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واحد )یکا(   یک ،)هر چیز قابل اندازه گیری(کمیتدانشمندان برای اندازه گیری هر  یکای اندازه گیری)واحد(: 

کنند بنابراین یکا همان واحد اندازه گیری کمیت هاست.تعریف می  

 شیوه نمایش  نام یکا  کمیت

 Kg کیلوگرم جرم

 S ثانیه زمان 

 M متر طول

 N نیوتن وزن 

است .گرم مقدار ماده ماده تشکیل دهنده جسم است. جرم اجسام را با ترازو اندازه میگیرند و یکای آن کیلو گرم و جرم:   

برابر نیروی جاذبه)گرانش( ای است که از طرف زمین بر جسم وارد می شود و جسم  را به طرف زمین می کشد.وزن : وزن

است. نیوتن اندازه می گیرند و یکای وزن  نیروسنجرا با   

ساختمان نیروسنج: نیروسنج فنر دارد که بر اساس میزان کشیدگی فنر هنگام وصل کردن آن به اجسام معین ، آنرا  

کرده اند.  مدرج  

 
 

 



اندازه گیری در علوم /دومفصل  هفتمشیمی پایه   مدرس : احمد عزیزی  

 

 

 

2 

 مثالهای از وزن اجسام بر حسب نیوتن: یک نیوتن نیروی کوچکی است. 

 وزن بر حسب نیوتن  مثال

 1N گرمی 100یک سیب

 10N یک طالبی یک کیلویی 

رابطه جرم و وزن:    

 ردیف  ماده جرم اندازه گیری شده  وزن جسم 

1N 0/1Kg=100gr A 1 
5N 0/5Kg=500gr B 2 

10N 1Kg C 3 

برابر جرم آن جسم است. 10وزن یک جسم، تقریبا   بنابراین: 

طول و یکای آن: فاصله بین دو نقطه را با یکای طول اندازه گیری می کنند. بر حسب اینکه فاصله بین دو نقطه کم  

 (و.... باشدmmمیلیمتر ) ( ،cm(، سانتی متر)m(، متر)Kmباشد یا زیاد، یکای طول می تواند کیلومتر)

است. خط کش یکی از ابزارهای متداول اندازه گیری طول   

( سانتی متر  3mمقدار فضایی است که جسم اشغال می کند. یکاهای حجم عبارتند از: متر مکعب) حجم:

 ( و ... L( لیتر)3cmمکعب)

 است. استوانه مدرج  یکی از ابزارهای اندازه گیری حجم در آزمایشگاه 
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 مقایسه یکاها و ابزارهای اندازه گیری: 

 کمیت نام یکا  ابزار اندازه گیری 

 جرم کیلوگرم،گرم، میلی گرم ترازو 

 طول لی متریمتر، سانتی متر، م خط کش

 حجم متر مکعب، سانتی متر مکعب، لیتر  مدرج استوانه 

 وزن  نیوتن  نیروسنج

 زمان  ثانیه، ساعت  زمان سنج، ساعت 

 

: )یا کلید(چگونگی استفاده از استوانه مدرج برای اندازه گیری حجم قطعه کوچک سنگ

 

 بدیهی است تغییر حجم آب داخل استوانه مدرج مساوی حجم کلید می باشد 
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 چگالی: نسبت جرم به حجم جسم را چگالی می گویند             

 

 یکای چگالی معموال گرم بر سانتی متر مکعب و نیز کیلوگرم بر متر مکعب است. 

 نمونه جرم حجم چگالی

4gr/ml 3(3سانتی متر مکعبml ) 12کلید گرم 
34gr/cm 100(سانتی متر مکعبml100) 400سنگ گرم 

 گیری:دقت در اندازه 

 برای یافتن دقت یک وسیله از رابطه زیر استفاده کنید

فاصله  دو  عدد  روی دستگاه 

تعداد تقسیمات بین آنها
 =دقت وسیله 
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 تمرین: کدام عبارت درست و کدامیک نادرست است 

 نادرست درست عبارت  ردیف 

   یکا یعنی واحد اندازه گیری  1

   زمان و طول می تواند به ترتیب کیلوگرم ،ثانیه و متر باشد ،یکای جرم 2

   جرم اجسام را با نیروسنج و وزن آنرا با ترازو اندازه می گیرند 3

   از میزان کشیدگی فنر نیروسنج ، وزن اجسام مشخص می شود 4

   یک طالبی یک کیلوگرمی تقریبا دو نیوتن وزن دارد 5

   استوانه مدرج از ابزارهای اندازه گیری طول وزن و حجم هستندنیروسنج و ،خط کش  6

از تقسیم فاصله دو عدد مشخص روی یک وسیله به تعداد تقسیمات بین آنها دقت   7

 وسیله مشخص می شود

  

حجم دو مکعب فلزی و چوبی مساوی است و مکعب فلزی جرم بیشتری دارد.  8

 داردبنابراین مکعب فلزی چگالی بیشتری 

  

   میلی لیتر مساوی سانتی متر مکعب است  9

یک گرم بر سانتی متر   گرم مساوی 1000سانتی متر و جرم  10چگالی مکعبی به ابعاد  10

 مکعب است 

  

 واژه های مقابل را تعریف کنید   الف( وزن      ب( یکا    پ( چگالی  -11

 چگالی آن چقدر است. واحد چگالی را بنویسید  باشد 35cmو حجم آن 20grاگر جرم یک قطعه فلزی  -12

میلی لیتر آب ریخته و کلید   50دانش آموزی میخواهد حجم کلیدی را به دست آورد. در یک استوانه مدرج  -13

میلی لیتر باشد حجم کلید چقدر   53را به آرامی داخل آن فرو برده است اگر در این حالت عدد استوانه مدرج 

 است؟ 

 زیر را کامل کنید جدول  -14

 کمیت نام یکا  ابزار اندازه گیری 

 جرم کیلوگرم 

 وزن   نیروسنج
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 به موارد زیر پاسخ دهید  -15

 گرمی به تقریب  چند نیوتن است؟ 100وزن یک سیب الف(

 ب( یک لیتر آب چند سانتی متر مکعب است؟ 

 کرد؟ پ( چگونه می توان از روی جرم جسم ، وزن تقریبی آن را محاسبه 

 مقایسه کنید 0/1Kgت( وزن یک طالبی صد گرمی را با یک سیب 

نشان دهد این جسم چه حجمی بر حسب   5grو ترازو جرم آن را  برابر اشدب 35gr/cmث( اگر چگالی جسمی 

 سانتی متر مکعب دارد؟ 

 چه تعداد از عبارتهای داده شده درست است.-16

 خط کش متداولترین ابزار اندازه گیری طول است الف(میلی لیتر مساوی سانتی متر مکعب است  ب(  

 پ( نیوتن از ابزارهای اندازه گیری وزن است ت( با ده برابر کردن وزن جسم ، جرم آن معلوم می شود 

1)1             2)2                 3)3               4  )4 

 گرم کدام گزینه است؟  2و جرم  cm 10مکعبی به  ابعاد چگالی  -17

1) 35gr/cm                2) 0/2gr/ml          3   )5gr       4   )0/2 ml 

 


