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درخت دانش 2
كمّيّت
نام  /تعريف
جرم

هر پديدة قابل اندازهگيري ،در فيزيك است.
وسيلة اندازهگيري
ترازو

واحد اندازهگيري
 gو Kg

 معرف مقدار مادة تشکيلدهندة هر جسم است. cm3و m3
روابط رياضي
حجم
 مقدار فضايي كه هر ماده ،اشغال ميكند( .طول × عرض × ارتفاع = حجم)وزن

N

نيروسنج

 نيروي گرانشي كه از طرف زمين به جرم اجسام وارد ميشود( .شدت جاذبه × جرم = وزن)مسافت

خطكش /متر/كيلومتر

 cmو  mو Km

 فاصلة ميان مبداء تا مقصد است كه پيموده ميشود. g/cm3و Kg/m3
روابط رياضي
چگالي
 نسبت ميان جرم و حجم هر مادهاي را ميگويند( .حجم ÷ جرم = چگالي)نيرو

نيروسنج

N

 كشش و رانش اجسام ،نيرو خوانده ميشود.كار

روابط رياضي

J

 حاصلضرب نيرو در جابهجايي اجسام را ميگويند( .جابهجايي × نيرو = كار)hوmوs
ساعت/زمانسنج
زمان
 قسمتي از ساختار جهان و بعدي كه اتفاقات پشت سر هم در آن رخ ميدهندو قابل اندازهگيري است.يادآوري
 )1دقت در اندازهگيري ،به دو عامل بستگي دارد:
ب) دقت وسيلة اندازهگيري
الف) دقت فرد آزمايشگر
 )2وسايلي كه با واحدهاي كوچك اندازهگيري ،تهيه شدهاند ،ازدقت باالتري برخوردارند.
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کار در کالس 2

 )1كداميک واحد اندازهگيري حجم مايعات نيست؟
cc

Cm3

Cm2

ml

 )2يک ساعت و يک دقيقه و يک ثانيه ،چند ثانيه است؟
3661

3630

3661

3661

 )3تخم مرغ ،در كدام ماده ،شناور ميماند و غرق نميشود؟
آب لولهكشي

آب اكسيژنه

آب معدني

آب نمك اشباع شده

 )4براي آگاهي از ميزان رشد ساالنة خود ،كدام كميتها را اندازهگيري ميكنيد؟
سن و قد

وزن و قد

وزن و سن

رنگ پوست و تعداد دندانها

 )5چگالي قطعه نبات داخل ظرف آب ،كدام است؟ (جرم نبات =  00گرم)

0

12

00

60cc 600

50cc

 )6غلظت محلولي كه حاوي  242گرم شکر ،در  3ليتر آب ميباشد ،كدام است؟
6 g/lit

60 g/lit

160 g/lit

200 g/lit

 )7نيمي از گاز درون يک كپسول پيکنيک را خارج كردهايم .در اينصورت ،نسبت جرم
به حجم گاز ،كدام است؟
 0/5به 0/5

 1به 1

 1به 2

 2به 1
آهن

شيشه

تخم مرغ

يخ

آب

يخ
شيشه

آهن
تخم مرغ

 )9اندازهگيري زمان ،براي پاسخگويي ،به كدام سواالت است؟
كجا؟ كي؟
چه كسي؟ چگونه؟

چطور؟ براي چه؟
چه وقت؟ چه مدت؟

 )12براي تعيين چگالي يک ماده ،به كدامدسته از وسايل اندازهگيري نياز داريم؟
متر  /زمانسنج
ساعت  /فشارسنج

خطكش  /ترازو
نيروسنج  /دماسنج

چگالي

 )8با توجه به نمودار مقابل ،كدام جسم در آب فرو نميرود؟
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حکایت آموزشی 2

بچهها مشغول كار ،در آزمايشگاه بودند .درمورد پديدههاي پيرامون خود ،به تبادل نظر
پرداخته و سوالهايي را كه براي آنها پاسخي نداشتند ،مطرح ميكردند تا جوابي برايشان بيابند:
احمد :در فروشگاه محل ،فردي از من سوال كرد :اگر توانستي بگويي ،غلط علمي نوشته
شده ،بر روي اين بسته چيست؟ (وزن خالص اين بسته  5 Kgاست)1( ).
محمود :فروشنده ،در حال وزن كردن برنج بود .متوجه شدم با اضافه شدن چند دانة
برنج ،عقربة ترازو ،تغيير چنداني ندارد)2( .
محمد :من به عنوان انتظامات مدرسه ،ورود و خروج دانشآموزان را كنترل ميكنم .با
وجودي كه منزل بچه زرنگ  ......نزديك است و پياده به مدرسه ميآيد ،نميدانم چرا هر روز با
تأخير به مدرسه ميرسد؟ ()3
اميرعلي :فروشندة دورهگردي ،با استفاده از نيروسنج ،به مردم ،ميوه ميفروخت .با دقت
متوجه شدم ،صفحة نيروسنج ،فاقد واحد اندازهگيري جرم است .اما فروشنده ،بهراحتي مقدار بار
درخواستي مردم را به سرعت اندازهگيري كرده و در اختيار آنان قرار ميدهد)0( .
حسن :پس از اثاثكشي ،تصميم به ساخت كابينت ،براي آشپزخانة منزل خود گرفتيم.
براي تهية نقشة كابينت ،ميبايست محل قرار گرفتن ماشين لباسشويي را با دقت ،مشخص
ميكردم و ابعاد آن را به آقاي كابينتساز اعالم ميكردم)5( .
حسين :پس از آن كه دقت حسن را مشاهده كردم و متوجه شدم براي اندازهگيري حجم
اجسامي كه شکل هندسي معيني دارند ،ميتوان با استفاده از روابط رياضي ،حجم آنها را تعيين
كرد ،سوالي در ذهنم ،ايجاد شد :چگونه ميتوان حجم جسمي كه شکل هندسي منظمي ندارد را
تعيين كرد؟ ()6
صادق :براي ميهماني ديشب ،مسئوليت شستن ميوهها را بر عهده داشتم .ميوهها را در
لگن بزرگي ريختم .مشاهده كردم ،درون لگن آب ،ميوهها داراي سه وضعيت شدهاند .برخي در
آب غرق شدهاند و در كف ظرف قرار گرفتهاند .عدهاي بر روي آب هستند و شناورند .گروهي نيز
ميان آب سطحي و كف ظرف ،معلق ماندهاند 6( .و )3
محمدامين :به طور غير مستقيم ،مشغول مشاهدة خورشيد و پرتوهاي آن بودم .شنيده
بودم ،پرتوهاي خورشيد ،براي رسيدن به زمين 6 ،دقيقه و  20ثانيه ،زمان نياز دارند 10( .و )6

يادآوري :فاصلة تقريبي زمين تا خورشيد ،حدود  150.000.000كيلومتر است.
اين داستان ادامه دارد .....

حضرت رسول اكرم (ص) :اَلصَّالةُ مِفتاحُ كُلِّ خَيرٍ
نماز ،كليد همة خوبی هاست.
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 )1غلط علمي مورد نظر چيست؟
كيلوگرم ،واحد اندازهگيري جرم است
كيلوگرم ،واحد اندازهگيري حجم است
بايد نوشته ميشد :وزن اين بسته  5 Nاست
كيلوگرم ،واحد اندازهگيري وزن و جرم نيست
 )2چگونه ميتوان وزن كم يک دانة برنج را با ترازوهاي معمولي ،بهدست آورد؟

 )3بچه زرنگ  .....بدون استفاده از وسايل اندازهگيري ،چگونه ميتواند فاصلة تقريبي
ميان خانه تا مدرسهاش را محاسبه كند؟

 )4با داشتن وزن يک جسم ،چگونه ميتوان جرم تقريبي آن را بهدستآورد؟(بدون ترازو)

وزن ÷ 10
چگالي × 10

وزن × 10
جرم × 10

 )5فرمول مناسب ،براي تهية فضاي مناسب ،براي ماشين لباسشويي ،كدام است؟
نيرو × جابهجايي
جرم ÷ حجم
طول × عرض × ارتفاع
شدت گرانش × جرم
 )6چگونه ميتوان حجم جسمي كه شکل هندسي معيني ندارد را مشخص كرد؟
ذوب كردن جسم و قالبگيري آن
غرق كردن جسم مورد آزمايش ،در آب
آسيابكردن جسم و ريختن ،در ظرفي با شکل هندسي منظم
اندازهگيري حجم جسمي كه شکل هندسي معيني ندارد ،غير ممکن است
 )7كداميک از ميوهها نسبت به آب ،چگالي كمتري دارد؟ ميوههايي كه  .......هستند.
(ته ظرف  /روي آب  /معلق در آب)
 )8كدام كميت فيزيکي اجسام ،سبب بروز اين تفاوت ،در ميوهها ميشود؟
وزن
چگالي
حجم
جرم
 )9پرتوهاي خورشيد ،براي رسيدن به زمين ،چند ثانيه ،در راه هستند؟
300
600
500
000
 )12مناسبترين واحد اندازهگيري ،براي تعيين فاصلة زمين تا خورشيد ،كدام است؟
cm

m

Km
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 )1-1همان يکاي اندازهگيري
 )1-2فاصلة ميان دو نقطه كه جسم متحرک طي ميكند
افقی
 )1-3وسيلة اندازهگيري وزن اجسام
 )2واحد اندازهگيري وزن و نيرو
 )3از واحدهاي اندازهگيري زمان
 )0-1از واحدهاي اندازهگيري مايعات
 )0-2از واحدهاي اندازهگيري طول
 )5-1فضايي كه هر ماده اشغال ميكند
 )5-2همساية آسماني زمين كه نيروي گرانش آن ،يكششم گرانش كرة زمين است
 )5-3نشانة بينالمللي مرغوبيت كاالها
 )6-1نيرويي كه سبب ايجاد خاصيت وزن ،در اجسام ميشود
 )6-2از واحدهاي اندازهگيري طول

عمودي

 )1-1از خواص اجسامی که در میدان جاذبة زمین قرار دارند
 )1-2از ترکیب اتمها و مولکولها ساخته میشود
 )2زمانسنج  /وسیلهای برای اندازهگیری زمان
 )3مقدار جرمی که در حجم معینی از یک ماده وجود دارد (رمز جدول)
 )4از عالیم حیاتی بدن که پزشکان نسبت به اندازهگیری آن ،حساس هستند (برعکس)
 )5-1واحد اندازهگیری حجم مایعات
 )5-2از نشانههای موجودات زنده که طی آن حجم و تعداد سلولها بیشتر میشود
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کار در خانه 2

1

2

 )1حجم مايع درون ظرف ،كدام است؟
6 m2

m2

6 m3

m3

10

10

 )2چگالي كداميک بيشتر است؟
يك كيلو گرم آب
چهار كيلو گرم نفت

دو كيلوگرم يخ
سه كيلوگرم چوب

 )3كداميک واحد اندازهگيري چگالي نيست؟
Kg/m2

mg/cm3

Kg/m3

g/cm3

 )4در چه شرايطي ،يک جسم ،داراي حالت بيوزني ميشود؟
صفر شدن گرانش
افزايش مقدار گرانش

صفر شدن جرم
كاهش تعداد ذرات

 )5دو نمونه از وسايل رايج اندازهگيري ،در پزشکي را بنويسيد.
ب)

الف)

 )6سه وسيلة اندازهگيري ،هنگام انجام تکاليف رياضي را بنويسيد.
الف)

ج)

ب)

 )7دو وسيلة اندازهگيري مورد استفاده ،در نجاري و آهنگري را بنويسيد.
الف)

ب)

 )8مقدار كشيدگي فنر نيروسنج ،به نيروي  .......بستگي دارد كه به آن وارد ميشود.
(گرانشي  /الکتريکي  /مغناطيسي)
 )9براي اندازهگيري حجم كداميک از وسايل ،نياز به استفاده از استوانة مدرج نيست؟
( 20آفرين  /كليد قفل  /سوزن تَهگرد)
 )12در اندازهگيري طول اشياء ،اگر انتهاي جسم ،ميان دو نشانة خطكش قرار گيرد،
خواندة ما ،كدام عدد است؟
(عدد قبل  /عدد آخر  /عدد بعد)
 )11يک سيبزميني را روي آب قرار داده ،ميبينيم ،در آب غرق شده و به تَهِ ظرف
ميرود .اگر سيبزميني را دقيقا از وسط نصف كنيم ،چه روي ميدهد؟  .......ميشود.
(معلق  /غرق  /شناور)

بيست آفرين علوم تجربي

21

 )12دليل هر كدام از موارد زير را توضيح دهيد.
الف) استفادة آهنگرها از خطكش فلزي:
ب) استفادة خياطها از خطكش نواري:
 )13با توجه به اطالعات درون جدول ،هر كدام از
شمارههاي روي شکل ،مربوط به كدام ماده است؟

شماره

ماده

چگالي

آهن

3600

يخ

600

روغن

650

هوا

1/3

 )14بر روي بستهاي ،نوشته شده است 1222 ± 12( :گرم = جرم جسم) شما از اين جمله،
چه ميفهميد؟
 )15مناسبترين واحد ،براي اندازهگيري هر كدام از كميتهاي زير را بنويسيد.
نوک مداد طول مداد طول حياط مدرسه فاصلة دو شهر فاصلة بين ستارگان

 )16علي جرم مايع درون بِشِر را اندازهگيري كرد و عدد  252gرا بهدست آورد .در حالي
كه جرم آن ،در جلسة قبل  322gبوده است .دو دليل تفاوت اعداد را بنويسيد.
الف)
ب)
 )17جملة صحيح را با (ص) و جملة غلط را با (غ) مشخص كنيد.
الف) ) ( ) چگالي همه جامدات ،بيشتر از يك است.
ب) ( ) هر چه حجم جسمي ،بزرگتر باشد ،چگالي آن بيشتر است.
ج) ( ) هر چه جرم جسمي ،بيشتر باشد ،چگالي آن نيز بيشتر است.
 )18دقيقترين واحد اندازهگيري هر كدام از كميتهاي زير چيست؟
كميت
دقيقترين واحد

جرم

طول

زمان
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ارزشیایب پایاین 2

 )1در اندازهگيريها ،دقت شخص آزمايشكننده ،اهميت بيشتري دارد يا دقت وسيلة
اندازهگيري؟ پاسخ خود را توضيح دهيد.

 )2محمود ،جرم دو عدد سيب درختي ،با حجم مساوي را اندازهگيري كرده است .داليل
اختالف اعداد بهدست آمده چيست؟
الف)
ب)

300 g

270 g

 )3هر كدام از شمارههاي سمت راست را در جاي خالي مربوط به آنها بنويسيد.
1

يکا

نشانة مرغوبيت كاال

2

وزن

مدت زمان انجام كار

3

ليتر

فاصلة ميان مبداء تا مقصد

0

طول

ميزان آب مصرفي روزانة هر فرد

5

جرم

مقدار مادة تشکيلدهندة هر جسم

6

زمان

زمين زير كشت گندم ،در سال 60

3

حجم

هر چيز قابل اندازهگيري ،در فيزيك

6

چگالي

فضايي كه هر مادهاي اشغال ميكند

6

كميت

واحد اندازهگيري كميتهاي فيزيکي

10

مسافت

فاصلة  600كيلومتري تهران تا مشهد

11

مساحت

فاصلهاي كه نور در يك سال طي ميكند

12

استاندارد

جرم بيشتر هواي سرد ،نسبت به جرم هواي گرم

13

سال نوري

مقدار نيروي گرانشي كه به يك جسم وارد ميشود

 )4زيردريايي ميتواند هم در سطح آب و هم در كف دريا باقي بماند و يا حركت نمايد.
دليل اين پديده را توضيح دهيد.

