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2فصل 
گیري در علوم و ابزارهاي آناندازه

.گیري در زندگی را نام ببریدهایی از کاربرد اندازهنمونه-1
گیرياندازه

گیري چیست؟اندازه-2
.گیري را بیان کنیداهمیت اندازه-3
.کمیت چیست؟ مثال بزنید-4
نند؟کي هر کمیت را چگونه گزارش میاندازه-5
.گویندنیز می................. گیري به یکاي اندازه- 6

دانیدآیا می
استاندارد چیست؟-7
واحد استاندارد طول، جرم و زمان چیست؟-8

هر جسم از ماده تشکیل شده است
جرم چیست؟-9

.ها را بنویسیدعالمت اختصاري آن. گیري جرم را نام ببریدواحدهاي اندازه-10
گیرند؟میاي اندازهرا با چه وسیلهجرم-11
را اندازه بگیریم؟) مثالً یک فندق(توانیم با یک ترازوي آشپزخانه جرم یک جسم کوچک چگونه می-12
ها جرم این لیوان بالفاصله پس از ذوب شدن یخ. گرم جرم دارد400یک لیوان محتوي یخ -13

.چقدر خواهد شد؟ پاسخ خود را توضیح دهید
ن چیست؟وز-14
.گیري وزن چه نام دارد؟ عالمت اختصاري آن را بنویسیدواحد اندازه-15
گیرند؟میاي اندازهوزن یک جسم را با چه وسیله-16
.تفاوت وزن و جرم چیست؟ سه مورد بنویسید-17
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فعالیت
و چرا جرم برخـی بـا گـرم    . دهدشکل زیر جرم چند چیز مختلف را در اطراف ما نشان می-18

بعضی با کیلوگرم ثبت شده است؟

قبـل از  . گیري کنیـد با استفاده از ترازو و نیروسنج، جرم و وزن هر یک از مواد زیر را اندازه-19
.گیري جرم تخمینی خودتان را بنویسیداندازه

جرم تخمینی نام مادهردیف
)کیلوگرم(

گیري شده جرم اندازه
)کیلوگرم(

گیري شده وزن اندازه
)توننیو(

گردو1
پرتقال2
گوشی همراه3
کتاب علوم4

طول و حجم
.گیري طول کدامند؟ نماد هر کدام را بنویسیدیکاهاي اندازه-20
ها چگونه کشطول خط. کش استگیري طول چیزهاي کوچک، خطیکی از ابزارهاي اندازه-21

اند؟بندي شدهدرجه
کش باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ول یک جسم با خطگیري طهنگام اندازه-22
حجم چیست؟-23
.ها را بنویسیدگیري حجم کدامند؟ عالمت اختصاري آنواحدهاي اندازه-24
کنند؟حجم اجسامی را که شکل هندسی منظمی دارند چگونه محاسبه می-25
کنند؟حجم یک جسم مکعبی شکل را چگونه محاسبه می-26

ي حجم متر است، اندازه5و 6، 8عرض و ارتفاع یک کالس درسی به ترتیب طول،-1مثال 
.این کالس را حساب کنید

.کنیماستفاده می..................  گیري حجم مقدار کمی مایع از اندازهبراي-27
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فعالیت
.دهدگیري طول را نشان میشکل زیر چند اندازه-28

ي تهران تا متر، طول حیاط با متر و فاصلهقطر نوك آن با میلیمتر، چرا طول مداد با سانتی
مشهد با کیلومتر بیان شده است؟

دانیدآیا می
متر مکعب چیست؟متر مکعب و یک میلیمنظور از مترمکعب، یک سانتی-29
.کنند؟ نماد هر کدام را بنویسیدگیري میحجم مایعات را با چه یکاهایی اندازه-30
ز یک لیتر چیست؟منظور ا-31
متر مکعب است؟هر لیتر برابر چند سانتی-32

متر مکعب آب است؟لیتر آب برابر چند سانتی5- 2مثال 
سی سی1و ) ml1(لیتر میلی1، )3cm1(متر مکعب سانتی1اي بین حجم چه رابطه-33

)cc1(برقرار است؟
فعالیت

یک سنگ کوچک را اندازه بگیرید و در مورد ي مدرج و آب، حجم با استفاده از استوانه-34
.گیري خود توضیح دهیدروش اندازه

چگالی
چگالی چیست؟-35
کنند؟چگالی یک ماده را چگونه محاسبه می-36
.ها را بنویسیدگیري چگالی کدامند؟ عالمت اختصاري آنیکاهاي اندازه-37

ب باشد، چگالی آن چقدر است؟متر مکعسانتی40گرم و حجم آن 20اگر جرم جسمی -3مثال
مفهوم این جمله چیست؟. متر مکعب استگرم بر سانتی1چگالی آب خالص -38

تر ها از آب کمتر و چگالی کدام یک از آنچگالی کدام یک از مواد زیر از آب بیش- 4مثال 
.است؟ با ذکر دلیل

آهن، سنگ، چوب، طال
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ها در آب وجود دارد؟ن آناي بین چگالی مواد و فرو رفتچه رابطه-39
خود را بیازمایید

گیـري  گیري چگالی یک کلید، ابتدا توسط ترازو، جرم آن را انـدازه ي براي اندازهآموزدانش-40
بـا  . ي مدرج و مقداري آب، اندازه گرفـت سپس حجم آن را با استفاده از یک استوانه) g12(کرد 

نید؟توجه به اعداد روي شکل چگالی کلید را حساب ک

زمان
گیري زمان کدامند؟یکاهاي اندازه-41
.عالمت اختصاري ثانیه، دقیقه و ساعت را بنویسید-42
شود؟اي استفاده میگیري زمان از چه وسیلهبراي اندازه-43
.هاي زیر را با عدد مناسب پر کنیدجاي خالی عبارت-44

دقیقه1....................... = ثانیه ،   ساعت 1........... = ......یقه دق،ساعت 1.................. = ثانیه 
تفعالی
با استفاده از ساعت یا زمان سنج، زمان میانگین ضربان قلب هر یک از اعضاي گروه خود -45

این کار را براي . ها را در یک دقیقه بشماریدبراي این منظور تعداد ضربان. گیري کنیدرا اندازه
و میانگین آن را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی نشان . سه بار تکرار کنیدهر نفر 

.دهید
گیريدقت در اندازه

گیري به چه عواملی بستگی دارد؟دقت اندازه-46
گیري چیست؟ي اندازهمنظور از دقت وسیله-47
گیري خط کش معمولی تا چه حد است؟دقت اندازه-48
کش ي خطي با خط کش، در صورتی که انتهاي طول جسم بین دو درجهگیرهنگام اندازه-49

ي جسم چه عددي باید باشد؟واقع شود، اندازه
گفت و گو کنید

کنید؟گیري میرفتار و اعمال خود و دیگران را با چه معیارها و استانداردهایی اندازه-50
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2هاي فصل پاسخ پرسش

گیري زمان براي رسیدن به مدرسه، میزان رشد، اندازهگیري قد و وزن براي تعییناندازه-1
...گیري فشار خون، دماي بدن و ضربان قلب براي پی بردن به سالمتی یا بیماري و اندازه

.ي مهم براي جمع آوري اطالعات استگیري یک مرحلهاندازه-2
بزرگی و کوچکی، بلندي و کند تا اشیاء را از لحاظ اندازه، مقدار، گیري به ما کمک میاندازه-3

.با هم مقایسه کنیم... کوتاهی و 
...گیري باشد کمیت نام دارد مانند طول، جرم، زمان و هر چیزي که قابل اندازه-4
با یک عدد و یکاي آن کمیت-5
واحد- 6
.گیري استاستاندارد در واقع میزان، معیار و شاخصی براي سنجش و اندازه-7
.طول، کیلوگرم براي جرم و ثانیه براي زمان استواحد متر براي -8
.ي آن جسم استي تشکیل دهندهجرم جسم در واقع مقدار ماده-9

.دهندنشان میgو یکاي گرم را با kgیکاي کیلوگرم را با –کیلوگرم و گرم -10
ترازو-11
ترازوي آشپزخانه را به کمک ) عدد20مثال (براي این کار ابتدا جرم تعداد مشخصی فندق -12

کنیم تا جرم تقسیم می) 20عدد (ها آوریم سپس عدد بدست آمده را بر تعداد آنبدست می
.تقریبی یک عدد فندق بدست آید

کند ي آن و جرم هر ذره تغییر نمیهاي سازندهچون با این عمل تعداد ذره–گرم 13-400
.شودها زیاد میي بین ذرهبلکه فقط فاصله

شود است که از طرف زمین بر جسم وارد می) ايجاذبه(جسم برابر با نیروي گرانشی وزن -14
.کشدو آن را به طرف خود می

(N)نیوتن -15

نیروسنج-16
واحد - 2. گیرندمیگیرند اما وزن را با نیروسنج اندازهجرم را با ترازو اندازه می- 17-1

جرم همیشه ثابت -3. گیري وزن نیوتون استزهگیري جرم کیلوگرم است اما واحد اندااندازه
.کنداست اما وزن تغییر می

.کنندهاي زیاد را با کیلوگرم بیان میهاي کم را با گرم و جرممعموالً جرم-18
.آموزدانشي پاسخ به عهده-19
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...و (in)اینچ –(mm)متر ، میلی(cm)متر ، سانتی(m)، متر (km)کیلومتر -20
. شده استبندي متر درجهمتر و میلیهاي آزمایشگاهی بر حسب سانتیخط کشطول-21

.اندمتر بر حسب اینچ نیز مدرج شدهها عالوه بر سانتیکشبرخی از خط
هنگام خواندن عدد مورد نظر باید چشم - 2. خط کش باید مماس با طول جسم باشد- 22-1

.دقیقاً در مقابل آن عدد باشد
.کندبرابر با مقدار فضایی است که جسم اشغال میحجم یک جسم-23
...و ) 3mm(، میلی متر مکعب )3cm(متر مکعب ، سانتی)3m(متر مکعب -24
هاي ریاضیبا استفاده از فرمول-25
ها را در هم ضرب ي طول، عرض و ارتفاع آن را بدست آورده سپس آنابتدا اندازه-26
:نماییممی

حجم جسم=طول × عرض × ارتفاع 
کالسحجم= طول×عرض×ارتفاع= 3m240 =5×6×8-1مثال 

ظروف مدرج-27
گیريبراي باال بردن دقت اندازه-28
.متر است1یک متر مکعب برابر حجم جسم مکعبی شکل به طول، عرض و ارتفاع -29

.متر استسانتی1متر مکعب برابر حجم جسم مکعبی شکل به طول، عرض و ارتفاعیک سانتی
.متر استمیلی1متر مکعب برابر حجم جسم مکعبی شکل به طول، عرض و ارتفاع یک میلی

)ml(لیتر و میلی) L(لیتر - 30
.متر استسانتی10و ارتفاع، عرضطولبهشکلمکعبیظرفلیتر برابر حجمیک- 31
32 -3cm1000 =10×10×10 =L1

لیتر آب5= 5×1000= 5000متر مکعبانتیس-2مثال 
برابرند یعنیبا همسیسی1لیتر و میلی1، متر مکعبسانتی1حجم-33
cc1 =ml1 =3cm1
سـپس کنـیم مـی را مشـخص آنو حجـم ریزیممیمدرجيدر استوانهآبابتدا مقداري-34

، حجـم تفریـق و از راهگیـریم میرا اندازهآبحجمو دو بارهکنیممیرا وارد آبکوچکسنگ
:آوریممیزیر بدستصورترا بهکوچکسنگ

سنگحجم= سنگبعد از وارد کردنآبحجم- سنگاز وارد کردنقبلآبحجم
.ود داردوججسماز یکمعینیدر حجمکهاستمقدار جرمیچگالی-35
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جرم کلید
حجم کلید

91
89
87

:کنندمیتقسیمآنحجمرا بهآنمقدار جرممادهیکچگالیيمحاسبهبراي-36
چگالی ماده= جرم ماده حجم ماده

متـر مکعـب  بر سـانتی گرمبرحسبچگالییکاي-37







3cm

g  بـر متـر مکعـب   یـا کیلـوگرم









3m

kgاست.
آنباشـد، چگـالی  متـر مکعـب  سـانتی بر حسبآنو حجمگرمبر حسبجسماگر جرم: نکته

3cmبرحسب

gمترمکعـب بر حسـب آنو حجمکیلوگرمبرحسبجسمخواهد بود و اگر جرم

3mبرحسبآنباشد، چگالی

kgخواهد بود.

35040-3مثال 
20

جسمحجم
جسمجرم

cm

g
/جسمچگالی

.استگرمبرابر یکآبمتر مکعبسانتییکجرمیعنی-38
چـوب روند و چگـالی فرو میدر آبچونتر استبیشو طال از آب، سنگآهنچگالی-4مثال 
.گیردقرار میآبرويچونتراستکماز آب

هـا  آنچگـالی کهروند و مواديفرو میدر آبتر استبیشا از آبهآنچگالیکهموادي-39
.ایستندمیآبرويتراستکماز آب

حجم کلید= 53-50= 3لیتر میلی= 3متر مکعب سانتی–40
43) متر مکعبگرم بر سانتی(

12
 =چگالی کلید

...و، قرنسالهفته، ماه، فصل،روز،، شبانهساعت، ، دقیقهثانیه-41
.دهندمینشانhرا با نماد و ساعتminرا با نماد ، دقیقهSرا با نماد ثانیه-42
یا کرنومترسنجزمانواز ساعت-43
دقیقه1= 60ثانیهوساعت1= 60دقیقهوساعت1= 3600ثانیه-44

45-
بار در دقیقه87: نفر اول
بار در دقیقه91: نفر دوم
بار در دقیقه89: نفر سوم

ول
ر ا

نف
دوم

فر 
ن

سوم
فر 

ن



بندي شدهسواالت طبقهپیک دانش16

گیرياندازهيوسیلهدقت-2شخصدقت-46-1
گیري نـام  ي اندازهآن وسیلهبگیرد، دقتتواند اندازهمیهوسیلیکرا کهمقداريترینکم-47

.دارد
ترمتا حد میلی-48
.تر استنزدیکآنبهجسمطولباشد کهما باید عددييخوانده-49
هـاي  ها بستگی دارد و چون فرهنگ جامعهرفتار و اعمال افراد به فرهنگ و روش تربیت آن-50

گیـري  کند بنابراین رفتار و اعمال افراد مختلف با معیارهاي متفاوت اندازهمختلف با هم فرق می
.شودمی
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هاي تکمیلی بخش اولپرسش

A (نادرستدرست.مشخص کنید× هاي زیر را با عالمت درست یا نادرست بودن عبارت
.کنیم مشاهده استبینی میبهترین راه بررسی درستی آنچه پیش-1

.ترین نکته در علم استسوال کردن و یافتن جواب مهم-2

.کنندحد کیلوگرم بیان میجرم یک عدد موز را معموالً با وا-3

.دهد همان وزن جسم استعددي که ترازو نشان می-4

.اندها همواره با تقریب همراهگیرياندازه-5

.گیري بستگی داردگیري به دقت شخص و دقت وسیلۀ اندازهدقت اندازه- 6

B (هاي داخل پرانتز پر کنیدکلمههاي زیر را با کلمۀ مناسب یا یکی ازجاي خالی عبارت.
.ترین نکته در علم استمهم.......................................... سوال کردن و تالش براي -1
.شودنامیده می......................... تبدیل علم به عمل -2
.نام دارد.................. گیري باشد هر چیزي که قابل اندازه-3
.گویندنیز می........................... گیري یکاي اندازهبه-4
.گویندمی) وزن ـ جرم(................................  به مقدار مادة تشکیل دهندة یک جسم -5
.کنندبیان می) نیوتون ـ کیلوگرم............................. (وزن هر جسم را با یکاي - 6
.شوداستفاده می......................................... یري مقدار کمی مایع از گبراي اندازه-7

C ( پاسخ درست را با عالمتمشخص نمائید.
.است............... کنیم، بینی میبهترین راه براي درستی یا نادرستی آن چه پیش-1

سوالطرح) تمشاهده ) پانجام آزمایش) بارائه فرضیه ) الف

.است................ دهد که موفقیت و پیشرفت سریع علم، نتیجه ها نشان میپژوهش-2
فعالیت مشترك دانشمندان در چهار شاخه اصلی علم ) الف

تالش و کوشش بسیاري از دانشمندان ) ب

هاي گوناگون به کار بستن مهارت) پ

انجام آزمایش ) ت

گیري طول مداد کدام است؟ندازهترین واحد براي امناسب-3
کیلومتر ) تمتر ) پمتر سانتی) بمتر میلی) الف

.نام دارد......................... کند مقدار فضایی که جسم اشغال می-4
حجم ) تچگالی ) پوزن ) بجرم) الف

شود؟براي محاسبۀ چگالی از کدام دو کمیت استفاده می-5
وزن و حجم) تجرم و حجم ) پجرم و وزن ) بطول جرم و) الف
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کدام یک با بقیه متفاوت است؟- 6
چگالی ) تجرم ) پطول ) بکیلوگرم ) الف

D (جدول زیر را تکمیل نمایید.
تعریف)واژه(مفاهیم 

...................................................................................................................................فناوري
.جود داردومقدار جرمی است که در حجم معینی از یک جسم .......................

...................................................................................................................................وزن

E ( هر کدام از موارد سمت راست به کدام مورد سمت چپ مربوط است، حرف مربوط به پاسخ
).یک پاسخ اضافی است. (بنویسید(          ) را داخل 

جرم- 1(             ) 
حجم- 2(             ) 
طول- 3(             ) 
زمان- 4(             ) 

لیترمیلی) الف
کیلوگرم) ب
ثانیه) پ
مترمربع) ت
متر) ث

F (جدول زیر مربوط به تفاوت بین جرم و وزن است، مانند نمونه آن را تکمیل نمایید.
وزنجرم

.نیروي جاذبۀ زمین بر جسم است-1.مقدار مادة تشکیل دهندة جسم است-1
2-.....................................................................2-.....................................................................
3-.....................................................................3-.....................................................................

G (هاي زیر را داخل پرانتز بنویسیدگیري هر کدام از کمیتي اندازهیک ابزار مناسب برا.
(             )، زمان  (             ) ، طول  (             ) ، جرم  (             ) وزن  

(Hبه سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
ا یک تعریف شم» .علم به کارگیري حواس پنجگانه براي آشنایی با چیزهاي اطراف ماست«-1

.دیگر دربارة علم بنویسید
کش باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ دو مورد ذکر گیري طول یک جسم با خطهنگام اندازه-2

.نمایید
چگالی چیست؟) الف-3
متر مکعب باشد، چگالی آن چقدر است؟سانتی8گرم و حجم آن 24اگر جرم جسمی ) ب
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