
اول متوسطهعلوم 

هاي تکمیلی بخش اولپرسش

Aنادرستدرست.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 جوا 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

Bهاي 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
.گویندمیوزن ـ جرم................................  به مقدار ماد تشکیل دهند یک جسم -5
.کنندبیان مینیوتون 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

سوالطرحتمشاهده پانجام آزمایشارائه 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 

هاي گوناگون به کار بستن مهارتپ

انجام آزمایش ت

گیري طول مداد کدام است؟ندازهترین واحد براي امناسب-3
کیلومتر تمتر پمتر سانتیمتر میلیالف

.نام دارد......................... کند مقدار فضایی که جسم اشغال می-4
حجم تچگالی پوزن جرمالف

شود؟براي محاسبۀ چگالی از کدام دو کمیت استفاده می-5
وزن و حجمتجرم و حجم پجرم و وزن طول جرم والف



کدام یک با بقیه متفاوت است؟-6
چگالی تجرم پطول کیلوگرم الف

Dجدول زیر را تکمیل نمایید.
تعریفواژهمفاهیم 

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

لیترمیلیالف
کیلوگرم

ثانیهپ
مترمربعت
مترث

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

.نیروي جاذبۀ زمین بر جسم است-1.مقدار ماد تشکیل دهند جسم است-1
2-.....................................................................2-.....................................................................

3-.....................................................................3-.....................................................................

Gهاي 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 دربار 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 
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