ساعت شنی ساعت آفتابی
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طول خط کش های آزمایشگاهی بر حسب .................................. و .................................. درجه بندی شده است. 1 

دقت اندازه گیری به .................................. و .................................. بستگی دارد. 2 

یکای اندازه گیری زمان باید مدت زمان پدیده  ای .................................. باشد. 3 

 

 4 1000 میلی لیتر برابر 1 لیتر است.                                                                                                                                   

 5 اندازه گیری ها همواره با تقریب همراه اند.

 6 یکای مناسب برای هر یک از موارد زیر را بنویسید.
 قطر لولش آب: .........................................................................   مساحت حیاط: .........................................................................
 جرم یک گونی سیب زمینی: ..................................   ضخامت یک برگ کتاب: ...............................................
 حجم مایعات: ............................................................................   فاصله قم تا تبریز: ................................................................

 دقت در اندازه گیری
کم ترین مقداری که یک وســیله می تواند اندازه بگیرد، دقت اندازه گیری آن وســیله اســت. به نظر شما با خط کشــی که برحسب سانتی متر 

درجه بندی شده است، می توان طول های کم تر از یک سانتی متر را اندازه گیری کرد؟ خیر، در واقع وقتی با خط کش طول یک وسیله را اندازه  

می گیریم، عددی که می خوانیم خطا دارد؛ زیرا احتمال دارد که درجه بندی خط کش دقیق نباشد. بنابراین در اندازه گیری کمیت های فیزیکی 

همواره عدم قطعیت و خطا وجود دارد.

هرچقدر هم که در اندازه گیری دقت کنیم، نتیجه ی اندازه گیری خطا دارد و هیچ گاه خطا صفر نیست.

 عوامل مؤثر در افزایش دقت اندازه گیری

1 دقت و حساسیت وسیله اندازه گیری

2 مهارت شخصی

3 تعداد دفعات اندازه گیری
درتصویر باال اندازه ی طول مداد با خط کش اولی بین 5 و 6 و نزدیک به 5 است. بنابراین طول مواد را 5 سانتی متر می خوانیم. اما با خط کش 

دوم که دقت میلی متر دارد. طول مداد 5 است.
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 7 عمر متوسط برخی حشرات 2 ماه است. این حشرات به طور متوسط چند ساعت عمر می کنند؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 8  شما چند سال دارید؟ .................................................................................................................................

 از عمر شما چند ماه و چند شبانه روز می گذرد؟ .................................................................

 9 مساحت شکل روبه رو را محاسبه کنید.                                                                                                                
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 10 یک برنامة  کودک تلویزیونی در 2400 ثانیه پخش می شود. این برنامه در چند ساعت پخش می شود؟

1 ساعت
6

 )4 1 ساعت 
5

 )3 1 ساعت 
4

 )2 1 ساعت 
3

 )1

 11 با خط کشی که براساس سانتی متر درجه بندی شده است، طول خودکاری را اندازه گرفتیم.کدام یک درست است؟
/  cm16 9 )4  /  cm17 20 )3  /  cm17 23 )2   cm17 )1

 12 با پیمانه ای به حجم 7 سانتی متر مکعب کدام یک از اعداد زیر را نمی توان بدست آورد؟
35 )4  14 )3  71 )2  63 )1

فرانسه برای اولین بار در سال های اول انقالب فرانسه، برای یکسان سازی واحدهای اندازه گیری در سراسر کشور، واحدهای گرم و کیلوگرم 

را ابداع کرد. یک کیلوگرم برابر با جرم یک اســتوانة اســتاندارد ســاخته شده از آلیاژ پالتینیوم- ایریدیوم اســت. این استوانه در داخل 

مجموعه ای از حفاظ های تو در تو قرار دارد که آن را از آلودگی و تغییر شرایط محیط حفظ می کند، در ادارة بین المللی اوزان و سنجش ها 

در ســور )حومة پاریس( نگه داری می شــود. پس از مدتی دانشمندان متوجه شدند که از جرم این استوانه کاسته می شود! به همین علت 

در حال ساخت کره ای از جنس کریستال اند که جرمش دقیقاً یک کیلوگرم باشد.

 روش کار با ترازوی سه اهرمی
برای اندازه گیری جرم جســم با این نوع ترازو، جســم را در کفة مورد نظر قرار داده و براســاس قانون اهرم ها، وزنه های لغزنده را آن قدر 

جابه جا می کنیم که شــاخص انتهای اهرم ها مقابل خط نشــانه ثابت شود. سپس با جمع زدن عدد وزنه های لغزنده، جرم جسم مورد نظر 

را تعیین می کنیم. دقت این ترازو 0/01 گرم است.
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 کولیس:
کولیس وسیلة اندازه گیری طول است. دقت اندازه گیری کولیس بیشتر از خط کش های معمولی است و برای اندازه گیری قطر داخلی، قطر 

خارجی و عمق به کار می رود. باالتر بودن دقت اندازه گیری کولیس نسبت به خط کش به علت وجود ورنیه آن است که بر روی خط کش 

ثابت و اصلی آن حرکت می کند.

خط کش ثابت کولیس معموالً برحسب سانتی متر و اینچ درجه بندی شده است.                          

 ریزسنج:
برای اندازه گیری ضخامت ورقه های نازک و سیم های نازک از وسیله ای به نام ریزسنج استفاده می کنند. دربارة روش کار ریزسنج تحقیق کنید.

 

1 متر = 100 سانتی متر = 10 دسی متر = 1000 میلی متر
یک متر مربع = 10000 سانتی متر مربع = 1000000 میلی متر مربع

یک متر مکعب = 1000000 سانتی متر مکعب
یک کیلومتر مربع = 1000000 متر مکعب = 100 هکتار

1cc= 1cm3= 1میلی لیتر  یک میلی لیتر = 1000 سانتی متر مکعب = 1000 سی سی 
به طور کلی در تبدیل واحدهای بزرگ به کوچک از ضرب در تبدیل واحدهای و کوچک و بزرگ از تقسیم استفاده می کنیم.

زورآزماییپرسش های

 1 از کدام وسیله می توان برای اندازه گیری قطر توپ پینگ پونگ  استفاده کرد؟
4( متر 3( کولیس  2( خط کش  1( ریزسنج 

 2 خط کش ثابت کولیس برحسب .................................. و .................................. درجه بندی شده است.
4( اینچ- سانتی متر 3( دسی متر- میلی متر  2( سانتی متر- میلی متر  1( متر- اینچ 

.1.2
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1- چگالی فوالد از چگالی آلومینیوم .................................. است.  )0/5(

)0/5( 2- قطر لولة خودکار برحسب .................................. بیان می شود. 

)0/5( 3- هر چه جسمی سبک تر باشد، چگالی آن .................................. است. 

)1( 4- وزن جسم با .................................. اندازه گیری می شود و با یکای .................................. بیان می شود. 

)0/5( 5- کمیت .................................. نشان دهندة شناور شدن یا فرو رفتن جسم در آب است. 

 

)0/25( 6- شدت نیروی جاذبة زمین در مقایسه با ماه بیشتر است.                                                                                           

)0/25( 7- یک ساعت و بیست دقیقه برابر 80 دقیقه است. 

)0/25( 8- وزن جسم کوچکی به جرم 100 گرم 10 نیوتن است.                                                                                                            

)0/25( 9- فاصلة بین دو نقطه همان کمیت طول است. 

)1( 10- جدول زیر را کامل کنید.  

g ماده
cm3  

 چگالی
kg
m3  

وضعیت شناوری در آب چگالی

600نفت

3/7آلومینیوم

11- یک توپ پر پالستیکی به حجم 20 سانتی متر مکعب و وزن 0/15 نیوتن در اختیار داریم. اگر آن را روی آب بیندازیم، در آب شناور 
)0/5( می شود یا فرو می رود؟ 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)0/75( 7800 را محاسبه کنید.  kg
m3 12- حجم یک قطعه آهن به جرم 250 کیلوگرم و چگالی 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 1/4  قرار دهیم. 
3

gr
cm

 1/2 قرار دارند. اگر همین سه جسم را  در مایعی به چگالی 
3

gr
cm

C در مایعی به چگالی  B و A و 13- سه جسم 

)0/75( شکل قرارگیری جسم ها را رسم کنید. )مطابق شکل( 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

                     .............................................................................................................................................................................................................................................................................

)2( 64N باشد:  14- اگر وزن جسمی بر روی کرة ماه

 جرم این جسم روی کرة زمین چقدر است؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 جرم این جسم روی کرة ماه چقدر است؟ چرا؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)0/25( 15- یک ترازوی عقربه ای تا گرم مدرج شده است. کدام مورد نادرست است؟ 
g20 )4  g2 )3  kg2 )2  / g2 5 )1

)0/25( 16- چگالی قطعه فلزی، 6 گرم بر سانتی متر مکعب است. اگر آن را نصف کنیم، چگالی این قطعه چه تغییری می کند؟ 
4( تغییر نمی کند. 3( زیاد می شود.  2( کم می شود.  1( نصف می شود. 

)0/25( 17- کدام مورد با بقیه متفاوت است؟ 
4( لیتر 3( تن  2( سانتی مترمکعب  1( سی  سی 

)0/25( 18- بطری آب معدنی ای 1/5 لیتر است. این بطری چند سی سی است؟ 
4( 0/15 سی سی 3( 1500 سی سی  2(150 سی سی  1( 15 سی  


