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ﻓﺼﻞ :2ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭﻋﻠﻮﻡ ﻭﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺁﻥ
 .1اّویت اًذاصُ گیشی دس ػلَم تزشثی سا ثٌَیسیذ  .اًذاصُ گیشی یک هشحلِ ی هْن ثشای روغ آٍسی اعالػبت است .
اًذاصُ گیشی ثِ هب کوک هی کٌذ تب اضیب سا اص لحبػ اًذاصُ  ،هقذاس  ،ثضسگی ٍ کَچکی ٍ  ...ثب ّن هقبیسِ کٌین .

ر

 .2کویت چیست ؟ کویت ّش چیض قبثل اًذاصُ گیشی است کِ هی تَاى آى سا ثب یک ػذد ثیبى کشد  .هخل عَل  ،صهبى ،
رشم ٍ ،صى  ،حزن ٍ ...

ﻫﻨﻤ

 .3هٌظَس اص یکب چیست ؟ ثِ ٍاحذّبیی کِ ثشای اًذاصُ گیشی ثِ کبس ثشدُ هی ضًَذ یکبّبی اًذاصُ گیشی گفتِ هی ضَد .
ثِ عَس هخبل یکبی اًذاصُ گیشی رشم  ،گشم ٍ کیلَگشم است .

 .4چشا داًطوٌذاى اص یکبّبی هؼیٌی ثشای اًذاصُ گیشی ّبی خَد استفبدُ هی کٌٌذ ؟ داًطوٌذاى ثشای آًکِ ػذد ّبی

حبغل اص اًذاصُ گیشی ّبی هختلف یک چیض ثب ّن هقبیسِ پزیش ثبضذ  ،دس ًطست ّبی ثیي الوللی تَافق کشدًذ ثشای

ّش کویت یکبی هؼیٌی سا تؼشیف کٌٌذ  .هخالً ثشای کویت رشم کیلَگشم  ،ثشای صهبى حبًیِ  ،ثشای عَل یکبی هتش سا

ٍ .5رَد استبًذاسد چِ ًقطی دس اًذاصُ گیشی داسد ؟(استبًذاسد سا تؼشیف کٌیذ ؟ ) استبًذاسد دس ٍاقغ هیضاى  ،هؼیبس
ضبخػی ثشای اًذاصُ گیشی است .

ًکتِ  :اٍلیي استبًذاسد ّبی پبیِ گزاسی ضذُ دس رْبى هشثَط ثِ یکسبى ضذى ٍاحذّبی اًذاصُ گیشی عَل  ،رشم
صهبى است .

ﻮن

 . 6هٌظَس اص رشم یک هبدُ چیست ؟ رشم رسن دس ٍاقغ هقذاس هبدُ تطکیل دٌّذُ آى رسن است

 .7ثؼضی اص یکبّبی اًذاصُ گیشی رشم سا ثٌَیسیذ  .گشم ثب ًوبد  gـ کیلَگشم ثب ًوبد ( Kgیکبی اغلی
 . 8یکی اص هْوتشیي ٍسبیل اًذاصُ گیشی رشم چیست ؟ تشاصٍ

1Kg = 1000 g

کیلَگشم سا ثٌَیسیذ
 .9ساثغِ ثیي گشم ٍ
.

ًکتِ  :ثشای تجذیل گشم ثِ کیلَگشم ثبیذ آى سا تقسین ثش  1000کٌین ٍ ثشای تجذیل کیلَگشم ثِ گشم ثبیذ آى سا دس 1000
ضشة کٌین .
 . 10ػذد ّبی دادُ ضذُ ثش حست گشم سا ثِ کیلَگشم تجذیل کٌیذ .
3000 g = 3000 ÷ 1000 = 3 kg
200 g = 200 ÷ 1000 = 0/2 kg
3

( 3000 gالف
( 200 gة
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58 g = 58 ÷ 1000 = 0/058 kg

( 58 gح

 .11ػذدّبی دادُ ضذُ ثش حست کیلَگشم سا ثِ گشم تجذیل کٌیذ .
12 Kg = 12 × 1000 = 12000 g

( 0/45 Kgح

( 12 Kgالف

0/6 Kg = 0/6 × 1000 = 600 g

( 0/6 Kgة

ر

ٍ .12صى سا تؼشیف کٌیذ ٍ .صى یک رسن ثشاثش ثب ًیشٍی گشاًطی ( ربرثِ ای ) است کِ اص عشف صهیي ثش رسن ٍاسد هی
ضَد ٍ رسن سا ثِ عشف صهیي هی کطذ

ٍ .13سیلِ اًذاصُ گیشی ٍصى چِ ًبم داسد ؟ ًیشٍسٌذ

ﻫﻨﻤ

ٍ .14احذ اًذاصُ گیشی ٍصى چیست ؟ ًیَتَى ثب ًوبد N

ً .15یشٍسٌذ چگًَِ ٍصى ارسبم سا اًذاصُ هی گیشد ؟ دس داخل ًیشٍسٌذ یک فٌش قشاس داسد کِ هی تَاًذ کطیذُ ضَد
هقذاس کطیذگی فٌش داخل ًیشٍسٌذ ثِ اًذاصُ ًیشٍیی ثستگی داسد کِ ثِ ًیشٍسٌذ ٍاسد هی ضَد

ٍ .16صى یک رسن دس کشُ صهیي چگًَِ هحبسجِ هی ضَد ؟
( )9/8ضذت ربرثِ صهیي × رشم رسن ( ثشحست کیلَگشم ) = ٍصى

ًکتِ  :دس تجذیل رشم ثِ ٍصى هؼوَالً ثِ ربی  9/8اص ػذد  10ثشای ساحت تش ضذى هحبسجبت استفبدُ هی کٌٌذ .

ًکتِ  :اگش رشم رسن ثش اسبس گشم ثیبى ضذُ ثَد ثشای تجذیل آى ثِ ٍصى اثتذا ثبیذ آى سا ثِ کیلَگشم ٍ سپس ثِ ٍصى

ﻮن

تجذیل کشد ٍ یب ایٌکِ رشم ثش حست گشم سا تقسین ثش ً 100وَد .
ٍ .17صى رشم ّبی صیش سا هحبسجِ کٌیذ
5 Kg = 5 × 10 = 50 N

( 5 Kgالف

2/6 Kg = 2/6 × 10 = 26 N

( 2/6 Kgة

400 g = 400 ÷ 100 = 4 N

( 400 gح

860 g = 860 ÷ 100 = 8/6 N

( 860 gت

ًکتِ  :ضذت ربرثِ سٍی هبُ ً 1/7یَتَى ثش کیلَگشم ٍ سٍی هشیخ ً 3/6یَتَى ثش کیلَگشم است  .ثٌبثشایي ثشای هحبسج

ٍصى دس هبُ ثبیذ رشم رسن سا دس  ٍ 1/7دس هشیخ دس  3/6ضشة کٌین.
ًکتِ  :رشم رسن دس توبهی ًقبط رْبى حبثت است ٍلی ٍصى ثِ دلیل هتغیش ثَدى ضذت ربرثِ دس کشات هختلف  ،هتفبٍت
است .
 .18کویت عَل سا تؼشیف کٌیذ  .ثِ فبغلِ ثیي دٍ ًقغِ ٍ هسبفتی کِ عی هی ضَد

4
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 .19ثؼضی اص یکبّبی هتذاٍل اًذاصُ گیشی عَل سا ًبم ثجشیذ  .هتش ثب ًوبد ( mیکب اغلی ) ـ کیلَهتش ثب ًوبد  Kmـ
سبًتی هتش ثب ًوبد  cmـ هیلی هتش ثب ًوبد mm
ًکتِ  :یکی اص اثضاسّبی اًذاصُ گیشی عَل چیضّبی کَچک خظ کص است  .عَل خظ کص ّبی آصهبیطگبّی ثش
حست سبًتی هتش ٍ هیلی هتش دسرِ ثٌذی ضذُ است

ر

 . 20ساثغِ یکبّبی عَل ثب هتش سا ثٌَیسیذ .

 1 m = 0/001 Kmیب

1 Km = 1000 m

ساثغِ ثیي هتش ٍ کیلَهتش

 1 m = 100 cmیب

1 cm = 0/01 m

ساثغِ ثیي هتش ٍ سبًتی هتش

ﻫﻨﻤ
 1mm = 0/001 mیب

1 m = 1000 mm

 :ساثغِ ثیي هتش ٍ هیلی هتش

ًکتِ  :ثشای تجذیل ٍاحذ ّبی عَل ثِ یکذیگش هی تَاًین اص رذٍل تٌبست استفبدُ کٌین  .ثِ ایي تشتیت کِ ّش ستَى ث
یک یکب اختػبظ دادُ ضَد  .دس سدیف اٍل ساثغِ ثیي دٍ یکب ًَضتِ ضَد  .دس سدیف دٍم ػذدی کِ هی خَاّین تجذیل
کٌین صیش یکب هشثَعِ ًَضتِ ضَد ٍ ثِ ربی ػذد هزَْل یکب خَاستِ ضذُ  Xثٌَیسین  .حبال هی تَاًین ثب یک تٌبست

سبدُ هقذاس  Xکِ ّوبى هقذاس خَاستِ ضذُ است سا هحبسجِ کٌین .
 .21هقذاس ّبی دادُ ضذُ سا ثِ هتش تجذیل کٌیذ .

( 3 Kmالف

( 600 cmة

ﻮن

( 7500 mmح

( 20 cmث

( 0/85 Kmت

( 550 mmد

ًکتِ  :یکی دیگش اص ٍاحذ ّبی عَل ایٌچ است ّ .ش ایٌچ تقشیجبً  2/5سبًتی هتش است )1 inch = 2/54 cm ( .
یبدآٍسی  :ضوب دس سبل گزضتِ ثب کویت سغح آضٌب ضذیذ  .ثشای ثِ دست آٍسدى سغح یک رسن ثبیذ هسبحت آى سا ثِ
دست ثیبٍسین  .ثِ عَس هخبل ثشای تؼییي سغح رسوی هستغیل ضکل ثبیذ عَل آى سا دس ػشؼ آى ضشة کٌین .
یکبّبی اًذاصُ گیشی سغح سبًتی هتش هشثغ ثب ًوبد  cm2هتش هشثغ ثب ًوبد  m2است .
5
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ًکتِ  :ثِ تَاى  2هشثغ ٍ ثِ تَاى  3هکؼت هی گَیٌذ
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.

 .22کویت حزن سا تؼشیف کٌیذ  .حزن یک رسن ثشاثش ثب هقذاس فضبیی است کِ رسن اضغبل هی کٌذ.
 .23یکبّبی اًذاصُ گیشی حزن سا ًبم ثجشیذ  .سبًتی هتش هؼکت ثب ًوبد  ٍ cm3هتش هکؼت ثب ًوبد m3
ًکتِ  :ثشای هحبسجِ حزن ارسبهی کِ ضکل ٌّذسی هطخػی داسًذ  ،اص فشهَل ّبی سیبضی استفبدُ هی ضَد  .ثِ عَس

ر

هخبل ثشای اًذاصُ گیشی حزن ارسبم هکؼجی ضکل ثبیذ عَل  ،ػشؼ ٍ استفبع آى دس ّن ضشة ضًَذ .
برای خواندن حجم اغلب
مایعات به سطح زیر
منحنی توجه میکنیم.

 .24حزن هکؼت هقبثل سا هحبسجِ کٌیذ .

ﻫﻨﻤ
 = 10 × 2 ×18 = 360 cm3استفبع ×ػشؼ × عَل = حزن هکؼت

از اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج ﺑﺮاى ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﺠﻢ ﻣﺎﯾﻌﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ اﯾﺪ

ًکتِ  :ثشای اًذاصُ گیشی حزن ارسبهی کِ ضکل ٌّذسی هطخػی ًذاسًذ  ،هی تَاى آى ّب سا دس ظشٍف دسرِ ثٌذی

ضذُ آصهبیطگبّی هخل استَاًِ هذسد ٍ ثطش ثب هقذاس هؼیٌی اص آة قشاس داد .اختالف سغح آة قجل ٍ ثؼذ اص قشاس گشفتي

رسن  ،حزن آى رسن است  .ثغَس هخبل حزن سیت هقبثل ػجبست است اص :
3

 = 50 - 20 = 30 cmحزن سیت

ﻮن

 .25یکبّبی هتذاٍل اًذاصُ گیشی حزن هبیؼبت سا ًبم ثجشیذ؟ لیتش ثب ًوبد  ٍ Lهیلی لیتش ثب ًوبد mL

ًکتِ  :یک لیتش ثشاثش ثب حزن ظشف هکؼجی ضکل ثِ عَل  ،ػشؼ ٍ استفبع  10سبًتی هتش است

1L = 10 ×10 ×10 = 1000 cm3

ًکتِ  :حزن یک سبًتی هتش هکؼت  ،یک هیلی لیتش ٍ یک سی سی ثب ّن ثشاثشًذ

1cm3 = 1mL = 1cc

 .26حزن هقذاس کوی سا چگًَِ ثبیذ اًذاصُ گیشی کشد ؟ ثب استفبدُ اص ظشٍف هذسد هخل ثطش  ،اسلي ٍ استَاًِ هذسد  .ایي
هذسد ضذُ اًذ .
ظشٍف ثش حست سبًتی هتش هکؼت یب هیلی هتش هکؼت ٍ
 .27هٌظَس اص کویت چگبلی چیست ؟ چگبلی هقذاس رشهی است کِ دس حزن هؼیٌی اص یک رسن ٍرَد داسد .
ًکتِ  :ثِ چگبلی رشم حزوی ًیض گفتِ هی ضَد .
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 .28فشهَل اًذاصُ گیشی چگبلی سا ثٌَیسیذ .
 . 29یکبّبی اًذاصُ گیشی چگبلی سا ًبم ثجشیذ  .اگش دس هحبسجِ هقذاس چگبلی  ،رشم ثب یکب گشم ( ٍ ) gحزن ثب یکبی
سبًتی هتش هکؼت (  ) cm3ثیبى ضذُ ثَد ثشای یکبی چگبلی اص

استفبدُ هی کٌین ٍ اگش دس هحبسجِ هقذاس

ر

چگبلی  ،رشم ثب یکبکیلَگشم(  ٍ ) kgحزن ثب یکبی هتش هکؼت ( ) m3ثیبى ضذُ ثَد ثشای یکبی چگبلی اص

استفبدُ هی کٌین .

 . 30هکؼجی ثِ حزن  70هتش هکؼت رشهی هؼبدل  350کیلَگشم داسد  .چگبلی ایي هکؼت سا هحبسجِ کٌیذ .
 = 350 ÷ 70 = 5 kg/ m3حزن ÷ رشم = چگبلی

ﻫﻨﻤ

 .31اگش رشم یک قغؼِ ًقشُ  210گشم ٍ حزن آى  20سبًتی هتش هکؼت ثبضذ  ،رشم حزوی آى چٌذ است ؟

 = 210 ÷ 20 = 10/5 g/ cm3حزن ÷ رشم = چگبلی

ًکتِ  :دس غَستی کِ ثب تَرِ ثِ فشهَل چگبلی کویت حزن یب رشم خَاستِ ضذُ ثَد هی تَاًین اص هخلج سیبضی استفبده

ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ  .ایي هخلج ثشای توبهی فشهَل ّبیی هخل فشهَل چگبلی کبسثشد داسد  .ثِ ایي تشتیت کِ ثشای ثِ دست آٍسدى
ھﺮ یک اص کویت ّب  ،کبفی است اًگطت خَد سا ثش سٍی هَسد خَاستِ ضذُ ثگزاسیذ ٍ ػولیبت سیبضی ثبقی هبًذُ سا

اًزبم دّین .

یؼٌی اگش ثخَاّین حزن سا ثِ دست آٍسین ثبیذ رشم سا تقسین چگبلی کٌین

اگش ثخَاّین رشم سا هحبسجِ کٌین ثبیستی چگبلی سا دس حزن ضشة کٌین.
جامدها

چگالی ()kg/m3

مایع ها

چگالی ()kg/m3

گازها

ایریدیم

22650

جیوه

13590

کلر ()Cl2

2/994

طال

19320

گلیسیرین

1260

بوتان ()C4H10

2/489

سرب

11340

خون

1050

گوگرد دی اکسید ()SO2

2/279

نقره

10490

آب دریا

1030

کربن دی اکسید ()CO2

1/842

مس

8930

آب ()4°C

1000

آرگون ()Ar

1/66

برنج

 8700ــ8400

هوای مایع ()-194°C

920

کربن مونواکسید ()CO

1/465

آهن

7850

روغن زیتون

920ــ800

نیتروژن ()N2

1/165

قلع

7280

ازت مایع ()-196°C

810

اکسیژن ()O2

1/331

روی

7130

اتانول ()C2H5OH

790

هوا

1/205

آلومینیم

2710

بنزین

680

متان ()CH4

0/668

سیمان

2300

هلیم مایع ()-269°C

125

هلیم ()He

0/166

٭

ﻮن

چگالی ()kg/m3
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 .32چگبلی آلَهیٌیَم ثشاثش ثب  2/7گشم ثش سبًتی هتش هکؼت است  5/4 .کیلَگشم اص ایي فلض چِ حزوی داسد ؟
قجل اص حل ایي هسئلِ ثبیذ رشم سا ثِ گشم تجذیل کٌین  .صیشا دس هسئلِ چگبلی ثش اسبس گشم ثش سبًتی هتش هکؼت ثیبى
ضذُ است .
5/4kg = 5/4 × 1000= 5400g

ر

 = 5400 ÷ 2/7 = 2000 cm3چگبلی ÷ رشم = حزن

 .33چگبلی هکؼجی ثِ اثؼبد  10 ٍ 3 ، 5سبًتی هتش ثشاثش ثب  1/5گشم ثش سبًتی هتش هکؼت است  .رشم ایي هکؼت سا
هحبسجِ کٌیذ .

 = 5 × 3 ×10 = 150cm3حزن هکؼت

ﻫﻨﻤ
 = 1/5 × 150 = 225 gحزن × چگبلی = رشم

ًکتِ  :چکبلی آة ثشاثشثب  1گشم ثش سبًتی هتش هکؼت است ّ .ش رسوی کِ چگبلی اش ثیطتش اص آة ثبضذ  ،دس آة فشٍ
هی سٍد ٍ ّش رسوی کِ چگبلی اش کوتش اص آة ثبضذ  ،سٍی آة ضٌبٍس خَاّذ هبًذ .

 .34ثشای چِ الصم است تب صهبى سا اًذاصُ ثگیشین ؟ دس هزوَع هی تَاى گفت صهبى سا اًذاصُ هی گیشین تب ثتَاًین ثِ
سَال چِ ٍقت یب چِ هذت پبسخ دّین .

ًکتِ  :ثشای اًذاصُ گیشی صهبى هؼوَالً اص سبػت یب صهبى سٌذ استفبدُ هی ضَد .

 .35یکبی اغلی اًذاصُ گیشی صهبى چِ ًبم داسد ؟ حبًیِ ثب ًوبد S

 .36ثِ رض حبًیِ چِ یکبّبی دیگشی ثشای هحبسجِ صهبى ٍرَد داسد ؟ دقیقِ  ،سبػت  ،ضجبًِ سٍص  ،سبل ٍ قشى

ﻮن

 .37ساثغِ یکبّبی صهبى ثب یکذیگش سا ثٌَیسیذ .
سبػت  1 = 24ضجبًِ سٍص

دقیقِ  1 = 60سبػت (h

حبًیِ( 1 = 60) Sدقیقِ () min

 100سبل =  1قشى

سٍص  1 = 365سبل

 .38دقت اًذاصُ گیشی ثِ چِ ػَاهلی ٍاثستِ است ؟ دقت ضخع ٍ دقت ٍسیلِ اًذاصُ گیشی

ًکتِ  :دس ًَضتي ًتیزِ ی اًذاصُ گیشی ثبیذ ثِ یکب ٍسیلِ اًذاصُ گیشی ( دقت ٍسیلِ اًذاصُ گیشی ) تَرِ ًوبیین ٍ ػذد سا
ثب ّوبى یکب ثیبى کٌین  .ثِ عَس هخبل دس ثیبى اًذاصُ گیشی رسوی کِ ثب خظ کص سبًتی هتشی اًذاصُ گیشی ضذ ،

ًجبیذ ػذد کَچکتش اص سبًتی هتش سا ثشای ًتیزِ اًذاصُ گیشی ثیبى کٌین  .دس غَستی کِ عَل رسن ثیي دٍ دسرِ خظ
کص ٍاقغ ضذُ  ،ثبیذ ػذدی خَاًذُ ضَد کِ عَل رسن ثِ اى ًضدیک تش است
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