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    ::::    مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    

اي از كشور عزيزمان ايران  ي يكي از دوستان باهوش و زرنگ شما كه از گوشه هاي قشنگ شما خصوصاً نامه نامه

هاي  اي كه در آن نويسنده ضمن اشاره به محروميت نامه. ي كار تشويق كرد دريافت كرديم، ما را براي ادامه

است كه بتواند به  بود كه كتابي به دستش رسيده ر كردهكرد، خدا را شك اي كه در آن زندگي مي آموزشي منطقه

هاي  اش به مطالب درسي كتاب علوم خود تسلط پيدا كند و در آزمون هاي متنوع، مفهومي و ابتكاري كمك تست

 .ورودي مدارس خاص آمادگي پيدا كند

ها تجربه   داد تا بتوانند سالها توفيق  خدا را شاكر هستند كه به آن،و حاال يك بار ديگر گروه مؤلفين اين كتاب

هاي  آموزان سرآمد را در اختيار شما قرار دهند تا بتوانند در پرورش خالقيت آموزشي خود در زمينه كار با دانش

 .شما سهيم باشند

هاي مكرر ايشان در  گيري دانيم از جناب آقاي فتحي مدير محترم آموزشگاه انديشمند بابت پي جا الزم مي در اين

اين مجموعه، سركار خانم محمدي و ساير عزيزاني كه در تهيه و تدوين اين مجموعه ما را ياري نمودند، كمال ارائه 

 .تشكر را داشته باشيم

هاي  در پايان الزم است يادآور شويم مؤلفين اين مجموعه ضمن تالش و دقت خود در رفع نواقص و كاستي

نمايد بر ما منت نهاده و از نظرات ارزشمند خود ما  ا مين عزيز تمنّآموزا احتمالي كتاب، از همكاران بزرگوار و دانش

 .را محروم نفرماييد

    

 با تشكر

 گروه مؤلفين
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 .ها است هاي بشر به دلیل یک ویژگی در آن ي پیشرفت همه

 .کند ها را به جستجو و کشف رازهاي جهان وادار می ها است که آن  یک ویژگی ذاتی در انسان»کنجکاوي«

 . هستند»دانشمندان«شوند،  میهاي بسیار کنجکاو که سعی در کشف و درك و اختراع دارند و باعث پیشرفت علم  انسان

 :دهند ي دانشمندان در کارهاي علمی خود، کارهاي زیر را انجام می همه
 هاي خوب و کاربردي پرسیدنِ پرسش -
 ي خوب و دقیق آزمایش و مشاهده -

 ي کارها ثبت و یادداشت کردن نتیجه -

 تفکر -

 هاي دانشمندان گذشته استفاده از تجربه -

 هاي علمی هاي مناسب براي پرسش سخگیري و پیشنهاد کردن پا نتیجه -

هـاي   کردند تا براي خودشان و آیندگان مفیـد باشـد، انسـان    باید توجه داشت که اگر دانشمندان تجربیات خود را یادداشت نمی       
 !بود رو مانده هاي غارنشین روبه هاي انسان امروزي هنوز هم با پرسش

روش « یـا  »روش تحقیق«شود که بـه آن    علمی، روشی پیشنهاد میهاي براي انجام کارهاي علمی و یافتن پاسخ براي پرسش    
 .گویند می» علمی

 :توانید مراحل پیشنهادي در یک روش علمی را ببینید در زیر می

 )گیري نتیجه( نظریه دادن ) آزمودن فرضیه( آزمایش ) پیشنهاد یک یا چند پاسخ( فرضیه  طرح سؤال مشاهده 

 .شوند هاي علمی تبدیل می ها به نظریه فرضیهدر صورت انجام این کارها، 

 .ایم دست یافته) تکنولوژي (»فناوري«و اگر بتوانیم علم و دانش را کاربردي کنیم و به کار ببندیم، به 

 .گویند  می»علوم تجربی« ،اند هایی که در اثر آزمایش و تجربه به دست آمده ي علم به همه

 .ی از علوم تجربی هستندشناس شناسی و زمین فیزیک، شیمی، زیست

 .ریاضی ابزاري مناسب براي استفاده در علوم تجربی و رسیدن به پیشرفت است



 )تجربه و تفکر (1فصل 
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 ايهاي چهارگزینهپرسش

 کند؟ ها را از کودکی تا پایان عمر به انجام کارهاي علمی وادار می کدام ویژگی، انسان -1
 هاي گذشتگان یهتوص )4 نیاز به پیشرفت) 3 عالقه به علم اندوزي )2 کنجکاوي )1 

 درست است؟» علوم«ي  کدام گزینه درباره  -2
 .نامند می» علم«گانه براي آشنایی با محیط را  به کارگیري حواس پنج )1 
 .نامند می» علم«شود را  هرکاري که در آزمایشگاه انجام می )2 
 .نامند می» علم«هاي زندگی را  هایی براي حل مشکالت و پرسش حل راه) 3 
 .نامند می» علم«گیري را  اي اندازهه روش )4 

 .شود نامیده می» فناوري«................... به .................... تبدیل  -3
 تجربه به دانش )4 کاربرد به پرسش) 3 علم به عمل )2 علم به دانش )1 

 ؟آید میني زیر از علوم تجربی به شمار  کدام گزینه -4
 ناسیهواش )4 فیزیک) 3 ریاضی )2 پزشکی )1 

 .است............... اي از  اي نمونه تولید سوخت هسته -5
 تبدیل تجربه به علم )2  تبدیل پرسش به فناوري )1 
 تبدیل علم به فناوري )4 تبدیل کنجکاوي به کاربرد) 3 

 ي زیر در روش علمی وجود ندارد؟  کدام گزینه -6
 فرضیه )4 آزمودن) 3 فنّاوري )2 مشاهده )1 

 گیري همراه باشند؟ چه لزومی دارد که در یک کار علمی، مشاهداتِ دقیق حتماً با اندازه -7
 .که بتوانیم مشاهدات خود را بررسی کنیم و همچنین منظور مشاهدات سایرین را بفهمیم براي این) 1 
 .گیري استفاده کنیم ها در اندازه ایم تا از آن هایی ساخته چون ما کمیت) 2 
 .است  فیزیک بر مبناي اندازه گیري بنا شدهزیرا علم) 3 
 .به این دلیل که مشاهداتِ ما در نظر سایرین مقبول باشد )4 



 



 

 دومفصل 
 

 

 گیري در علوم  اندازه
 و ابزارهاي آن
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 .توان پیشرفت کرد در علوم تجربی تنها با نظریه پردازي نمی

 .تجربی است ترین نیازها براي پیشرفت علوم گیري یکی از مهم اندازه

 تکمی 
طول، جرم، : مانند. دهیم کمیت نام داردگیري باشد و بتوانیم آن را با یک عدد نشان ب هر چیزي که به کمک ابزار قابل اندازه

 ....سرعت، دما، انرژي، 

 تکیفی 
خوبی، بدي، : مانند. گویند  را به ما نشان دهد، کیفیت می»چگونگی«گیري به کمک ابزار نباشد و تنها  هر چیزي که قابل اندازه

 ... خوشمزگی، زیبایی ، 

 هاي فرعی هاي اصلی، کمیت کمیت 

به دو گروه تقسیم کردتوان را میها  تکمی : 
 )مستقل(کمیت اصلی 
 )وابسته(کمیت فرعی 

گیري باشد هاي دیگر قابل اندازه کمیتی است که به تنهایی و بدون کمک گرفتن از کمیت: اصلیت کمی. 
 .طول، جرم، زمان، دما :مانند. ها است مستقل از دیگر کمیت کمیت اصلی

 .بار در ازاي آن را اندازه بگیریم  تنها یکگیري طول یک جسم، کافی است براي اندازه -
 .میهاي دیگر ندار گیري جرم یک جسم، نیازي به استفاده از کمیت براي اندازه -

 .کند  هیچ کمیت دیگري دخالت نمی،زمان یک کمیت مستقل است، یعنی در اندازه گیري زمان -

 .هاي دیگر کمک بگیریم گیري آن باید چندبار از کمیت کمیتی است که براي اندازه: کمیت فرعی
 ...سرعت، شتاب، نیرو، وزن، انرژي، مساحت و : مانند. هاي دیگر وابسته است کمیت فرعی به کمیت

گیري طول بلندتر جسـم   بار براي اندازه   یک.(گیري مساحت یک جسم، باید دوبار از کمیت طول استفاده کنیم            براي اندازه  -
 )جسم) عرض(ر ت گیري طول کوتاه و بار دیگر براي اندازه

بار از کمیت طول استفاده کنیم و سپس پهنا و درازا و بلنـدي جسـم را در هـم     گیري حجم یک جسم باید سه براي اندازه  -
 .ضرب کنیم

  درازا بـه گیـري سـرعت دو عامـل     کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است، یعنی در انـدازه 100خودروي پرشیا با سرعت   -
 .شرکت دارند) از جنس کمیت زمان( ساعت زمان به و) از جنس کمیت طول(کیلومتر 

 ها کمیت
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 جرم 
 جرم یعنی ماده
 هاي جسم جرم یعنی ذره

 .شود و ذره دارد جرم چیزي است که در پیرامون ما احساس می

 .اند گیري انتخاب کرده عنوان پایه و اساس اندازه  را بهمشخصی از آبي  گیري جرم، اندازه براي اندازه
 .ص آب را یک کیلوگرم نامیده اندي مشخ ي پیمانه اندازه

 .)کند هر اندازه زمین به یک لیتر آب نیرو وارد کند، به هر جسم یک کیلوگرمی نیز همان نیرو را وارد می
 .گیري جرم، کیلوگرم است اندازهیکاي 
 .گیري جرم، کیلوگرم است  اندازهواحد

 .سنجند یلوگرمی میهاي یک ک پیمانهگیري جرم یک جسم، آن را بر اساس  براي اندازه

 مقیاس= واحد = پیمانه = یکا 
 .هاي دیگري نیز وجود دارد گیري جرم یک جسم، یکاها و پیمانه براي اندازه

  kggr
1000

11   ) گرم =gr(  
 kgTon 10001 )     تُن =Ton(  

 . در هر جاي دنیا ثابت استبنابراین جرمِ جسم. ي آن وابسته است هاي سازنده جرمِ جسم به ذره

      
 اي ترازوي دوکفه           ي یک کیلوگرم نمونه          

 )گیري جرم ابزار اندازه(                         

      
 ترازوي اهرمی           ترازوي اهرمی          
 )گیري جرم ابزار اندازه (    )گیري جرم ابزار اندازه (     
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  وزننیروي 
ها را به سـوي   تواند جرم نیروي وزن می. نام دارد» وزن«شود  به جسم وارد می   ) با یک ستاره یا سیاره    (نیرویی که از سوي زمین      

 .بکشد )یا ستاره یا سیاره(زمین 
توانـد   میتر باشد، نیروي وزن آن  ارتباط دارد هرچه جرمِ جسم بیش) جاذبه(گرانش » قدرت«و »  جرم«نیروي وزن به دو عامل    

 .تر باشد بزرگ
 . تر خواهد شد تر باشد، نیروي وزنِ جسم بزرگ هرچه قدرت گرانش بیش

 نیروي وزن= جرم  ×  قدرت گرانش 
W     =  m             g 

 .اد بودتر خو کشد کوچک دورتر باشد، نیروي وزنی که جسم را می) ها یا ستاره یا سیاره(هر چه جسم از زمین 
هیچ سو کشیده  د، یعنی بهنها وزن ندار و در فضاي خالی بین ستارگان، جسم) ها ها یا سیاره یا ستاره (هاي دور از زمین       در فاصله 

 .شوند نمی
 .، جسم ذره و جرم دارد، ولی وزن ندارد»وزنی بی«هاي  بنابراین در حالت

 . دارد10قدرت جاذبه در نزدیکی زمین عددي نزدیک به 

ي ماه در نزدیکی ماه نزدیک به  ت جاذبهقدر
6
 . قدرت گرانش در سطح زمین است1

 اسـت، یعنـی   10تر از عدد  بسیار بیش) ي مشتري     مانند خورشید یا سیاره   (هاي بسیار بزرگ فضا       قدرت جاذبه در نزدیکی جرم    
 .تر از قدرت گرانش زمین است ها بسیار بزرگ ي آن قدرت جاذبه
 .است» نیوتن«گیري نیروي وزن  یکاي اندازه
 .است» نیوتن«گیري هر نیرویی  یکاي اندازه

gmW 

gmW )kg()N( 
 

 .در آینده آشنا خواهید شد » g« با یکاي 

       
 ترازوي فنري آشپزخانه           نیروسنج فنري          
 )گیري نیروي وزن ندازهابزار ا(    )گیري نیرو ابزار اندازه(        
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     ترازوي دیجیتال             ترازوي پزشکی  

 )گیري نیروي وزن ابزار اندازه         (   )گیري نیروي وزن ابزار اندازه(   

 طول 
 .یدندنام» متر یک«اي خاص به صورت قراردادي انتخاب شد و آن را   ها، اندازه براي اندازه گیري طول جسم 

 .گیري طول است اندازهي   پیمانهمتر

 .گیري طول، متر است  اندازهي یکا

 .گیري طول، متر است  اندازهواحد

 مقیاس= پیمانه = واحد = یکا 

 .هاي دیگري نیز وجود دارد گیري طول یک جسم، یکاها و پیمانه براي اندازه

 mmm 1000
11   ) میلی متر =mm( 

 mcm 100
11    )سانتی متر =cm( 

 mdm 10
11     )دِسی متر =dm( 

 mkm 1000
11   )   کیلو متر =km( 

                     
 گیري طول     ابزار اندازه      گیري طول ابزار اندازه      
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       ریزسنج            کولیس   
 )گیري طول ابزار بسیار دقیق اندازه(    ) گیري طول  اندازهابزار دقیق(  

 مساحت 
ها یـک متـر    هاي آن مربع ي ضلع هاي خیالی رسم کرد که اندازه ها مربع توان بروي آن سطح ها، می   گیري سطح جسم    براي اندازه 

 .ي مساحت جسم است دهنده ها نشان تعداد این مربع.باشد

 .است» مترمربع«هاي استاندارد،  هگیري مساحت در شیو یکاي اندازه

 .مساحت مربعی است که هر ضلع آن یک متر باشد» مترمربع یک« 

)21 m21111 )یک مترمربع:  را بخوانید mmmmm       =  1مترمربع 

 متر مربع است؟  یک متر مربع چند سانتی:1 مثال
     

 
 
 

 حجم 
 .کند حجم یعنی فضایی که جسم اشغال می

جسم را اندازه گیري کـرده و در هـم   ) ارتفاع(جسم و بلندي    ) عرض(جسم، پهنا   ) طول(هاي درازا     براي اندازه حجم ، باید اندازه     
 .ضرب کرد

 .گیرد  آن جسم جا می درونیک مترهاي   ضلع گیري حجم یک جسم باید حساب کرد چند مکعب خیالی با اندازه  براي اندازه
 .است» مترمکعب «ي استاندارد، گیري حجم در شیوه یکاي اندازه

 .حجم مکعبی است که هر ضلع آن یک متر باشد» یک متر مکعب«

3111111 mmmmmmm  

m1

m1 m1
 

)31 mمکعبیک متر:  را بخوانید( 

m1

m1 cm100

cm100 cmcmmm 10010011 

22 100001 cmm 
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 متر مکعب است؟  یک متر مکعب چند سانتی:2 مثال
m1

cm100

cm100

m1 m1
cm100

33 10000001
100100100111

cmm

cmcmcmmmm





 

          
 )گیري حجم ابزار اندازه(اِرلِن    )حجمگیري  ابزار اندازه(بِشِر   

                         
 پِت  پی   استوانه مدرج   بالن           
 )گیري حجم دقیق اندازهابزار بسیار (  )گیري حجم ابزار دقیق اندازه   ( )گیري حجم ابزار غیردقیق اندازه(  
 

  جرم حجمی(چگالی( 
  یعنی تراکم)جرم حجمی(چگالی 

  یعنی فشردگی ذرات یک جسم)جرم حجمی(چگالی 

 جرم حجمی یعنی جرمِ موجود در مقدار معینی از حجم یک ماده 

 .هاي دیگر جرم حجمی هستنداسم» دانسیته« و » وزن مخصوص «،»چگالی«
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 : نند زیر است ما)جرم حجمی(چگالی ي رابطه

V
m



 
 .در این رابطه معموالً جرم برحسب کیلوگرم و حجم برحسب مترمکعب است

(، کیلوگرم برمترمکعب )جرم حجمی(چگالی بنابراین یکاي 
m
kg(  . خواهد شد3

 قدر است؟ آب چه) حجمیجرم (چگالی  کیلوگرم جرم دارد، 4مترمکعب آب،  سانتی4000  :3مثال 
 .مترمکعب استدانیم که هر مترمکعب، برابر با یک میلیون سانتیمی :پاسخ

       

1 m

1 m
1 m

  

    3cm 1000000  =100×100×100 =   حجم    3m 1 =1×1×1= حجم 

 :یابیمپس حجم آب را به مترمکعب می
 

3
1000

4 m  =حجم  
0001000

 ؟= حجم  = 4000

 :نویسیم را می)جرم حجمی(چگالی ي اینک رابطه

31000
m
kg

 جرم حجم آب 

1000
4
 جرم حجمی آب =  جرم حجم آب 4

 : را براي این مقدار آب حساب کنید)جرم حجمی(  چگالیکنیم،در پرسش گذشته میزان آب را نصف می : 4 ثالم
 .شود و هم حجم آب نصف خواهد شد هم جرم نصف می،چون میزان آب نصف شده، پس :پاسخ

Kg 2 =2 ÷ 4 = m 
3002020040 m//v  

 :نویسیم را می)جرم حجمی(چگالی ي اکنون رابطه

33 1000
0020
2

m
kg

m/
kg

v
m

 

 :1 نکته 
 .هاي اصلی آن است و به مقدار ذرات آن ماده بستگی نداردهر ماده، از خاصیت) جرم حجمی(چگالی 

 .ي دوم بایستدي اول دوست دارد باالتر از مادهتر باشد، مادهي دوم کم یک ماده از جرم حجمی ماده)جرم حجمی(چگالی اگر 

 جرم
 حجم
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31000 آب برابر با )جرم حجمی(چگالی  اگر بدانیم :5مثال 
m
kg ،  اي چوب برابر با  گونه)جرم حجمی(چگالی

3560
m
kg37800حجمی آهن برابر با  و جرم

m
kg است، هنگامی که هر سه را درون یک ظرف بریزیم، به چه ترتیبی 

 خواهند ایستاد؟

تر است، باالتر از بقیه خواهد ایستاد، سپس آب و در  از همه کمچوب) جرم حجمی(چگالی چون در این پرسش  :پاسخ
 .ترین جاي ظرف آهن قرار خواهد گرفتپایین

  هامخلوط) جرم حجمی(چگالی 
م، اند را حساب کنیدو یا چند جسم که به هم بسته شده) جرم حجمی(ها، یا چگالی مخلوط) جرم حجمی(اگر بخواهیم چگالی 

ها را باهم جمع کنیم و ي جرمسپس همه. ي جرم و حجم آن را به تنهایی به دست آوریم      اندازه) یا هرجسم ( باید براي هر ماده     
 . ها را به دست آوریمي حجمحاصل جمع همه

 .یدکل به دست آ) جرم حجمی(کنیم تا چگالی ها تقسیم میي حجمها را بر همهي جرمگاه براساس رابطه، همهآن

مترمکعب را با یک تکه نخ   کیلوگرم بر600 )جرم حجمی(چگالی  مترمکعب و 2/0قطعه چوبی به حجم  :6مثال 
 .ایممترمکعب بسته  کیلوگرم بر20000 )جرم حجمی(چگالی  کیلوگرم و 200اي طال به جرم به قطعه

 قدر است؟ي چوب و طال باهم، چهجرم حجمی مجموعه) الف
 زیر آب خواهد رفت یا روي آب خواهد ماند؟این مجموعه به ) ب

 :کنیمابتدا جرم و حجم چوب را حساب می) الف :پاسخ
320 m/

3600
m

kg

 
Kg 120 =   جرم چوب kgm/m

/
m

v
m 12060020

20
600 

 .آوریمهم براي طال همین کار را انجام داده و حجم طال را به دست می باریک

320000
m
kg



 
3010 m/   جرم طال  3

100
1

20000
20020020000 mvv

vv
m 

 :کنیمهم جمع می ها را باي حجمهم و همه ها را باي جرماکنون همه
Kg320 =  جرم کل     200 + 120 = جرم کل 

321001020 m///  
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 :نویسیمي جرم حجمی را میسپس رابطه
381523

21
32000

210
320 m/kg/
/

 جرم حجمی کل  جرم حجمی کل  

(تر از جرم حجمی آب جرم حجمی کل مجموعه بیش) ب
m
kg(  است، پس اگر مجموعه را درون آب بیندازیم، به 31000

 .زیرآب خواهد رفت

 

             
 سنج ي کار چگالی شیوه         سنج                انواع چگالی     

  

 سنج الکترونیکی چگالی
 

 هامکل جر
 هاکل حجم
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 ايهاي چهارگزینهپرسش

 هایی هستند؟سرعت، دما و طول به ترتیب چگونه کمیت -8
 اصلی-فرعی-اصلی )2  فرعی-اصلی-فرعی )1 
 فرعی-فرعی-اصلی )4  اصلی-اصلی-فرعی) 3 

  است؟نادرستها  ي کمیت کدام عبارت درباره -9
 .ها هستند  انرژي، دما و جرم از کمیت)2 .دتوان هر کمیت با یک عدد نشان دا  می)1 
 . شوند ي مستقل و وابسته تقسیم می  به دو دسته)4 .گیري است ها بدون ابزار هم قابل اندازه  کمیت)3 

  است؟نادرستها  ي کیفیت کدام عبارت درباره -10
 .گیري نیستند  با ابزار قابل اندازه)1 
 .ي کیفیت هستندها  خوبی، بدي، شتاب و خوشمزگی از نمونه)2 
 .تواند چگونگی را بیان کند  کیفیت فقط می)3 
 . توان یک کیفیت را با یک عدد نشان داد  نمی)4 

 هاي فرعی درست است؟ ي کمیت کدام گزینه درباره -11
 .گیري است  بدون ابزار هم قابل اندازه)1 
 .توان آن را با یک عدد نشان داد  نمی)2 
 .هایی فرعی هستند مان کمیت جرم حجمی، انرژي، سرعت و ز)3 
 . هاي دیگر نیاز است ي آن، به کمیت  در محاسبه)4 

 ترتیب یک کمیت اصلی و یک کمیت فرعی آورده شده است؟ در کدام گزینه به -12
  وزن - طول)4  جرم- دما)3  انرژي- نیرو)2  دما- زمان)1 

 گیري جرم چیست؟ یکاي اندازه -13
 یوتن ن)4  لیتر)3  کیلوگرم)2  مترمکعب)1 

 جرم یعنی چه؟ -14
 هاي یک جسم  تعداد مولکول)2 ي موجود در یک جسم  مقدار ماده)1 
 2 و 1هاي   گزینه)4 .کند  مقدار فضایی که جسم اشغال می)3 

  است؟ نادرستي جرم  کدام عبارت درباره -15
 . جرم همان مقدار ماده است)2 . جرم یک جسم در ماه و زمین یکسان نیست)1 
 .  جرم با وزن متفاوت است)4 .گیري آن است د اندازهگرم واح  میلی)3 

گیـري انتخـاب    را به عنوان پایـه و اسـاس انـدازه     ..................... ي مشخصی از      گیري جرم، اندازه    براي  اندازه   -16
 .اند نامیده....................... اند و آن را  کرده

  یک کیلوگرم- آب)4 رم یک کیلوگ- جیوه)3  یک گرم- جیوه)2  یک گرم- آب)1 
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  است؟نادرستي نیروي وزن  کدام عبارت درباره -17
 .به جرم وابسته است )1 
 .شود تر میتر باشد، نیروي وزن بیش هر چه قدرت گرانش بیش)2 
 . تنها به قدرت گرانش وابسته است)3 
 .کند تر میتر باشد، قدرت گرانش وزن را بیش هر چه جرم جسم بیش)4 

  است؟نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام -18
 . نیرو کمیتی است که اندازه و جهت، دو مشخصه اصلی آن است)1 
 .شود تر می گیرد، وزن آن کم  وقتی جسمی از سطح زمین فاصله می)2 
 .گیري وزن استفاده کرد توان براي اندازه  نیز میاي دوکفهاز ترازوي ) 3 
 .است تنها یک جسم شرکت کند در به وجود آمدن نیرو ممکن )4 

 ؟نیستیکی از واحدهاي اندازه گیري حجم  هاي زیر،  یک از گزینه کدام -19
 مترمکعب  سانتی)4 متر  میلی)3  مترمکعب)2  لیتر)1 

 گیري حجم کدام است؟ واحد اندازه -20
  هر سه مورد)4  مترمکعب)3  لیتر)2 سی  سی)1 

 چند متر مکعب خواهد بود؟ متر، 4متر و  3متر و  3 حجم اتاقی به ابعاد  -21
 1(6 2(36 3(9     4( 12 

  متر مربع باشد، مساحت شکل زیر چند مترمربع خواهد بود؟3هاي کوچک   اگر مساحت هر کدام از مربع -22
   متر مربع60 )1 
   متر مربع75 )2 
  متر مربع30 )3 
  متر مربع100 )4 

 حت شکل زیر چند مترمربع خواهد بود؟ متر باشد، مسا8هاي کوچک  اگر محیط هر کدام از مربع -23
   متر مربع75 )1 
   متر مربع200 )2 
  متر مربع100 )3 
 . قابل محاسبات نیست)4 

 .متر است، حجم اتاق را حساب کنید  سانتی200متر و عرض آن   میلی3000 متر، ارتفاع آن 4طول اتاقی  -24
 متر مکعب  میلیون میلی24 )2   متر مکعب4/2 )1 
 مکعب  متر240 )4 متر مکعب  سانتی24000000)3 

 متر است، حجم اتاق کدام است؟  دسی40متر و عرض آن   میلی3000متر، ارتفاع آن   سانتی500 طول اتاقی  -25
  سانتی متر مکعب6000 )2  مکعب متر 6 )1 
 مکعب متر 600 )4  مکعب متر 60 )3 
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 گیرد؟  جا میcm100 چند مکعب با ابعاد متر، میلی4000متر و  سانتی300 متر و 2 در اتاقی با ابعاد  -26
 1( 36 2( 12 3( 24 4( 48  

cmmmmمتر، چند مکعب با ابعاد  میلی3000 و 1500 و 4000در اتاقی با ابعاد  -27 / 5050500 توان جا داد؟  می 
 1( 144 2( 14400 3( 1440 4( 14  

 ع آن را دو برابر کنیم، حجم مکعب چند برابر خواهد شد؟ داریم، اگر طول اضالm1 مکعبی به ابعاد  -28
  هشت برابر )4  دو برابر)3  چهار برابر)2  شش برابر)1 

21 است، براي موزاییک کردن کف اتاق چند موزاییک با مساحت m5طول ضلع اتاق مربع شکلی -29 mالزم است؟  
   عدد50 )4  عدد25 )3  عدد10 )2  عدد5 )1 

 شود؟ اگر طول هر ضلع آن را سه برابر کنیم، حجم مکعب چند برابر گذشته می.  داریمm2مکعبی به ابعاد  -30
 و هفت برابر   بیست)4  نه برابر)3  شش برابر)2  سه برابر )1 

 شود؟ می داشته باشیم و طول اضالع آن را نصف کنیم، حجم مکعب چند برابر aاگر مکعبی به ابعاد  -31
 . قابل محاسبه نیست)4 نصف )3 یک چهارم)2 یک هشتم)1 

 .متر باشد، مساحت کل شکل را محاسبه کنید  دسی20ها   طول ضلع هر کدام از مربعاگر -32
 1( 24m  2( 216m 
 3( 232m  4( 264m 

 ه ترتیب معادل چند گرم و چند کیلوگرم است؟ تن ب4/6 -33
  640 و 6400000 )4 6400 و 64000 )3 6400 و 6400000 )2 640 و 640000 )1 

 ......متر مربع برابر است با  یک دسی -34
 متر مربع  هزار سانتی)2   یک صدم متر مربع )1 
 متر مربع   ده هزار سانتی)4   یک دهم متر مربع)3 

  است؟سه ساعت چند دقیقه -35
 1( 30 2( 18 3( 5400 4( 180 

 است؟ متر پیموده رود، او چند سانتی علی سه و نیم کیلومتر راه می -36
 1( 350000 2( 3500000 3( 35000 4( 3500 

 است؟ این ظرف چند ساعت روي گاز بوده. ایم ي گاز گذاشته  ثانیه روي شعله1800یک ظرف را به مدت  -37

 1( 
2
 )2 ت ساع1

3
 )3  ساعت1

4
 )4  ساعت1

5
  ساعت1

  است؟  ثانیه بدود، چند دقیقه دویده1800کار  اگر یک ورزش -38
  دقیقه180 )4  دقیقه30 )3  دقیقه90 )2  دقیقه60 )1 
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  کیلوگرم چند گرم است؟25/3 -39
  گرم325/0 )4  گرم3250 )3  گرم00325/0 )2  گرم325 )1 

 ... گرمی 1280وزن یک جسم  -40
 . کیلوگرم است8/12 )2  . کیلوگرم است28/1 )1 
 . نیوتن است128 )4  . نیوتن است80/12 )3 

 هاي زیر درست است؟یک از گزینه کدام -41
 .متر است  میلی1000متر برابر با   دسی10 )2 .متر است  دسی1000 کیلومتر برابر با 1 )1 
 .متر برابر با یک متر است  دسی100 )4 . کیلومتر است1متر برابر با   دسی100 )3 

 کند؟ متر برابري می  میلی200کدام گزینه با  -42
 متر   دو دسی)4 متر  بیست دسی)3  دو صدم متر)2 متر  دو سانتی)1 

 لیتر آب جدا کرد؟  میلی4توان  با کدام وسیله می -43
  بالن)4  ارلن)3 پت پی)2  بشر)1 

.  و یـک کیلـوگرمی هسـتند   gr50 ، gr100هاي ترازو  گذاریم، وزنه زمینی را روي ترازو می   ک کیسه سیب  ی -44
 زمینی باشد؟ تواند وزن کیسه سیب هاي زیر می کدام یک از گزینه

 پنج کیلو و دویست و پنجاه گرم )2 یک کیلو و هفتصد و هشتاد گرم)1 
  نه کیلو و چهارصد و ده گرم)4 کیلو و هشتصد و سی گرمیک  )3 

 کدام وسیله براي اندازه گیري کمیت زمان مناسب است؟ -45
 ساعت شنی) 4 ساعت آونگ دار) 3  ساعت آفتابی)2  ضربان نبض)1 

 کدام وسیله کاربرد بیش تري دارد؟ -46
  گیري فاصله دو شهرکش براي اندازه خط)1 
 گیري وزن یک خربزهاندازه ترازوي دوکفه اي براي )2 
 گیري قطر توپ پینگ پنگمتر خیاطی براي اندازه) 3 
 گیري قطر زمینکیلومتر شمار خودرو براي اندازه) 4 

 سرعت آن بر حسب کیلومتر بر ساعت چقدر است؟.  متر برثانیه است20سرعت یک موتور  -47
 1( 3600 2( 7200 3( 72 4( 720 

 قدر است؟ سرعت آن چه. پیمایدمی ثانیه 8 زمان  متر را در2800یک متحرك مسافت  -48
  کیلومتر بر ساعت35/0) 2   متر بر ثانیه350) 1 
 2 و 1هاي  گزینه )4   کیلومتر بر ساعت4/22) 3 

 کیلومتر  300تواند مسافت     در چه زمانی می   .  کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است       120خودرویی با سرعت     -49
 را بپیماید؟

  ساعت5/3 )4  دقیقه150) 3  ساعت150 )2  دقیقه5/2) 1 
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 رود؟  دقیقه چند متر جلو می6این قطار در .  کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است200قطاري با سرعت  -50
 1 (20 2 (2000 3 (20000 4( 3/333 

 دقیقه چند متر 12این خودرو در مدت زمان .  کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است180یک خودرو با سرعت  -51
 رود؟  میجلو

 2 و 1هاي  گزینه )4  کیلومتر6/3) 3  متر3600) 2  کیلومتر 36) 1 

 قدر است؟ سرعت این کشتی چه. است  دقیقه پیموده10 متر را در مدت زمان 2400یک کشتی، مسافت  -52
  متر بر دقیقه40) 2   کیلومتر بر ساعت 4) 1 
  کیلومتر بر ساعت40 )4   متر بر ثانیه4) 3 

 : رو، سرعت جسم متحرك را به دست آورید ودار روبهبا توجه به نم -53
  متر بر ثانیه4/14) 2   متر بر ثانیه80) 1 
  متر بر ثانیه 4/9 )4   متر بر ثانیه8) 3 

توانـد    کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است، در چه زمـانی مـی  3000یک هواپیماي جنگنده که با سرعت        -54
  کیلومتر را بپیماید؟7500مسافت 

  ساعت5/3 )4  ساعت150) 3  دقیقه150) 2  دقیقه 5/2) 1 

 قدر است؟ متر است، حجم آن چه5/0ي هر ضلع آن  شکل مکعب داریم که اندازهبهظرفی  -55
  مترمکعب125/0) 4  لیتر50) 3  مترمکعب25/0) 2  مترمکعب5/0) 1 

 آهن چیزي نزدیک به )جرم حجمی( چگالیاگر .  کیلوگرم است250یک تکه آهن داریم که جرم آن نزدیک به  -56
 قدر است؟ کیلوگرم برمتر مکعب باشد، حجم این تکه آهن چه7500

 )2  مترمکعب3) 1 
30
 )3  مترمکعب1

3
  مترمکعب30) 4  مترمکعب1

 یعنی چه؟ )چگالی(جرم حجمی   -57
 موجود در حجم معینی از ماده مقدار جرم ) 2 مقدار حجم مربوط به جرم معینی از ماده) 1 
 . درست هستند3 و 2هاي گزینه) 4 میزان تراکم و فشردگی ذرات ماده ) 3 
آید، اش باالتر نمی سطح چاي از جاي گذشته    . ریزیمخوري شکر درون یک استکان چاي می      چند قاشق چاي   -58

 :در این فرآیند
 . کرده است جرم حجمی مایع درون استکان نسبت به گذشته افزایش پیدا)1 
 .اند ذرات شکر در جاهاي خالی بین ذرات آب و چاي قرار گرفته)2 
 . چگالی مایع درون استکان نسبت به گذشته تغییري نکرده است)3 
 . درست هستند2 و 1هاي گزینه) 4 

بهـا،   کیلوگرم بر مترمکعب است، سه مترمکعب از این فلز گـران     20000طال نزدیک به    ) چگالی(ی  حجمجرم   -59
 ند تُن جرم دارد؟چ

  تن 60000) 4  تن6000 )3  تن600 )2  تن60)1 

720

90
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 ؟ گرم داشته باشد، جرم حجمی روغن چه قدر است800پزي، جرمی برابر با اگر یک لیتر روغن مایعِ آش -60
 1( 380

m
kg/ 2( 3251

m
kg/ 3( 3800

m
kg 4 (31250

m
kg/ 

هـا را درون یـک ظـرف    ي آناگر همه.  هرماده رو به رویش نوشته شده است       )جرم حجمی ( چگالی زیر،   جدولدر   -61
 ؟ کدام گزینه خواهد بود4ي مانند شکل بریزیم، بگویید که جسم شماره

 )کیلوگرم برمترمکعب(جرم حجمی  ماده
 2000 عسل
 1000 آب

 850 الکل
 600 اي چوبگونه

 1500 ستیکاي پالگونه
 1000 زیردریایی

 اي پالستیکگونه) 4 اي چوبگونه) 3 زیردریایی) 2 آب ) 1 

  ؟کندآن چه تغییري می) جرم حجمی(دهیم تا انبساط پیدا کند، چگالی به مقداري آب گرما می -62
 .شودتر از گذشته میبیش) 2  .تغییري نخواهد کرد) 1 
 .سخ دادن، باید حجم آن را بدانیمبراي پا) 4  .شودتر از گذشته میکم) 3 

 ؟نیستسان هاي دیگر یک کدام گزینه با گزینهمفهوم -63
 دانسیته )4 وزن مخصوص ) 3 ) 2 چگالی )1 

 ؟تواند یکاي چگالی باشدهاي زیر مییک از گزینهکدام -64
 1 ( 2(   3 ( 4 ( 

 :کنیممقداري جیوه را سرد می -65
 .یابدآن کاهش می  چگالی)2 .یابدآن افزایش میچگالی  )1 
 .هاي باال ممکن است روي دهدهریک از گزینه) 4 .آن مانند گذشته خواهد بودچگالی ) 3 

31500اي به جرم حجمی  کیلوگرم از ماده6000 -66
m
kg؟حجم آن چند مترمکعب است.  داریم 

 )3  مترمکعب5/2) 2  مترمکعب004/0 )1 
4
  مترمکعب4) 4  مترمکعب1

-مترمکعـب جـا مـی    کیلوگرم برمترمکعب است، چند  سانتی     20000آن  ) جرم حجمی (اي که چگالی     تن از ماده   2 -67
 ؟گیرد

 1( 31000 cm 2 (3100 cm 3( 3000100 cm 4 (3
10
1 cm 

 

1

3
4

5

2

6
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321 مرغی به چگالی  تخم -68
cm
gr/            مـرغ چـه روي    بـراي تخـم   . بـریم می را درون مایعی به همان جرم حجمی فرو

 ؟دهد می
 .ایستدایم، میجا که گذاشتههمان) 2  .آید به باالي مایع می)1 
 .چسبدرود، اما به ته ظرف نمیبه پایین مایع می) 4  .رود به پایین مایع می)3 

 کیلـوگرم بـر     800 چگالیلوگرم بر مترمکعب را با نیم مترمکعب روغن به           کی 1000جرم حجمی   دو متر مکعب آب به       -69
 ؟قدر استجرم کل مخلوط چه. ایممترمکعب مخلوط کرده

  تن4/2) 4  تن 8/1  )3  کیلوگرم900) 2  کیلو گرم600 )1 

د هاي این کشتی حـدو   اگر جرم هواي درون اتاق    .  تُن فوالد ساخته شده است     50یک کشتی فوالدي به کمک       -70
 ؟ مترمکعب باشد، کدام گزینه درست است104 کیلوگرم باشد و حجم نهایی کشتی نزدیک به 2000

350جرم حجمی کشتی ) 2 .رودکشتی به زیر آب می )1 
m
kg/ 

32000 جرم حجمی کشتی)3 
m
kg   4 ( 3500جرمی حجمی کشتی

m
kgاست . 

3500 کیلوگرمی که چگالی آن      1500یک تکه چوب     -71
m
kg    مترمکعب و جرم    4/0اي آهن با حجم      است را به قطعه 

37500حجمی 
m
kg؟کدام گزینه است) باهم(ي چوب و آهن چگالی مجموعه.  بستیم 

 1 (38000
m
kg 2 (37000

m
kg 3 (343

4500
m
kg

/
33000نزدیک به ) 4 

m
kg 
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