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 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن  (2فصل )
  یعنی چه؟ گیریاندازه 

  .با هم مقایسه کنیم...اندازه گیری به ما کمک می کند تا اشیاء را از لحاظ اندازه، مقدار، بزرگی و کوچکی، بلندی و کوتاهی و

 نمونه هایی از اندازه گیری روزانه عبارتند از:
 وزن که مقدار رشد را نشان میدهد. -اندازه گیری قد  (1

 وقت را محاسبه میکند.)به موقع رسیدن به مدرسه(اندازه گیری زمان مقدار اتالف  (2

 ضربان قلب میزان بیماری وسالمتی را نشان میدهد.)پزشک( -دمای بدن -اندازه گیری فشار خون (3

  زاویه هادرتهیه بسیاری از لوازم به ما کمک میکند.)نجار( -ارتفاع -عرض -اندازه گیری طول  (4

 .است جمع آوری اطالعاتاندازه گیری یک مرحله مهم برای :    نکته

 واحد یا یکا چیست؟ 
 نیز می گویند. ،واحداندازه هر چیز را با یک عدد و یکای آن گزارش می کنیم.به یکای اندازه گیری

 «آیا میدانید»

 استاندارد چیست؟ 

 است. سنجش و اندازه گیریاستاندارد در واقع میزان، معیار و شاخصی برای 

 است. زمانو  طول، جرماولین استانداردهای پایه گذاری شده در جهان مربوط به یکسان شدن واحدهای اندازه گیری 

 نکته : 
دانشمندان برای آنکه عددهای حاصل از انداز ه گیر یهای مختلف یک چیز با هم مقایسه پذیرباشند، در نشست های بین المللی 

 توافق کردند، برای هر کمیت یکای معینی را تعریف کنند. 
 مثالً  :  برای

 (kg کیلوگرم)جرم  :   (1

 (s) ثانیهزمان :  (2

 (m)متر طول  :   (3

 کمیت های اصلی در علم فیزیک: 
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 کمیت های فرعی در علم فیزیک: 

 
 جرم جسم چیست؟-1

 مقدار ماده ی سازنده هرجسم می باشد.

 ویژگی های جرم ماده عبارتنداز:

  است. (gr)و یا گرم  (Kg)کیلوگرم واحد اندازه گیری آن  (1

 وسیله اندازه گیری آن ترازو است.  (2

 جرم جسم همه جا ثابت است. (3

  جرم ماده به دو عامل بستگی دارد:

 جرم ماده =جرم هر ذره  ×تعداد ذرات سازنده آن ماده 

 تعداد ذرات سازنده آن ماده (1
 جرم هر ذره (2

 انواع ترازو عبارتنداز:
 

 

 

 وزن جسم چیست؟-2
سم را به  شود و ج سم وارد می  ست که از طرف زمین برجرم ج شی)جاذبه ای( ا سم برابر با نیروی گران طرف زمین می وزن ج

 کشد.

  ویژگی های وزن عبارتنداز: 

  ( است.Nواحد اندازه گیری آن نیوتن) (1

 وسیله اندازه گیری آن نیروسنج است.  (2

  وزن جسم همه جا ثابت نیست و به مقدار شتاب جاذبه بستگی دارد. (3

  وزن : -رابطه بین جرم 
W=M.g 

 وزن =جرم جسم × شتاب جاذبه 
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 : نکته
  کرات یکسان نیست.شتاب گرانش همه 

  هر چه از سطح زمین دور تر شویم شتاب گرانش کمتر می شود بنابراین ،وزن یک جسم کمتر می شود.

 انواع شتاب در کرات مختلف عبارتنداز:
 نیوتون برکیلوگرم است.8/9برابر  زمینمقدار شتاب جاذبه ی  (1

 نیوتون برکیلوگرم است.67/1 ماهمقدار شتاب جاذبه ی کره  (2

 نیوتون برکیلوگرم است. 6/3 مریخمقدار شتاب جاذبه ی کره  (3

 نکته:
 .است نیوتون (1تقریباً ) گرمی100کوچک  جسم یک وزن 

 طول چیست؟-3
 فاصله بین دو نقطه و مسافتی را که یک جسم طی می کند، با یکای طول، انداز ه می گیریم.

a)  می باشد. خط کشابزار اندازه گیری طول 

 یکاهای اندازه گیری طول عبارتنداز: 
 کیلومتر، متر، سانتی متر، میلی متر

(m -Km -mm - Cm  ) 

 حجم جسم چیست؟-4

 حجم یک جسم برابر با مقدار فضایی است که جسم اشغال می کند. 

 عبارتنداز:  حجم جامداتیکاهای اندازه گیری 

 3mمتر مکعب   (1

 3cmسانتی متر مکعب   (2

 عبارتنداز:  حجم مایعاتیکاهای اندازه گیری 
 ( Lلیتر ) (1

 ( mLمیلی لیتر ) (2

 «بیشتر بدانید»
 یک لیتر را تعریف کنید؟ 

 است. سانتی متر 1٠یک لیتر برابر حجم ظرف مکعبی شکل به طول، عرض وارتفاع 

 سی سی  1میلی لیتر = 1سانتی متر مکعب =  1حجم :    نکته

  مایعات عبارتنداز:لوازم اندازه گیری حجم 
 استوانه مدرج (1

 پیپت حبابدار  (2

 بالون حجمی  (3

 بورت مدرج  (4

 ارلن تخلیه  (5
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 چگالی جسم چیست؟-5
چگالی مقدار جرمی است که در حجم معینی از یک جسم وجود دارد وبه صورت 

 نسبت جرم جسم به حجم جسم تعریف می شود.

 یکاهای اندازه گیری چگالی عبارتنداز:
 3g/cmمتر مکعبگرم برسانتی  (1

 3Kg/mکیلوگرم برمترمکعب  (2

 زمان چیست؟-6
 کمیتی است برای اندازه گیری مدت انجام یک فعّالیّت 

  استفاده می شود.  زما ن سنج )کرنومتر(یا  ساعتبرای انداز ه گیری زمان معموالً از 

 رابطه ی میان یکاهای اندازه گیری زمان: 

 یعنی چه: دقت در اندازه گیری
 نامیده میشود. دقتکمترین مقدار در اندازه گیری 

 به دو عامل بستگی دارد: دقت در اندازه گیری
 دقت شخص انداز ه گیری کننده (1

 دقت وسیله انداز ه گیری (2

شدن ترازو، دقت اندازه  سته به نحوه مدرج  ستفاده می کنیم، ب سم از ترازو ا به همین ترتیب وقتی برای اندازه گیری جرم یک ج

 گیری مشخص می شود. 

 مثالً با ترازوی عقربه ای که تامقیاس گرم مدرج است، جرم جسم بادقت گرم اندازه گیری می شود. 

 یعنی چه: ظرفیت در اندازه گیری
 نامیده می شود. ظرفیتین مقدار در اندازه گیری بیشتر

 (2نمونه سواالت فصل )
 یعنی چه؟ اندازه گیری (1

  .مهم برای جمع آوری ....................... است اندازه گیری یک مرحله (2

 واحد یا یکا چیست؟  (3

 استاندارد چیست؟  (4

  جرم ماده راتعریف کنید؟ (5

 واحد اندازه گیری جرم را بیان کنید؟ (6

 اندازه گیری جرم را بیان کنید؟ وسیله (7

 جرم ماده به دو عامل بستگی دارد نام ببرید؟ (8

 انواع ترازو را نام ببرید؟ (9

 وزن جسم راتعریف کنید؟ (10

 واحد اندازه گیری وزن را بیان کنید؟ (11

 وسیله اندازه گیری وزن را بیان کنید؟ (12

 وزن وجود دارد؟ –چه رابطه ی بین جرم  (13
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  ....................... می شود............... می شود وزن یک جسم ......م شتاب گرانش ..............هر چه از سطح زمین دور تر شوی (14

 است؟ چند نیوتون گرمی100کوچک  جسم یک وزن (15

 حجم جسم راتعریف کنید؟ (16

 یکاهای اندازه گیری حجم جامدات را نام ببرید؟  (17

 یکاهای اندازه گیری حجم مایعات را نام ببرید؟ (18

 مهمترین وسیله اندازه گیری حجم مایعات چیست؟ (19

 را تعریف نمایید؟ چگالی جسم (20

 واحد اندازه گیری چگالی را بنویسید؟ (21

 زمان چیست؟ (22

 واحد اندازه گیری زمان را بیان کنید؟ (23

 وسیله اندازه گیری زمان را بیان کنید؟ (24

 یعنی چه؟ دقت در اندازه گیری (25

 به دو عامل بستگی داردآنها را نام ببرید؟ دقت در اندازه گیری (26

 چیست؟ ظرفیت در اندازه گیری (27

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2پایان فصل)


