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 1 اندازه گیری یک مرحلءه مهم برای جمع آوری )اطالعات ـ نتایج( است.

 2 اندازءه هر چیز را با یک )مقیاس ـ عدد( و )یکای ـ دقت( آن گزارش می کنیم.

 3 به یکای اندازه گیری، )واحد ـ کمیت( می گویند.

 4 زندگی ما به )اندازه گیری ـ علوم( و ابزارهای آن وابسته است.

 5 دانشمندان برای این که عددهای حاصل از اندازه گیری های مختلف یک جسم با هم )مقایسه پذیر ـ یکی( باشند، برای هر کمیت یکای 

معینی تعریف کردند.

 6 با تخمین، جرم هر مورد را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

 یک انار )300 گرم ـ 1 کیلوگرم ـ 20 گرم(

 بّرءه یک روزه )60 کیلوگرم ـ 20 کیلوگرم ـ 4 کیلوگرم(

 مدادتراش دستی )20 گرم ـ 4 گرم ـ 100 گرم(

  یک مداد چوبی )50 گرم ـ 4 گرم ـ 200 گرم(

 لپ تاپ )50 گرم ـ 15 کیلوگرم ـ 2 کیلوگرم(

 لوح فشرده )16 گرم ـ 700 گرم ـ 5 گرم(

 7 کدام مورد برای بیان میزان دقت هر وسیله درست است؟

  

  1( 1 میلی متر   1( 1 گرم

0 گرم 1/   2(  1 سانتی متر   2( 

  

  1( 1 دقیقه   1( نیم وجب 

  2(  1 ثانیه   2(  1 وجب
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0 ثانیه است. کدام گزینه نمی تواند نتیجءه اندازه گیری این وسیله باشد؟ 01/  8 دقت یک زمان سنج

4 ثانیه 72/ 0 ثانیه   2( 015/ )1 

 9 با یک فنجان کدام اندازه گیری نمی تواند مربوط به پرشدن یک پارچ با این فنجان باشد؟

5 فنجان 5/  1( 6 فنجان   2(

 10 وزن یک سیب 100 گرمی تقریباً 1 نیوتن است.    

 11 مقدار کشیدگی فنر داخل نیروسنج به اندازءه فشاری بستگی دارد که به نیروسنج وارد می شود.  

 12 یکی از ابزارهای اندازه گیری طول اجسام کوچک، خط کش است.  

 13 از ظرف های مدّرج برای اندازه گیری حجم مقدارهای زیاد مایع استفاده می کنیم. این ظرف ها  

 برحسب سانتی متر مدّرج شده اند.

 14 اندازه گیری ها همواره با تخمین همراه اند.  

 15 دقت اندازه گیری به دقت شخص و دقت وسیلءه اندازه گیری بستگی دارد.  

 16 در بسیاری از موارد ترتیب و توالی یک پدیده مهم نیست.  

 17 در نوشتن نتیجءه  اندازه گیری باید به میزان دقت وسیلءه اندازه گیری توجه شود.  

 18 برای خواندن حجم اغلب مایعات به سطح زیر منحنی توجه می کنیم.  

 19 هر مورد ستون »الف« را به مورد مناسب آن در ستون »ب« وصل کنید. )یک مورد در ستون »ب« اضافی است.(

           »ب«       »الف«

 نیوتن  جرم
متر وزن
متر مکعب طول
کیلوگرم حجم

متر مربع  

 20 هر مورد از ستون )الف( را به مورد مناسب در ستون )ب( وصل کنید. )یک مورد در ستون »ب« اضافی است.(

         »ب«        »الف«

 150 کیلومتر  قطر نوک مداد
70 متر طول مداد

1 سانتی متر طول حیاط مدرسه
1 میلی متر مسافت تهران ـ قم

15 سانتی متر 
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 21 با توجه به شکل های روبه رو پاسخ دهید.

 چه مفهوم فیزیکی در هر شکل اندازه گیری می شود؟ 

ثابتی را برای یک جسم  اندازه گیری، مقدار   کدام وسیلءه 

معین در زمین و کرءه ماه نشان می دهد؟

 22 جدول زیر را کامل کنید.

ابزار اندازه گیریتعریف  مفهوم

مقدار مادۀ تشکیل دهندۀ یک جسم است.

وزن

 23 جدول را کامل کنید.

یکا )2 مورد(تعریفمفهوم

طول

مقدار فضایی است که یک جسم اشغال می کند.

است؟  گرم  چند  و  کیلوگرم  چند  کرم  جرم  دارد.  الزم  نیوتن   0 1/ حدود نیرویی  زمین  روی  از  کرم  یک  برداشتن  برای  پرنده  یک   24 

)راهنمایی: هر 100 گرم تقریباً برابر با یک نیوتون است.(

 

 25 خانه های جدول را کامل کنید.

مکعب فلزیمکعب چوبی کمیت

262جرم )گرم( 4/

8حجم )سانتی متر مکعب(

 0 25/
گرم

( )
سانتی متر مکعب

جرم
حجم

 ردیف آخر جدول را کامل کنید.

 نسبت جرم به حجم کدام بیشتر است؟

  چه رابطه ای بین این نسبت و فرورفتن در آب وجود دارد؟
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 26 چگالی را تعریف کنید و یکاهای متداول آن را بنویسید.

 27 دانش آموزی برای محاسبءه چگالی یک انگشتر نقره ای مطابق شکل اندازه گیری های الزم را انجام داد، چگالی انگشتر نقره  ای را به 

دست آورید.

 

 28 دانش آموزی در یک فعالیت آزمایشگاهی طی یک سری اندازه گیری، چگالی 

یک قطعه فلز آلومینیم را به دست آورد. به جای a و b عدد مناسب بنویسید.

چگالی == ÞÞ ==
³o]
´\e

³o¬23 4
7 8

/
/b گرم بر سانتی متر مکعب   

 29 چرا زمان را اندازه می گیریم؟

 30  برای اندازه گیری زمان معموالً از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟ )2 مورد(

 31 یکاهای اندازه گیری زمان چیست؟ )3 مورد(

 32 یکاهای روزمرءه زمان را بنویسید.

 33 جرم یک پرتقال 220 گرم است.

 جرم این پرتقال در کرءه ماه چه قدر است؟

 آیا وزن این پرتقال در کرءه ماه و کرءه زمین یکسان است؟ چرا؟ 

 استفاده از کدام وسیله برای اندازه گیری وزن پرتقال مناسب است؟ )ترازو ـ نیروسنج(

 34 شکل مقابل چند سانتی متر مکعب و چند لیتر را نشان می دهد؟

 

      

   

   


