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مقدمه

خداوند را سپاس فراوان که توفیق تألیف این مجموعه را عنایت فرمود. کتاب حاضر در 16 فصل 
تدوین ش��ده، که در آن مفاهیم و نکات مهم فصل به فصل کتاب درسی، سؤاالت چهار گزینه ای و 
آزمون جامع نوبت اول و دوم گنجانده ش��ده اس��ت. در این کتاب سعی شده است که تمام نیازهای 
مختل��ف دانش آموزان در نظر گرفته ش��ود، بدین منظور در ابتدای هر فص��ل مفاهیم و نکات مهم 
فصل ارائه شده است، سپس تمام سؤاالت خط به خط کتاب درسی و نیز پرسش های مختلف کتاب 
در قالب س��ؤاالت چهار گزینه ای مطرح ش��ده است که دانش آموزان با پاسخ دادن به این سؤاالت و 
بررسی نکات موجود در پاسخنامه تشریحی سؤاالت، اشکاالت درسی خود را می توانند تا حد زیادی 
برطرف کنند، در ادامه ی سؤاالت هر فصل تعدادی سؤال با سطح باالتر نیز مطرح گردیده است که 
دانش آموزان با پاس��خ دادن به این سؤاالت و فراگیری آن ها، می توانند به سطح باالیی از یادگیری 
مطالب درس��ی برس��ند و درک خود را از مطالب کتاب عمیق تر کنند. در انتهای فصل 15 دو آزمون 
جامع از نوبت اول و دوم ارائه شده است که دانش آموزان را با سبک سؤاالت پایانی نوبت اول و دوم 
آش��نا می کند، همچنین یک فصل با عنوان در آزمایش��گاه به 15 فصل اصلی کتاب اضافه گردیده 

است تا دانش آموزان را با برخی از عالئم و لوازم مهم آزمایشگاهی آشنا گرداند.

امید است که مجموعه ی حاضر بتواند دانش آموزان را یاری دهد تا در آزمون های مختلف مؤفق 
گردند.

این مجموعه را به همه ی دوس��تان و س��رورانی که همواره در طول تألیف کتاب، انگیزه ی الزم 
را فراهم نموده اند تقدیم می کنم.

سعید پرشنگ
تابستان 1395
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فصل 1

تجربه وتفکر
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مفاهیم کلیدی و نکات فصل ³

علم

الف- علم به کارگیری حواس پنجگانه برای آشنایی با چیزهای اطراف ماست.
ب- علم روشی برای حل همه مسائل زندگی ماست.

پ- علم کارهایی است که در آزمایشگاه انجام می شود.
ت- علم فرصتی برای یادآوری و تفکر درباره نعمت های خداوند است.

مراحل حل یک مسئله به روش علمی

مشاهده: به کار گیری حواس پنجگانه.. 1
جمع آوری اطالعات: کنار هم قرار دادن اطالعاتی که از طریق مشاهده به دست آمده است. . 2
پیشنهاد یا راه حل )فرضیه سازی(: پاسخ دادن به مسئله یا سوالی که برایمان پیش آمده است.. 3
آزمایش فرضیه: انجام آزمایش به منظور آگاهی از درستی یا نادرستی یک فرضیه. . 4
تکرار آزمایش: انجام دوباره و چندباره آزمایش به منظور اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه.. 5
تبدیل فرضیه به نظریه علمی در صورت تایید فرضیه. . 6

فناوری: تبدیل علم به عمل.

نمونه هایی از فناوری: ساخت خودرو، رایانه، تلفن، نیروگاه هسته ای و دارو.

نکته: فناوری ها گاهی می توانند مضر باشند، مثال خودروها باعث آلودگی هوا می شوند.  \
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سواالت فصل اول ?

1- تبدیل علم به عمل ...............، است.
4- نظریه3- فناوری2- تجربه1- تفکر

2- کدام گزینه نادرست است؟
2- فناوری می تواند باعث افزایش سرعت در انجام 1- فناوری همواره سودمند است.  

کارها شود.
4- فناوری می تواند باعث صرفه جویی در وقت شود.3- فناوری باعث پیشرفت کشورها شده است. 

 3- شاخه های اصلی علوم تجربی در کدام گزینه آمده است؟
2- فیزیک، هندسه، زمین شناسی، زیست شناسی1- فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، شیمی

4- فیزیک، شیمی، زمین شناسی، زیست شناسی3- زیست شناسی، زمین شناسی، ریاضی، فیزیک

4- نخستین گام در حل مسئله به روش علمی، ................. است.
4- نتیجه گیری3- آزمایش علمی2- مشاهده1- فرضیه سازی

5- کدام یک از مواد داخل پرانتز در آب حل می شوند؟ )نفت،اتانول، جوهر نمک، گوگرد، براده آهن، نمک(
2- جوهر نمک، نمک، اتانول     1- گوگرد، نفت، اتانول

4- جوهر نمک، اتانول، نفت3- گوگرد، جوهر نمک، براده آهن
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سوال سطح باالتر ?

6- ب�ه ترتیب نخس�تین و آخرین گام از حل یک مس�ئله به روش علم�ی در کدام گزینه آمده 
است؟

2- مشاهده- نظریه علمی       1- فرضیه سازی- مشاهده
4- جمع آوری اطالعات- نظریه علمی3- فرضیه سازی- جمع آوری اطالعات

X 1 پاسخنامه تشریحی فصل

1- )3(  تبدیل علم به عمل فناوری نامیده می شود.

2- )1(  فناوری گاهی اوقات مضر نیز می باشد، مثال خودروها باعث آلودگی هوا می شوند.

)4( -3

4- )2( نخستین گام حل مسئله به روش علمی مشاهده است. مراحل حل مسئله به ترتیب عبارتند از:

مشاهده,جمع آوری اطالعات,فرضیه سازی,آزمایش فرضیه,تکرار آزمایش,نظریه علمی

5- )2( جوهر نمک همان اس��ید کلریدریک اس��ت که به عنوان جرم گیر نیز اس��تفاده می شود و جز 
اسیدهاست و در آب حل می شود. اتانول، الکل طبی یا الکل سفید است که به مقدار زیاد در آب حل 

می شود. نمک خوراکی هم که مشهوره.  

موادی که در آب حل نمی شوندموادی که در آب حل می شوند

نرتابانول

گوگتدنمک

تتاده آهنجوهت نمک

6- )2( به جواب سوال 4 مراجعه شود. 
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فصل 2

اندازه گیری در علوم و 
ابزارهای آن
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مفاهیم کلیدی و نکات فصل ³

کمیت: هر چیزی که قابل اندازه گیری باشد مانند جرم، طول، حجم و ...

واحد: یکای اندازه گیری.

اندازه گیری: مقایسه یک کمیت با یکای اندازه گیری آن.

مثال هایی از اندازه گیری: 1- قرار دادن جسم بر روی ترازو 2- طول دیوار را با متر مقایسه  
کردن 3- تعیین حجم آب با استفاده از ظروف مدرج.

نکته: اندازه گیری یک مرحله مهم برای جمع آوری اطالعات اس��ت و به ما کمک می کند  \
تا اش��یاء را از لحاظ ویژگی های آن مانند اندازه، مقدار، بزرگی و کوچکی و ... با هم مقایسه 

کنیم. 

یکای معین: تعیین واحدهای مشخص به منظور مقایسه پذیر بودن اندازه گیری ها.

نکته: وقتی یکاهای اندازه گیری معین باش��ند، اعداد مربوط به اندازه گیری ها در تمام نقاط  \
یکس��ان هس��تند، مثال اگر طول جسمی در آلمان 22 س��انتی متر باشد در ژاپن نیز اگر این 

جسم اندازه گیری شود، 22 سانتی متر است. 

استاندارد: میزان، معیار و شاخصی برای اندازه گیری است.

نکته: اولین اس��تاندارهای پایه گذاری ش��ده در جهان، مربوط به یکس��ان شدن واحدهای  \
اندازه گیری طول، جرم و زمان است. 
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ماده: هر چیزی که جرم و حجم داشته باشد.

یک تعریف ساده از جرم: مقدار ماده تشکیل دهنده هر جسم را جرم آن جسم می نامند. 

نکته: وسیله اندازه گیری جرم جسم، ترازو است.  \

مهم ترین یکاهای اندازه گیری جرم: کیلوگرم و گرم.

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

نکته: وسیله اندازه گیری وزن جسم، نیروسنج است. \

یکای اندازه گیری نیرو: نیوتون.

یک نیوتون نیرو: یک عدد سیب 100 گرمی بر روی زمین تقریبا یک نیوتون است. 

طول

فاصله بین دو نقطه

مسافتی که یک جسم طی می کند

یکاهای متداول طول: کیلومتر، متر، سانتی متر و میلی متر. 

حجم: مقدار فضایی است که جسم اشغال می کند. 

یکاهای اندازه گیری حجم: متر مکعب، سانتی متر مکعب.

نکته: برای اندازه گیری حجم مایعات از ظروف مدرج استفاده می شود. \

چگالی: مقدار جرمی است که در حجم معینی از یک جسم وجود دارد.

رابطه یا فرمول چگالی:

= چگالی
جرم
حجم
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یکاهای چگالی: گرم بر سانتی متر مکعب، کیلوگرم بر متر مکعب.

نکته: هر ماده ای که چگالی آن از آب بیش��تر باش��د در آب فرو می رود مانند سنگ. اما هر  \
ماده ای که چگالی آن از آب کمتر باشد بر روی سطح آب شناور می ماند مانند یخ. 

یک تعریف ساده از زمان: مدت انجام یک کار یا واقعه. 

یکاهای اندازه گیری زمان: ثانیه، دقیقه، ساعت، شبانه روز، سال و ...

دقت در اندازه گیری: به دو عامل بستگی دارد: 1- دقت شخص 2- دقت وسیله اندازه گیری.

نکته: هر چقدر یک وس��یله مقدارهای کوچکت��ری را اندازه گیری کند دقت اندازه گیری آن  \
وس��یله بیشتر است. مثال خط کش��ی که میلی متر را نشان می دهد نسبت به خط کشی که 

فقط سانتی متر را نشان می دهد، دقت بیشتری دارد. 

جدول کمیت ها و یکاهای اندازه گیری آن ها.

یکاهاکمیت ها
مزلی متت،سانتی متت، متت،کزلومتتطول

گتم، کزلوگتمجتم

سانتی متت مجعب، متت مجعبحکم

نزوبواهاا )نزته(

گتم تت سانتی متت مجعب، کزلوگتم تت متت مجعبچگالی

ثانزو، دقزقو، ساعت، شبانو  ها، سالاماا
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سواالت فصل دوم ?

1- ک�دام عامل امکان مقایس�ه میان اش�یاء از نظر ان�دازه، مقدار، بزرگ�ی و کوچکی را باعث 
می شود؟
4- کیفیت3- کمیت2- اندازه گیری1- واحد

2- به منظور مقایس�ه پذیر بودن عددهای حاص�ل از اندازه گیری های مختلف،کدام عامل مهم 
است؟

2- تعیین کمیت1- تعیین دقت
4- تعیین یکاهای مختلف3- تعیین یکای معین

3- هر چیزی که قابل اندازه گیری باشد ................ نامیده می شود.
4- اندازه گیری3- ماده2- واحد1- کمیت

4- در مقابل کدام کمیت، واحد نادرست قرار داده شده است؟
4- حجم )سانتی متر(3- جرم )کیلوگرم(2- زمان )ثانیه(1- طول )متر(

5- کدام کمیت جزء نخستین کمیت های استاندارد شده جهانی نمی باشد؟
4- زمان3- طول2- چگالی1-  جرم

6- دو ویژگی تعریف کننده برای ماده در کدام گزینه آمده است؟
4- طول و جرم3- جرم و حجم2- طول و حجم1- جرم و طول

7- ترازو وسیله ی اندازه گیری کدام یک از کمیت های زیر است؟
4- جرم3- حجم2- چگالی1- وزن

8- یکای اندازه گیری نیرو با کدام یک از کمیت های زیر یکسان است؟
4- حجم3- چگالی2- جرم1- وزن

9- یک نیوتون نیرو تقریبا برابر است با یک جسم ........... گرمی بر روی زمین.
1 -110 -2100 -3 1000 -4
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10- یک وزنه 5 گرمی بر روی زمین، تقریبا چند نیوتون است؟
4- 0/05    3- 20/5- 5 گرمی1- 50 گرم

11- جرم یک موز، 150 گرم است، وزن آن بر روی زمین چند نیوتون است؟
15 -11/5 -20/15 -30/015 -4

12- وزن جسمی بر روی زمین، 10 نیوتون است، جرم آن تقریبا چند گرم است؟
1 -110 -2100 -31000 -4

13- وزن یک قطعه طال بر روی زمین 0/1 نیوتون است، جرم آن چند گرم است؟
10 -1100 -21000 -3 1 -4

14- کدام یک از یکاهای زیر مربوط به طول نیست؟
4- سانتی متر3- کیلومتر2- متر مربع1- متر

15- با استفاده از یک استوانه مدرج کدام یک از کمیت ها را می توان اندازه گرفت؟
4- جرم3- حجم2- وزن1- طول

16- با توجه به ش�کل زیر برای خواندن عدد صحیح اس�توانه مدرج باید کدام قس�مت را در 
نظر بگیریم؟

1 -1    2 -2
   3 -34 -4

17- مقدار جرمی که در حجم معینی از یک جسم وجود دارد، ..................... نامیده می شود.
4- چگالی3- وزن2- مساحت1- لیتر
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18- کدامیک از واحدهای زیر مربوط به چگالی نمی باشد؟
2- کیلوگرم بر متر مکعب1- گرم بر متر مربع

4- گرم بر سی سی3- گرم بر سانتی متر مکعب

19- جس�می به جرم 10 گرم دارای حجم 5 س�انتی متر مکعب است، چگالی این جسم چند 
گرم بر سانتی متر مکعب است؟

0/5 -12/5 -22 -35 -4

20- جسمی به جرم یک کیلوگرم، 100 سانتی متر مکعب حجم دارد، چگالی این جسم چند 
گرم بر سانتی متر مکعب است؟

1 -110 -2100 -3 0/01 -4

21- یک قطعه به جرم 40 گرم و حجم 10 سانتی متر مکعب موجود است، اگر این قطعه را 
در آب بیندازیم، کدام گزینه درست است؟

2- چگالی آن از آب کمتر است1- در آب فرو می رود
4- چگالی آن با آب برابر است3- بر روی سطح آب شناور می ماند

22- علت شناور ماندن چوب بر روی سطح آب، کمتر بودن ............... آن نسبت به آب است.
4- چگالی3- جرم2- وزن1- حجم

23- در یک روز زمستانی الیه ای از یخ بر روی سطح آب قرار دارد و قسمت های زیرین مایع 
است، علت این پدیده کمتر بودن ............... یخ نسبت به آب است.

4- وزن3- جرم2- حجم1- چگالی

24- با توجه به تصویر زیر، اگر جرم کلید 12 گرم باش�د، چگالی آن چند گرم بر س�انتی متر 
مکعب است؟

2 -1   4 -2
6 -38 -4
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25- با توجه به سوال قبل نام ظرف آزمایشگاهی که کلید در آن قرار دارد، چیست؟                                     
4- بشر3- ارلن2- استوانه مدرج1- لوله آزمایش

26- حجم یک ظرف به ابعاد چند سانتی متر، برابر یک لیتر است؟
1 -110 -2100 -31000 -4

27- حجم کدام مورد با بقیه یکسان نیست؟
4- لیتر3- سانتی متر مکعب2- سی سی1- میلی لیتر

28- حجم یک لیتر از کدام ماده برابر با یک کیلوگرم است؟
4- همه موارد3- روغن2- جیوه1- آب

29- احم�د، ط�ول دیواری را 2 متر، علی 2/2 متر و پارس�ا 2/24 گزارش کرده اس�ت، کدام 
گزینه صحیح است؟

2- علی از احمد و پارسا دقیق تر بوده است.1- احمد از علی و پارسا دقیق تر بوده است.

4- دق��ت اندازه گیری عل��ی کمتر از احمد و 3- پارسا از احمد و علی دقیق تر بوده است.
پارسا است.

30- یک و نیم دقیقه، چند ثانیه است؟
150 -190 -2120 -330 -4

31- 240 ثانیه برابر با چند دقیقه است؟
6 -13 -24 -38 -4

32- 120 دقیقه به ترتیب چند ثانیه و چند ساعت است؟
3 ،720 -12 ،720 -22 ،7200 -3     3 ،7200 -4

33- 10 سانتی متر به ترتیب چند میلی متر و چند متر است؟
1 ،100 -10/1 ،100 -21 ،1000 -30/1 ،1000 -4



9ف  لص ف - ان ااه گزتا د  علوم ه اتیا هاا آا

سواالت سطح باال ?

34- یک قطعه فلزی  به جرم یک کیلوگرم، پس از برش 10 درصد از جرم خود را از دس�ت 
می دهد، اگر حجم این قطعه بعد از برش، 180 سانتی متر مکعب باشد، چگالی این قطعه چند 

گرم بر سانتی متر مکعب است؟
0/5 -15 -24 -3     6 -4

35- یک وزنه 6 نیوتونی، به داخل ظرف آبی انداخته شد، حجم آب به اندازه ی 0/04 لیتر باال 
آمد،  چگالی وزنه چقدر است؟

0/15 -11/5 -215 -3 12 -4

36- حجم یک تانکر یک متر مکعب است، در این تانکر چند بطری یک لیتری می توان آب ریخت؟
1000 -110000 -2100 -310 -4

37- حجم یک ظرف به ابعاد 10 سانتی متر، از کدام یک از مقدار مایعات زیر پر می شود.
2- یک لیتر آب1- یک کیلوگرم جیوه

4- گزینه های 2و 33- یک لیتر روغن

38- دق�ت اندازه گی�ری خط کش معمولی که بر روی آن واح�د میلی متر وجود دارد چند برابر 
یک میله یک متری بدون درجه بندی است؟

100 -110 -21000 -30/01 -4

39- به ترتیب جرم و حجم یک کیلوگرم پنبه نسبت به یک کیلوگرم آهن چگونه است؟
2- برابر – برابر1- برابر – بیشتر
4- بیشتر – بیشتر3- بیشتر – برابر

40 – حج�م و چگال�ی یک کیلوگرم پنبه نس�بت به یک قطعه ی فلزی ی�ک کیلوگرمی چگونه 
است؟

4- بیشتر – برابر3- بیشتر – کمتر2- برابر – برابر1- بیشتر – بیشتر
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41 – در نمودار زیر محور افقی مربوط به کدام کمیت است و این کمیت با چگالی چه نسبتی 
دارد؟

2- حجم – مستقیم1- جرم – مستقیم
4- حجم- عکس3- جرم – عکس

X 2 پاسخنامه تشریحی فصل

1- )2( اندازه گیری مقایسه یک شی با واحد آن است.

2- )3( وقتی هر کمیتی واحد اندازه گیری معینی داش��ته باش��د، در هر نقطه از جهان، اندازه اش قابل 
مقایس��ه اس��ت، به عنوان مثال تعیین متر برای طول باعث می شود که یک شی به طول یک متر در 

هر نقطه ای از جهان یک متر  باشد.

3- )1( هر چیزی که قابل اندازه گیری باش��د، کمیت نامیده می ش��ود. جرم قابل اندازه گیری اس��ت، 
بنابراین یک کمیت است اما بو و مزه قابل اندازه گیری نیستند و کمیت نیستند.

4- )4( حجم، فضای اشغال شده است و یکای آن متر مکعب یا سانتی متر مکعب است. 

5- )2( نخستین کمیت هایی که واحد آن ها استاندارد شده است شامل طول،  جرم و زمان است.

6- )3( هر چیزی که جرم و حجم داشته باشد ماده نامیده می شود.

7- )4( ترازو وسیله اندازه گیری جرم است. 

8- )1( ی��کای اندازه گی��ری نیرو، نیوتون اس��ت. چون وزن یکی از انواع نیروهاس��ت بنابراین یکای 
اندازه گیری آن نیز نیوتون است.

9- )3( هر 100 گرم بر روی زمین، تقریبا یک نیوتون است. فرمول وزن جسم بر روی زمین:

10 × جرم جسم = وزن جسم بر روی زمین
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برای تبدیل جرم به وزن بهتر است دو مرحله زیر انجام شود:

1- نوشتن جرم جسم بر حسب کیلوگرم.

2- جرم بر حسب کیلوگرم را در 10 ضرب کنیم.  

10- )4( با استفاده از دو مرحله گفته شده داریم:

تبدیل گرم به کیلوگرم : مرحله اول
 

5___
1000

 = 0/005

نیوتون   0/05 = 10 × 0/005 =  10× جرم = وزن    نوشتن فرمول وزن )بر روی زمین( : مرحله دوم 

11- )2( راه حل اول

جرم برحسب کیلوگرم
  

150___
1000

کیلوگرم    0/15 = 

نیوتون   1/5 = 10 × 0/15   وزن موز

راه حل دوم: هر 100 گرم 1 نیوتون اس��ت، و 50 گرم چون نصف 100 گرم اس��ت 0/5 نیم است. در 
نتیجه:            نیوتون    1/5 = 0/5 + 1 

در امتحانات از راه حل اول استفاده کنید.

12- )4( هر 1 نیوتون برابر با 100 گرم است بنابراین:               گرم  1000 = 100 × 10 

13- )1( برای تبدیل وزن به جرم کافی اس��ت وزن را در عدد 100 ضرب کنیم در این صورت جرم 
بر حسب گرم به دست می آید:              گرم  10 = 100 ×0/1 

14- )2( متر مربع یکای اندازه گیری مساحت است.

15- )3( برای اندازه گیری مقدار کمی از حجم مایعات از استوانه مدرج استفاده می شود.

16- )3( به تصویر زیر دقت کنید: باید به سطح 
زیر منحنی ی��ا مرکز فرو رفته به صورتی که در 

شکل زیر می بینید توجه کرد. 
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 )4( -17

18- )1( متر مربع کار را خراب کرده اس��ت چون حجم بر حس��ب متر مکعب است. فرمول چگالی را 
مالحظه فرمایید:

 = چگالی
___جرم  
حجم                                                                                             

19- )3( برای حل کردن مسئله هایی که فرمول داره، این سه گام را به کار ببرید:

1- نوشتن اطالعات)اعداد( مسئله  2- نوشتن فرمول مسئله 3- قرار دادن اطالعات )اعداد( در فرمول

گرم  10 = جرم

سانتی متر مکعب  5 = حجم                       گام 1

? =  چگالی

  = چگالی  >-  گام 3
  10 ___
  5    -<   

           گرم  
_________
سانتی متر مکعب

 = چگالی  >-  گام 22 =
___جرم  
حجم

20- )2( در اینجا چون حجم بر حس��ب س��انتی متر مکعب داده شده اس��ت، باید کیلوگرم را به گرم 
تبدیل کنیم و دوباره مانند سوال قبل می رویم سراغ سه گام

  1000 گرم =  1 کیلوگرم

سانتی متر مکعب 100 = حجم                        گام 1

? =  چگالی

 = چگالی  >-  گام 2
___جرم  
حجم

  = چگالی  >-  گام 3
  1000 ___ 
  100    -<   

           گرم  
_________
سانتی متر مکعب

= 10
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21- )1( اگر چگالی قطعه ی مورد نظر بیشتر از 1 گرم بر سانتی متر مکعب باشد، در آب فرو می رود، 
اما اگر چگالی قطعه مورد نظر کمتر از 1 گرم بر سانتی متر مکعب باشد، بر سطح آب شناور می ماند. 

سه گام را پیش می رویم ببینیم به کجا می رسیم:

                  40 گرم =  جرم

 سانتی متر مکعب  10 = حجم                       گام 1

                     ? =  چگالی

 = چگالی  >-  گام 2
___جرم  
حجم

  = چگالی  >-  گام 3
  40 ___ 
  10    -<   

           گرم  
_________
سانتی متر مکعب

=   4

از آنجا که چگالی به دس��ت آمده از 1 گرم بر س��انتی متر مکعب )چگالی آب( بیش��تر اس��ت، نتیجه 
می گیریم که این جسم در آب فرو می رود.

22- )4( هر ماده ای که چگالی آن از آب کمتر باشد، در سطح آب شناور می ماند. 

23- )1( چگالی یخ از آب کمتر اس��ت، بنابراین هنگام یخ زدن قسمت یخی که چگالی کمتری دارد 
در سطح آب قرار می گیرد. 

24- )2( حجم آب قبل از انداختن کلید در آن 50 میلی لیتر اس��ت، هنگامی که کلید در آب انداخته 
می ش��ود، حجم آب 53 میلی لیتر می ش��ود، یعنی کلید به اندازه 3 میلی لیتر سطح آب را باالتر آورده 
اس��ت، درنتیجه حجم کلید 3 میلی لیتر اس��ت. میلی لیتر، سانتی متر مکعب و سی سی از نظر حجم 

برابر هستند. با این توضیح:

 = چگالی2
___جرم  
حجم

   =  
  40 ___ 

  10    -<   
           گرم  

_________
سانتی متر مکعب

12 گرم =  جرم4   =

سانتی متر مکعب  3 = 50 – 53  حجم کلید

 25- )2( ش��کل مورد نظر استوانه مدرج اس��ت. هنگام مطالعه کتاب باید به شکل ها از جمله شکل 
وسایل آزمایشگاهی دقت کنید.
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26- )2( یک لیتر مایع 1000 س��انتی متر مکعب مایع اس��ت، اگر ط��ول، عرض و ارتفاع ظرف، 10 
سانتی متر باشد، در این صورت:

سانتی متر مکعب 1000 = 10 × 10 × 10       ارتفاع × عرض × طول = حجم

به این ترتیب باید هر یک از ابعاد ظرف 10 سانتی متر باشد.

27- )4( باید خدمتتان عرض کنم که یک لیتر هزار برابر سه گزینه اوله. سه گزینه اول با هم برابرند. 

28- )1( جرم یک لیتر آب یک کیلوگرم است. اینجاست که چگالی خودنمایی می کند. یک لیتر جیوه 
و یک لیتر روغن یک کیلوگرم نیس��تند، چون چگالی آن ها با آب تفاوت داره، می گویید نه، آزمایش 

کنید، البته جیوه سمی و گران است و باید مراقب باشید.

29- )3( هر چقدر که وسایل اندازه گیری، مقدارهای کمتری را نشان دهند، آن وسیله دقیق تر است، 
از آنجا که پارسا مقدار کوچکتر یعنی 4 سانتی متر را نیز گزارش کرده است. بنابراین او دقیق تر است.

30- )2( هر دقیقه 60 ثانیه است، بنابراین برای تبدیل دقیقه به ثانیه باید عدد دقیقه را در 60 ضرب کنیم

 ثانیه 90 = 60 × 1/5

این نکته به دردتان می خورد: برای تبدیل واحدهای بزرگ تر به واحدهای کوچکتر از ضرب اس��تفاده 
می کنیم، اما برای تبدیل واحدهای کوچکتر به واحدهای بزرگ تر از تقسیم استفاده می کنیم.

31- )3( در اینجا تبدیل واحد کوچک تر به واحد بزرگ تر را داریم، دیدید نکته به درد خورد، از تقسیم 
استفاده می کنیم. باید عدد مربوط به ثانیه را بر 60 تقسیم کنیم.

= ثانیه به دقیقه 240___
60 دقیقه 4 =

32- )3( دوباره نکته گفته شده در دو سوال قبل به درد خورد

                                       ثانیه 7200 = 60 × 120      دقیقه به ثانیه  )واحد بزرگتر به واحد کوچکتر(و

دقیقه به ساعت )واحد کوچکتر به واحد بزرگتر(ل 120___
2 ساعت 2 =

33- )2(  هر سانتی متر ده میلی متر است. 

 میلی متر 100 = 10 × 10   سانتی متر به میلی متر

متر     0/1 = 100 ÷ 10
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34- )2( به دقت به راه حل توجه کنید:

گرم 1000 = جرم قطعه قبل از برش

جرم حذف شده 10___
100 = چگالی       گرم 100 = 1000 × ___جرم

حجم = 900___
180 _______ گرم  5 =

سانتیمتر مکعب 5

گرم 900 = 100 – 1000    جرم قطعه پس از برش

سانتی متر مکعب    180 = حجم قطعه

دقت کنید که 10 درصد جرم قطعه حذف شده، پس با اون کاری نداریم، 10 درصد 1000 گرم 100 
گرم می شود و بقیه مراحل را هم خودتان می بینید.

35- )3( می دانیم که هر لیتر 1000 سانتی متر مکعب است و هر نیوتون 100 گرم. با در نظر گرفتن 
این دو مورد:

گرم 600 = 100 × 6    جرم وزنه

سانتی متر مکعب 40 = 1000 × 0/04 حجم آب باال آمده )حجم قطعه(ب

___جرم = چگالی
حجم   =  600___

40 __________گرم 15 = 
سانتی متر مکعب

36- )1( می دانیم که یک متر، 100 سانتی متر است، اگر حجم تانکر را بر حسب سانتی متر مکعب 
بنویسیم باید 100 را سه بار در خودش ضرب کنیم :

سانتی متر مکعب 1000000 = 100 × 100 × 100 =  ارتفاع × عرض × طول

 یک لیتر نیز حجم ظرفی به ابعاد 10 س��انتی متر اس��ت، بنابراین حجم یک لیتر آب بر حسب سانتی 
متر مکعب برابر است با:

 سانتی متر مکعب 1000 = 10 × 10 × 10  = ارتفاع × عرض × طول

حاال باید ببینیم یک متر مکعب چند برابر یک لیتر است:

_______1000000   تبدیل متر مکعب به لیتر
1000 لیتر 1000 = 

باید 1000 بطری یک لیتری را داخل تانکر بریزیم تا پر شود.
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37- )4( حج��م یک ظرف به ابعاد 10 س��انتی متر  یک لیتر اس��ت، بنابراین ی��ک لیتر از هر مایعی 
می تواند این ظرف را پرکند. جیوه چون چگالی زیادی دارد یک کیلوگرم از آن خیلی کمتر از یک لیتر 
است. اگر گزینه ی 1 ، یک کیلوگرم آب نوشته بود درست بود، چون یک کیلوگرم آب یک لیتر است، 

اما یک کیلوگرم از مایعات دیگر یک لیتر نمی باشد و بسته به چگالی آن ها متفاوت است. 

38-)3( میله یک متری درجه بندی نش��ده،کمترین مقداری که به درس��تی اندازه می گیرد یک متر 
اس��ت، اما خط کش، کمترین مقداری که اندازه می گیرد یک میلی متر اس��ت، از آنجایی که یک متر 
1000 میلی متر اس��ت، بنابراین خط کش مقدارهای 1000 برابر کوچکتر از متر را نش��ان می دهد و 

دقتش 1000 برابر میله ی یک متری است. 

39- )1( ج��رم یک کیلوگرم از مواد مختلف با همدیگر برابر اس��ت، اما حج��م یک کیلوگرم از مواد 
مختلف با یکدیگر برابر نیس��ت، زیرا چگالی آن ها با همدیگر برابر نمی باشد، چون چگالی پنبه کمتر 
از آهن است، یک کیلوگرم پنبه فضای بیشتری اشغال می کند و حجم آن بیشتر است. این مسئله ها 

درک شما از چگالی را عمیق تر  می کند. 

40- )3( حجم یک کیلوگرم پنبه از یک کیلوگرم فلز بیشتر است، اما چگالی آن کمتر از قطعه فلزی 
است، امتحان کنید: مقدار مساوی از یک فلز و پنبه را با همدیگر در آب پرت کنید. 

41- )4( کدام کمیت وقتی زیاد بش��ه چگالی کم میش��ه؟ حجم ، نس��بت چگالی با حجم عکس��ه، 
اگر حجم زیاد ش��ود چگالی کاهش می یابد، به فرمول چگالی توجه فرمایید، حجم در مخرج کس��ره 

رابطه اش با چگالی عکسه. ناگفته نماند جرم رابطه مستقیم با چگالی دارد. 

___جرم = چگالی 
حجم
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فصل سوم

اتم ها الفبای زندگی
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مفاهیم کلیدی و نکات فصل ³

اتم: ذره ی ریز سازنده ی ماده است.

روش های مطالعه ی مواد: 1- روش مستقیم: در این روش مواد به طور مستقیم مورد بررسی 
قرار می گیرند.  2- روش غیر مس��تقیم: در این روش با اس��تفاده از حواس پنجگانه و آزمایش هایی، 

بر اساس رفتار ماده به ویژگی های آن پی برده می شود.

نکت�ه: اتم ها به دلیل اینکه خیلی ریز هس��تند، به روش غیر مس��تقیم مورد بررس��ی قرار  \
می گیرند.

عنصر: شکل خالصی از ماده است که یک نوع اتم دارد. مثال عنصر آهن از اتم های آهن و عنصر 
کربن از اتم های کربن ساخته شده است.

نکته: تعداد عنصرهای طبیعی حدود 90 عنصر می باشد. \

ترکیب: ماده ی خالصی است که از اتم های مختلفی ساخته شده است. 

تعداد اتمنوع اتمنام ترکیب

3  ابم = ف ابم اکسزژا ه ف ابم هز  هژاف نوع =  اکسزژا، هز  هژاآب

3 ابم = ف ابم کتتن ه ف ابم اکسزژاف نوع = کتتن ه اکسزژاکتتن دا اکسز 

5 ابم = ف کتتن ه 4 هز  هژاف نوع = کتتن ه هز  هژامتاا
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انواع عنصرها : 1- فلز 2- نافلز

نافلزفلز
نقته، آلومزنزم، طال، مس، 

آهن، جزوه
کتتن، گاا نزتتهژا، 

گوگتد، گاا اکسزژا، کلت

ویژگی های نافلزاتویژگی های فلزات

سطح تتاق ن ا ن سطح تتاق دا ن 

اا آب سبک بتن اا آب سنگزن بتن 

چجش خوا  نزستن چجش خوا ن 

 ساناا جتیاا تتق نزستن  ساناا جتیاا تتق هستن 

نکته: ذره های س��ازنده ی نافلزات به شکل مولکول هستند در حالی که ذره های سازنده ی  \
فلزات به شکل اتم هستند. 

س��اختار مولک��ول گوگ��رد: گوگرد نافلزی اس��ت که هر 
مولکول آن از 8 اتم متصل به هم ساخته شده است. 

ساختار مولکول کلر: این ماده که یک  عنصر نافلز سمی 
است به صورت یک مولکول دو اتمی است.

 سه ذره ی سازنده ی اتم: الکترون، پروتون و نوترون. 

ویژگیمکاننام ذره
دا اا تا  الجتتیجی منریخا ج اا هستوالجتتها

دا اا تا  الجتتیجی مثبتداخص هستوپتهبوا

ت ها تا  الجتتیجیداخص هستونوبتها

نکته: الکترون را با نماد e ، پروتون را با p و نوترون را با n نشان می دهند.  \
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حجم حالت های مختلف ماده: گازها نسبت به مواد مایع و مواد مایع نسبت به مواد جامد حجم 
بیشتری دارند. 

مقایسه حجم حالت های مختلف ماده  جامدها > مایع ها > گازها

ویژگی ه��ای حالت های مختلف م��اده: هر یک از حالت های مختلف ماده دارای ویژگی هایی 
هستند که در جدول مشاهده می کنید:

ویژگی هاحالت ماده
شجص مشخص، حکم معزنجام 

شجص نامشخص، حکم معزنمایع

شجص نامشخص، حکم نامعزنگاا

فاصله ی بین ذرات ماده: فاصله ی بین ذرات ماده در حالت گازی نسبت به حالت مایع بیشتر 
و در حالت مایع  نسبت به حالت جامد بیشتر است.  فاصله ی بین ذرات  جامد > مایع > گاز        

نکته: هرچه فاصله ی بین ذرات یک ماده بیش��تر باش��د تراکم پذیری آن ماده بیشتر است.  \
بنابراین چون فاصله بین ذرات گاز از ذرات مایع و ذرات مایع از جامد بیش��تر اس��ت، حالت 

گازی تراکم پذیرتر هستند.

تغییر حالت ماده: علت تغییر حالت های مختلف یک ماده به همدیگر،گرما است. به عنوان مثال 
اگر به یخ گرما دهیم تبدیل به آب مایع می شود و اگر به آب گرما بدهیم تبدیل به بخار آب می شود. 

نکته: اگر بخار آب گرما از دس��ت بدهد تبدیل به آب مایع می ش��ود، اگر آب گرما از دست  \
بدهد، تبدیل به یخ می شود. 


