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اندازه گیری در علوم
 و ابزارهای آن

آموزش به روش نقشه مفهومی

بخش 1: اندازه گیری در علوم
اهمیت اندازه گیری

 یک مرحلة مهم برای جمع آوری اطالعات است.
 می توانیم اشیا را از لحاظ اندازه، مقدار، بزرگی، کوچکی، بلندی، کوتاهی و ..... با هم مقایسه کنیم.

 اندازه گیری، شمردن هر کمیت براساس یکا )واحد( آن است.

كمیت فیزيکی
 تعریف: هر چیز قابل اندازه گیری که بتوان آن را با یک عدد بیان کرد.

 یکا )واحد( هر کمیت: مقدار ثابت و معینی از آن کمیت است که به عنوان معیاری برای اندازه گیری و شمارش آن کمیت انتخاب شده است.
 در دسترس باشد؛ به این معنا که همواره بتوان آن را بدست آورد.

 ثابت باشد؛ تا مقایسة آن در هر زمان و مکان امکان پذیر باشد.
 دقت شخصی که اندازه گیری را انجام می دهد باال باشد.

 دقت وسیله ای که با آن اندازه گیری انجام می شود، زیاد باشد.
 کمیت های  اسکالر )نرده ای(: کمیت هایی که فقط اندازه و یکا دارند؛ مثل: جرم، زمان و دما 

 کمیت های برداری: کمیت هایی که عالوه بر اندازه و یکا، جهت نیز دارند؛ مثل: نیرو، وزن، سرعت
)kg( جرم 
)N( وزن 

)m( طول 
( )m3  حجم 

( )
kg

m3
 چگالی

)s( زمان 

بخش 2: هر جسم از ماده تشکیل شده است
جرم

 تعریف: به مقدار ماده تشکیل دهندة هر جسم، جرم  گویند.
m :نماد 

 وسیلة اندازه گیری: ترازو
 ( )kg  استاندارد اندازه گیری: کیلوگرم 

 یکاهای دیگر: تن، گرم، میلی گرم، مثقال و ....
تبدیل واحد یکاها به یکدیگر:          1000 گرم = 1 کیلوگرم،       1000 کیلوگرم = 1 تن  

 ویژگی های یکا )واحد( اندازه گیری

 انواع کمیت ها

 دقیق باشد

 معرفی برخی از کمیت ها

 یکا )واحد( جرم

»ترازوی دو كفه ای وسیله ای برای 
اندازه گیری جرم اجسام«
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 ویژگی: جرم جسم تابع شرایط محیطی نیست و همواره ثابت است.
 نوع کمیت: اسکالر

 بیشتر مردم به جای کلمه جرم از کلمة وزن استفاده می کنند. مثاًل می گویند وزن این هندوانه 6 
کیلوگرم است در حالی که این گفته از نظر علمی درست نیست، باید بگوییم »جرم هندوانه 6 کیلوگرم است«.

وزن اجسام برروی كرة زمین
 تعریف: مقدار نیروی گرانشی که به جرم جسم وارد شده و آن را به سمت مرکز زمین می کشد.

g به سمت خود می کشد. اما اگر از کرة زمین دور  N

kg

N

kg
= 9 8 10/   کرة زمین همة اجسام را با شدت جاذبه )شتاب گرانشی( 

شویم و در جایی از فضا قرار بگیریم که دور از زمین باشد جاذبة گرانشی به ما وارد نمی شود و معلق و بدون حرکت باقی می مانیم. پس دلیل 
سقوط اجسام و اینکه چرا هنگام سقوط به اطراف )چپ و راست( نمی روید »نیروی جاذبه« یا »گرانش زمین« است.

W :نماد 
 وسیلة اندازه گیری:  نیروسنج 

نحوه کار: داخل نیروسنج یک فنر قرار دارد که می تواند کشیده شود میزان کشیدگی فنر به اندازة نیرویی که به نیروسنج وارد 
می شود بستگی دارد.
 ( )N  یکا )واحد( استاندارد اندازه گیری: نیوتن 

 تابع شرایط محیطی است یعنی مقدار نیروی وزن به فضایی که در آن قرار گرفته است وابسته می باشد.
 تحت تأثیر میزان نیروی جاذبه ای است که به آن وارد می شود.

g )برحسب نیوتن بر کیلوگرم(  = 9 8 10/   وزن جسم برروی کرة زمین از حاصل ضرب جرم جسم )برحسب کیلوگرم( در شدت جاذبة زمین 
بدست می آید. در حالت کلی وزن جسم از رابطة زیر به دست می آید:

W N m kg g
N

kg
( ) ( ) ( )= ×                  شدت جاذبه )نیوتن بر کیلوگرم( × جرم )کیلوگرم(  = وزن )نیوتن(                             

 نوع کمیت: برداری و جهت آن همواره به سمت مرکز کرة زمین است.

 ویژگی

 مثال 1: اگر جرم ما روی زمین 50 کیلوگرم باشد در فضا هم ثابت و بدون تغییر همان 50 کیلوگرم است، اما وزن ما برروی زمین برابر است با:

 m kg= 50

 g N

kg
10

 w = ?(N)

 مثال 2: نیروی وزنی که به یک موز 200 گرمی وارد می شود برابر است با:
m gr kg

g
N

kg

W N

= =

=

200 0 2

10

/

?( )



                      

 پاسخ: شدت جاذبه )نیوتن بر کیلوگرم( × جرم )کیلوگرم( = وزن )نیوتن(

W kg
N

kg
N= × =50 10 500    

 پاسخ:  )باید دقت کنیم که برای محاسبة نیروی وزن، جرم جسم برحسب کیلوگرم باشد.(

W N m kg g
N

kg

W N

( ) ( ) ( )

/

= ×

= × =0 2 10 2

W N m kg g
N

kg
( ) ( ) ( )= ×
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 مثال 3: جرم شخصی 72 کیلوگرم است. وزن شخص برروی زمین و کرة ماه را بدست آورید؟

10 است داریم: N
kg

 پاسخ: باتوجه به اینکه جاذبه گرانشی کرة زمین تقریباً 
m kg= 72

g
N

kg
 10

W N= ?( )

1 است. برای محاسبة  7/ N

kg
حاال اگر این شخص به کرة ماه برود، جرم او ثابت و همان 72 کیلوگرم است اما نیروی گرانشی برروی کرة ماه، 

وزن شخص روی کرة ماه داریم:
W kg / /= × =72 1 7 122 4N

kg
N

جرم شخص همواره ثابت است، اما نیروی وزن آن بسته به نیروی گرانشی مکانی که در آن قرار گرفته است، تغییر می کند.

W N m kg g
N

kg

N

kg
W N

( ) ( ) ( )

W kg

= ×

= × ⇒ =72 10 720

بخش 3: طول و حجم
طول

 تعریف: فاصلة بین دو نقطه را طول می گویند.
x یا l :نماد 

 متر
 خط کش
 ریزسنج

 کیلومتر شمار
)m( استاندارد اندازه گیری: متر 

 یکاهای دیگر: کیلومتر، سانتی متر، اینچ، فوت، یارد، مایل و ....
 تبدیل واحد یکاهای متداول به یکدیگر:

=1  کیلومتر =1 متر ،        1000 متر =1 سانتی متر،            100سانتی متر 10 میلی متر
 نوع کمیت: اسکالر

حجم
 تعریف: مقدار فضایی که یک جسم اشغال می کند.

V :نماد 
( )m3  استاندارد اندازه گیری: متر مکعب 

)L( لیتر 
)mL( میلی لیتر 

تبدیل واحد یکاها به یکدیگر:
 نوع کمیت: اسکالر

 استوانه مدرج
 بشر مدرج

 وسیلة اندازه گیری

 یکا )واحد( طول 

 مایعات به کمک روش اندازه گیری

»طول مداد 16 سانتی متر می باشد«

 یکا )واحد( حجم 
 متداول اندازه گیری حجم مایع ها

 یک لیتر برابر حجم ظرف مکعب شکلی به طول، عرض و ارتفاع 
10 سانتی متر است.
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 دارای شکل هندسی منظم: پس از اندازه گیری ابعاد )طول، عرض و ... ( به کمک رابطه، حجم شکل را محاسبه می کنیم:
ارتفاع × مساحت قاعده = حجم منشور

 مثال: منشور استوانه  شکلی داریم که شعاع قاعدة آن 2 و ارتفاعش 10 متر است. حجم منشور برابر است با:
ارتفاع × مساحت قاعده = حجم منشور

 پاسخ: چون منشور استوانه ای شکل است لذا قاعدة آن به شکل دایره است داریم:
× شعاع × شعاع = مساحت دایره = × × =3 14 2 2 3 14 12 56/ / /  
= حجم استوانة × =12 56 10 125 6 3/ / m  

  دارای شکل هندسی نامنظم: ابتدا حجم مشخصی از مایع را درون استوانة مدرج ریخته سپس شی هندسی نامنظم مورد نظر را درون استوانة 
مدرج می اندازیم با باال آمدن سطح مایع و در نهایت محاسبة تغییر حجم مایع می توان حجم اشکال هندسی نامنظم را اندازه گیری کرد. در 

نظر باید داشت که آب باید همة شی نامنظم را در برگیرد.

است.   80 3cm مدرج  استوانه  داخل  مایع  حجم  شکل  مطابق  مثال:   
نامنظم دارد را داخل استوانه قرار  هنگامی که تکه سنگی که شکل هندسی 

100 باال می آید، حجم سنگ برابر است با: 3cm می دهیم، حجم مایع تا 
 100 80 203 3 3cm cm cm− =  

  گازها: دارای حجم نامشخص هستند و اگر در فضای در بسته ای قرار بگیرند، حجم آن ها متناسب با حجم فضایی است که گاز درون آن قرار دارد.
بخش 4: چگالی

چگالی
  تعریف: مقدار جرمی است که در حجم معینی از یک جسم وجود دارد )به بیان ساده تر نسبت جرم جسم به حجم( همچنین معیاری برای سنجش سبکی 

و سنگینی جسم است. چگالی ماده به مقدار آن بستگی ندارد و فقط به نوع ماده وابسته است.
 ρ  نماد: 

= چگالی )کیلوگرم بر متر مکعب(  فرمول محاسبه:                           

 ( )
kg

m3  استاندارد اندازه گیری: کیلوگرم بر متر مکعب 

 ( )
g

cm3  یکای دیگر: گرم بر سانتی متر مکعب 

( )
g

cm3  ( )
kg

m3
تبدیل واحد یکاها به یکدیگر:       

 نوع کمیت: اسکالر

 جامدات

 یکا )واحد( چگالی 

ρ( )
( )

( )

kg

m

m kg

V m3 3=
جرم )کیلوگرم(

حجم )متر مکعب(

 مثال1 : گلوله ای سربی به جرم 5/5 کیلوگرم داریم. اگر حجم گلوله 0/5 متر مکعب باشد، برای محاسبة چگالی گلوله داریم:

 m kg= 5 5/                         ρ( )
( )

( )

kg

m

m kg

V m3 3= = (    یا       =  چگالی )  پاسخ:    

V m=
=
0 5 3/

?ρ
                       ρ = =

5 5
0 5

113 3
/

/

kg

m

kg

m

 مثال2: طول و عرض و ارتفاع یک قطعة آهنی 2، 0/25 ، 1 متر است. اگر جرم این قطعه 3937 کیلوگرم باشد برای محاسبة چگالی قطعه آهنی داریم:

 m kg= 3937  پاسخ:                                             
           V = ⇒ ارتفاع × مساحت قاعده = × × =V m( / ) /2 0 25 1 0 5 3              

ρ( ) ?
kg

m3 = =(    یا                                            =  چگالی)      ⇒ = =ρ
3937
0 5

7874 3/

kg

m

جرم )کیلوگرم(
حجم )متر مکعب(

جرم )کیلوگرم(
)ρحجم )متر مکعب( )

( )

( )

kg

m

m kg

V m3 3=
کیلوگرم

متر مکعب

کیلوگرم
متر مکعب
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 دو مکعب یکسان یکی از جنس آهن و دیگری از جنس یونولیت داریم. چگالی یا همان جرم واحد حجم برای این دو مکعب متفاوت 
است. حجم دو مکعب کاماًل برابر است اما جرم آهن بیشتر از جرم یونولیت به کار رفته برای پر کردن مکعب است در نتیجه:

 جرم یونولیت< جرم آهن


⇒ > ⇒

 

حجم یونولیت= حجم آهن 

 در یک پارچ دو لیوان آب ریخته ایم. این مقدار آب چگالی مشخصی دارد. اگر یک لیوان آب پارچ را خالی کنیم، جرم آب کم شده، 
متناسب با آن حجم آب نیز کم می شود، پس چگالی هیچ تغییری نمی کند چون مقدار چگالی فقط به نوع ماده بستگی دارد و به مقدار آن 

وابسته نیست.

1000 است. 3
kg

m
 چگالی آب همواره مقدار ثابت 

اگر ماده ای چگالی کمتر از آب داشته باشد روی آب شناور می ماند.
اگر  ماده ای چگالی برابر آب داشته باشد در آب غوطه ور می ماند.

اگر ماده ای چگالی بیشتر از آب داشته باشد در آب فرو می رود و ته نشین می شود.

جرم آهن
حجم آهن

جرم یونولیت
حجم یونولیت

 چگالی یونولیت< چگالی آهن

بخش 5: زمان
زمان

 تعریف: معیاری است برای پاسخ دادن به سوال »چه وقت« یا »چه مدت« با در نظر گرفتن ترتیب و توالی پدیده ها
t :نماد 

 ساعت
 زمان سنج

)s( استاندارد اندازه گیری: ثانیه 
 یکاهای دیگر: سال، ماه، هفته، روز، ساعت، دقیقه و ...

 نوع کمیت: اسکالر
بخش 6: دقت در اندازه گیری

دقت اندازه گیری
 تعریف: کوچک ترین واحدی است که با استفاده از یک وسیلة اندازه گیری می توان اندازه گرفت.

 دقت شخص
 دقت وسیلة اندازه گیری

 تکرار اندازه گیری و گرفتن میانگین بین اندازه های ثبت شده مقدار خطای اندازه گیری را کم می کند.
مثال: طول مداد و دقت اندازه گیری وسیله را تعیین کنید.

 طول مداد حدود 4 سانتی متر و دقت خط کش 1 سانتی متر است.

 طول مداد  38 میلی متر و دقت خط کش 1 میلی متر است.

 یکا )واحد( زمان

 وسیلة اندازه گیری

»ساعت وسیله ای برای اندازه گیری زمان«

 عوامل موثر
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همراه با پرسش  های پرسش های موضوعی - ذره بینی

امتحانی - مفهومی

بخش 1: اندازه گیری در علوم

اهمیت كاربرد اندازه گیری را در علوم تجربی بنويسید    1

اندازة هر چیز را چگونه می توان گزارش نمود؟   2

منظور از يکا چیست؟ )با ذكر مثال(   3

چرا دانشمندان از يکاهای معینی برای اندازه گیری های خود استفاده می كنند؟ )مفهومی(   4

)آيا می دانید( منظور از استاندارد چیست و اولین استانداردهای پايه گذاری شده در جهان مربوط به چه موضوعی است؟5   

يکا )واحد( هر يک از كمیت های »جرم، زمان، طول« را بنويسید    6

بخش 2: هر جسم از ماده تشکیل شده است

دو ويژگي مهم براي تمام مواد را بیان كنید    7

منظور از جرم يک ماده چیست؟ )امتحانی(   8

جرم يک جسم را معموالً با يکای                      يا                      اندازه  می گیرند    9

وسیلة اندازه گیری جرم چیست؟   10

يکای مناسب اندازه گیری »تن، كیلوگرم، گرم و میلی گرم« هريک را بنويسید  )مفهومی(   11
ثـ فیل  لپ تاپ  

 CD يک  يک موز  
 يک گوشی تلفن همراه   يک مداد

 چند عدد سیب   شربت سرماخوردگی

منظور از وزن يک جسم چیست؟ )امتحانی(   12

يکای اندازه گیری وزن                      است و وزن جسم را توسط                      اندازه گیری می كنند    13

نیروسنج چیست و چگونه وزن اجسام را اندازه گیری می كند؟   14

15    (g  10 N
kg
) چه رابطة تقريبی بین يکای گرم و نیوتن و يکای كیلوگرم و نیوتن وجود دارد؟

در جدول زير دو كمیت جرم و وزن با يکديگر مقايسه شده است، آن را كامل كنید  )مفهومی(   16

وزنجرم

)الف(مقدار مادة تشکیل دهندة جسم است 

يکای اندازه گیری آن نیوتن است )ب(

)پ(آن را با ترازو اندازه می گیرند 

)ت(تابع شرايط محیط نیست و مقدار آن ثابت است 

مريم برای خريد میوه به مغازه میوه فروشی رفت  8 سیب را در كیسه ريخت و روی ترازو قرار داد و ترازو عدد 3200 گرم را نشان داد  )مفهومی(   17
  مريم چند كیلوگرم سیب خريد كرده است؟

  جرم هر سیب تقريبًا چند گرم است؟
(g  10 N

kg
)   وزن كیسة سیب را تقريبًا محاسبه كنید  

1 باشد، وزن جسمی كه روی زمین 196 نیوتن است، روی سطح ماه چه قدر است؟)مفهومی(   18 6/ N

kg
اگر شتاب جاذبه زمین 9/8 و شتاب جاذبه ماه 
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بخش 3: طول و حجم

كمیت طول را تعريف كنید  )امتحانی(   19

يکاهای متداول طول را نام ببريد    20

فاصلة بین دو ايستگاه قطار 0/65 كیلومتر است  فاصله بین اين دو ايستگاه چند متر است؟)مفهومی(   21

طول جسم هاي نسبتًا كوچک را با چه وسیله اي اندازه مي گیريم و چه  واحدهايی برروی آن درجه بندی شده است؟   22

كمیت حجم را تعريف كنید و با چه يکاهايی اندازه  می گیرند؟ )امتحانی(   23

مي دانیم 1 لیتر، حجم مکعبي به ابعاد 10 سانتي متر است  )مفهومی(   24
  1 لیتر چند سانتي متر مکعب است؟

  7 میلي لیتر چند سانتي متر مکعب است؟

برای اندازه گیری حجم مايعات از چه وسايلی استفاده می شود؟   25

برای خواندن حجم يک مايع درون استوانة مدرج، به چه نکته ای بايد توجه كرد و واحد درجه بندی آن چیست؟   26

در يک استوانة مدرج تا 100 میلی لیتر )سانتی متر مکعب( آب می ريزيم  در يک استوانة مدرج ديگر تا جايی كه حجم به 100 سانتی متر مکعب برسد    27
خاک می ريزيم  اگر حجم اين آب و خاک را در يک استوانة مدرج ديگر روی هم بريزيم چرا عدد 200 سانتی متر مکعب را نشان نمی دهد؟)مفهومی(

)آيا می دانید( يکای متداول اندازه گیری حجم مايعات چیست؟ چه رابطه ای بین آنان وجود دارد؟   28

)آيا می دانید( يک لیتر را تعريف كنید    29

)آيا می دانید( چه رابطه ای بین سانتی متر مکعب، میلی لیتر و سی سی وجود دارد؟)امتحانی(   30

بخش 4: چگالی

اينکه يک جسم در آب فرو برود يا روي آب شناور بماند، به چه كمیتي از ماده بستگي دارد؟ )امتحانی(   31

كمیت چگالی را تعريف كنید    32

== چگالی آب( )مفهومی(   33 1 3
g

cm
) در جدول زير ابتدا چگالي ماده ها را حساب سپس تعیین كنید كه ماده موردنظر در آب فرو مي رود يا شناور مي ماند  

(جرم )g(ماده cm3 روي آب شناور مي مانددر آب فرو مي رودچگالي حجم )

A4010

B50100
C8020
D200250
E3001200

جرم 10 سانتی متر مکعب جیوه 13/5 گرم است  چگالی جیوه را به دست آوريد  )مفهومی(   34

گرم بر سانتی متر مکعب می باشد  3 سانتی متر مکعب از اين ماده: )مفهومی(   35 2 7/ چگالی آلومینیم 

  چند گرم جرم دارد؟ 

  جرم آن چندكیلوگرم است؟

دانش آموزي براي اندازه گیري چگالي يک سنگ كوچک، ابتدا آن را با ترازو اندازه  مي گیرد و مقدار 400 گرم را به دست مي آورد، سپس آن را درون    36

استوانة مدرج كه 500 میلي لیتر آب دارد، مي اندازد  سطح آب روي 600 میلي لیتر قرار مي گیرد  چگالي سنگ چقدر است؟ )مفهومی(

( )
g

cm
3
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يک ظرف شیشه اي در اثر ضربه مي شکند  با توجه به شکل مقابل چگالي قطعات ايجاد شده نسبت به چگالي ظرف، قبل از شکستن چه تغییري كرده     37
است؟ توضیح دهید  )مفهومی(

B به جرم 300 گرم می ريزيم، كدام مايع در باال قرار می گیرد؟ )مفهومی(   38 A به جرم 800 گرم را روی 6 لیتر از مايع دو مايع داريم 2 لیتر از مايع

، 10 گرم جرم دارد  4 سانتی متر مکعب از مايع B، 5 گرم جرم    39 A سه مايع B ،A و C داريم كه در يکديگر حل نمي شوند  10 سانتی متر مکعب از مايع
C ، 15 گرم جرم دارد  اگر آن ها را در يک ظرف بريزيم، چگونه قرار مي گیرند؟)مفهومی( 20 سانتی متر مکعب از مايع دارد   

چرا چگالی يخ از آب كم تر است؟ )مفهومی(   40

يکای چگالی معموالً برحسب چیست و چه رابطه ای بین آن ها وجود دارد؟ )امتحانی و مفهومی(   41

چگالی ماده ای 4 گرم بر سانتی متر مکعب است  اين چگالی را برحسب كیلوگرم بر متر مکعب محاسبه كنید  )مفهومی(   42

8 كیلوگرم بر متر مکعب، چند گرم است؟)مفهومی(   43 جرم 4 لیتر از مايعی به چگالی

چگالي يخ 0/9 گرم بر سانتي متر مکعب است  حجم يک قالب يخ به جرم 9 كیلوگرم چند سانتي متر مکعب است؟)مفهومی(   44

اگر نصف يک لیوان آب دريا را بر روی نصف يک لیوان آب تصفیه شده بريزيم، كدام يک در پايین ديگری قرار می گیرند؟ چرا؟)مفهومی(   45

يک قطعه سیب زمیني پوست كنده را به آرامي در آب بیندازيد  آيا سیب زمیني روي آب شناور مي ماند؟ بار ديگر اين آزمايش را تکرار كنید، اما اين    46
بار در آب مقداري نمک بريزيد سپس سیب زمیني را به آرامي در آب بیندازيد  چه اتفاقي مي افتد؟ علت را توضیح دهید  )مفهومی(

بخش 5: زمان

با ذكر مثال توضیح دهید كه در برخی موارد ترتیب و توالی فعالیت ها و در برخی ديگر مدت زمان انجام آن مهم بوده است؟   47

وسیلة اندازه گیری زمان معموالً چیست؟ يکای آن را نام ببريد    48

بخش 6: دقت در اندازه گیری

دقت اندازه گیری را تعريف كنید و  به چه عواملی بستگی دارد؟ )امتحانی(   49

اگر طول يک جسم را با خط كشی كه برحسب سانتی متر مدرج شده است، اندازه بگیريم دقت ما در چه حدی است؟   50

در نوشتن نتیجة اندازه گیري بايد به چه چیزي توجه شود؟   51

ترازوی رقمی )ديجیتال( تا چند گرم را اندازه گیری می كند؟   52

 

ویژه  تیزهوشانپرسش های چهار گزینه ای

53   (g  10 N
kg
) هر نیوتن تقريباً معادل چند گرم است؟

0 گرم 001/    4 0 گرم  01/  3 2 100 گرم  1 1000 گرم 

اگر امکان سفر به سیارات ديگر را داشتید در كدام سیاره جرم شما بیش تر می شد؟    54
4 هیچ کدام  3 زهره  2 زمین  1 مشتری 

برای خواندن حجم اغلب مايعات به                      توجه می كنیم    55
4 حجم مایع 3 سطح زیر منحنی  2 چگالی مایع  1 سطح باالی منحنی 
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56     (g  10 N
kg
) جرم جسمی در كرة زمین 60 كیلوگرم است  وزن اين جسم روی زمین و جرم آن در ماه چقدر است؟

  102 600N N−  2    60 60kg N−  1

  102 60N N−  4    60 600kg N−  3

g ماه(   57 == 1 7/ N

kg
جرم جسمی در كرة ماه 64 كیلوگرم است  اگر اين جسم مکعبی باشد كه هر بُعد آن 4 سانتی متر است، چگالی جسم چقدر خواهد بود؟ )

  1 3
kg

m
 2    10 3

kg

m
 1

 1000000 3
kg

m
 4    0 000001 3/

kg

m
 3

58   (g  10 N
kg
) مترمکعب باشد، چگالی جسم برابر خواهد بود با؟ 20 400 نیوتن است  اگر حجم آن وزن يک جسم در كرة زمین 

  2 3
kg

m
 2    1

2 3
kg

m
 1

  1
20 3
kg

m
 4    20 3

kg

m
 3

مکعبی به ابعاد 6، 4، 2 سانتی متر را در نظر بگیريد، نسبت حجم به سطح )كوچکترين سطح( اين جسم را، زمانی كه از كوچک ترين وجه روی    59
بگیرد، محاسبه كنید  قرار  زمین 

  1
2

 4   1
6

 3  2 2  6 1

60    (g  10 N
kg
) چگالی جسمی 4گرم بر سانتی متر مکعب و حجم جسم 8سانتی متر مکعب است  وزن اين جسم روی كرة زمین چند نیوتن است؟ 

  0 32/  4   320  3   0 5/  2  50 1

ماده ای داريم كه با اندازه گیری مقادير مختلف جرم و حجم آن توانسته ايم، نمودار زير را رسم كنیم  چگالی اين ماده چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟   61

 0 000025 3/
g

cm
 2   0 025 3/

g

cm
 1

 2 5 3/
g

cm
  4   250 3

g

cm
 3

12 باشد، جرم اين استوانه چقدر است؟   62 3m 5 است  اگر حجم اين استوانه  3
g

cm
چگالی استوانة توپری 

2 60000 کیلوگرم 1 60 کیلوگرم  

4  6000 گرم 3 600 گرم  

g ماه(    63 N

kg
== 1 7/ ) 2 متر مکعب از جسمی به چگالی 4 گرم برسانتی متر مکعب، برروی ماه چه وزنی دارد؟

 13600 4  136 3  8 2  8000 1

هر لیتر برابر با چند متر مکعب است؟    64
  1
10000

 4   1
10

 3   1
1000

 2   1
100

 1

هنگامی كه يک جسم فلزی را داخل ظرف آبی می اندازيم در آب ته نشین می شود  اگر جسم فلزی را نصف كنیم و فقط نیمی از آن را داخل آب    65
بیندازيم:

2 داخل آب غوطه ور می شود. 1 روی سطح آب شناور می ماند. 

4 وضعیت جسم را نمی توان تعیین کرد. 3 باز هم در آب ته نشین می شود. 

اگر چگالی جسمی را 4 برابر و جرم جسم را ثابت نگه داريم، حجم آن چند برابر می شود؟   66

4  نصف می شود. 1  برابر می شود. 
4

 3 2 4 برابر می شود.  1 بدون تغییر باقی می ماند. 
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كدام يک از گزينه های زير می تواند گزارش كار با خط كشی باشد كه در حد میلی متر درجه بندی شده است؟   67
 0 2/ mm  4   0 25/ cm  3   2 54/ cm  2   2 5/ cm  1

2 كیلوگرم بوده است، دقت اندازه گیری اين ترازو                      گرم است     68 004/ جسمی را با ترازو اندازه گیری كرده ايم، جرم آن 
 1 4   0 01/  3   0 1/  2   0 001/  1

0 میلی متر است، ضخامت يک دسته كاغذ كه با كولیس اندازه می گیريم برابر چه قدر است؟   69 02/ اگر بدانیم دقت يک كولیس 
6 سانتی متر   682/  2 6 میلی متر   682/  1

0 دسی متر 00752/  4 0 متر   125347/  3

13 میلی متر است  به كمک يک خط كش كه دقت آن يک سانتی متر است، طول اين میله چه قدر اندازه گیری می شود؟    70 729/ طول يک میلة چوبی 
خطای اين اندازه گیری چقدر است؟

 0 3729/ 2 1 سانتی متر -     12 729/ 1 1 سانتی متر -

1 سانتی متر - 1 3729/  4   12 429/ 1 سانتی متر -  3/   3

8 گزارش كرده است     71 4/ cm 8 و گلشید آن را  2/ cm گلناز و گلشید طول يک مداد را به كمک خط كش اندازه گیری كرده اند  گلناز طول مداد را 
بهترين طول مداد برابر است با:

4 هیچ کدام    8 3/ cm  3   8 4/ cm  2   8 2/ cm  1

در كدامیک از موارد زير با اندازه گیری متفاوتی هنگام خريد مواجه هستیم؟    72
4 زمین 3 میوه  2 خط کش  1 پارچه 

در كدام گزينه ابزار اندازه گیری نام برده شده و كمیت مربوطه متناسب است؟     73
4 خط کش، حجم 3 ترازو، وزن  2 نیروسنج، وزن   1 استوانة مدرج، چگالی 

بیان طول كدام يک از موارد زير با يکای بکار رفته صحیح تر است؟     74
4 فاصلة رگ های قلب از  هم با میلی متر 3 طول آشپزخانه با سانتی متر  2 اندازه گیری دو شهر با متر  1 طول کتاب علوم با متر 

كدام واحد اندازه گیری، تفاوت بیشتری با بقیه دارد؟     75
4 میلی لیتر 3 لیتر  2 سانتی متر مکعب  1 سی سی 

دو مکعب فلزی و چوبی با ابعاد متفاوت ولی هم جرم داريم  نسبت چگالی مکعب فلزی به چگالی مکعب چوبی با كدام نسبت برابر است؟     76

   4     3    2    1
حجم فلزی
حجم چوبی

جرم فلزی
جرم چوبی

حجم چوبی
حجم فلزی

چگالی چوبی
چگالی فلزی
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