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  في مؤلّ مقدمه

  

اين مجموعه را عنايت فرمود در اين كتاب موضوعات و مفاهيم درسي بـه  تأليف خداوند يكتا را شاكرم كه توفيق 

درسـي آورده شـده اسـت. در هـر فصـل تعـدادي       تـر مطالـب    هاي متنوعي براي تفهيم بـيش  تفصيل بيان شده و مثال

  ها پاسخ دهند. آن هها بايستي ب آموزان با توجه به متن و مثال خودآزمايي طرح شده كه دانش

  ها آورده شده است. اي به همراه پاسخ تشريحي آن هاي چهارگزينه در پايان هر فصل پرسش

آمـوزان در   الـب علـوم تجربـي و موفقيـت دانـش     ي اين مجموعه سبب يادگيري و فهم بهتـر مط  اميد است مطالعه

  هاي ورودي مدارس ممتاز گردد. آزمون

  كنم. ي اين مجموعه زحمت كشيدند، تشكّر مي در پايان از همكاران محترم انتشارات مبتكران كه در تهيه

  
  مصطفي قنبري  
  93تابستان     
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  هاي تاريخ بشريت بندي دوره تقسيم
  ها بسازد ها استخراج كند و ابزارآالت مختلفي را با آن زماني شروع شد كه انسان توانست فلزات را از سنگ معدن آن ي اول: دوره -1

  د.اين دوره با توليد آلياژها و تغيير خواص مواد و بعدها توليد مواد شيميايي مختلف ادامه پيدا كر
اي با عنوان توليد انبوه دورانـي نـوين در زنـدگي     آالت صنعتي، بروز پديده پس از اختراع ماشين بخار و ساير ماشين ي دوم: دوره -2

  ها به وجود آورد. صنعتي انسان
ر كـردن محصـوالت   كيفيت، باالبردن كـارآيي و فراگيـ  اي است كه بهبود  اكنون در آن قرار داريم دوره هماي كه  دوره ي سوم:  دوره -3

  صنعتي تحول عظيمي در زندگي بشر ايجاد كرده است.

  هاي علوم تجربي شاخه
دهنـد سـروكار    اند، نيز با تغييراتي كه در اين مواد روي مي علم شيمي با تمام موادي كه محيط زندگي ما را به وجود آورده شيمي: -1

  ها در زندگي ها و همچنين كاربرد آن ، تغيير آنو خواص مواد ماني ساخت دارد. موضوع علم شيمي عبارت است از مطالعه درباره
ت آن در فضـا مـي   ي زمين و موقع ختمان و مشخصات كرهدر اين علم به بررسي سا شناسي: زمين -2 هـايي مثـل    پردازنـد و پديـده   يـ

  شوند. بررسي مي …و آتشفشان، زلزله 
  كند. ها را بررسي مي ي بين آن ست كه ماهيت ماده و انرژي و رابطهفيزيك جستجويي براي درك بهتر جهان و علمي ا فيزيك: -3
  ي موجودات زنده است. هاي انسان درباره ي دانسته مجموعه شناسي: زيست -4

  فناوري
هاي مربـوط بـه تغييـر دادن طبيعـت و توليـد       ها و روش ي دانش نامند، در واقع فناوري مجموعه تبديل علم به عمل را فناوري مي

اي يونـاني بـه معنـي     ها و نيازهاي انسان است. معادل انگليسـي آن تكنولـوژي اسـت كـه واژه     الت باارزش براي تأمين خواستهمحصو
فنّاوري با پيدايش انسان آغاز شده ولي از حدود دو قرن پـيش بـا ابـداع    ها و فنون هنري و كاربردي است.  ي مهارت وگو درباره گفت
  تغييرات بزرگي را باعث شده است. اي كرده و ها تحول عمده ماشين

  رابطه علم و فناوري
   باشد. ها براي بهبود زندگي و رفع نيازهاي انسان مي گيري از امكان ي بهره علم راه و رسم شناختن جهان است و فناوري راه و رسم و وسيله

  اثرهاي فناوري در زندگي
فنـاوري از چهـارراه اصـلي افـزايش توليـد،       اسـت.  از خطر و بيماريي انسان از طبيعت و جلوگيري  فناوري ابزاري براي استفاده

  تر و سطح زندگي باالتر در زندگي انسان اثر داشته است. تر، كار آسان ساعت كار كم

  اثرهاي نامطلوب فناوري
همـراه داشـته    هاي خاصي نيز بـه  گرچه پيشرفت فناوري تغييرهاي دلخواهي را در زندگي انسان به وجود آورده است اما گرفتاري

  ي جمعيت و بيكاري كارگران. رويه است، مثل آلودگي محيط زيست، كاهش منابع طبيعي، افزايش بي
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انسان امروز ناچار از استفاده از فناوري است. بايد فناوري را بشناسد و عوامل دلخواه و نامطلوب را تشخيص بدهـد. پـيش از آن   
د، بايد افراد را آموزش دهد. الزم است كودكان و نوجوانان در مـدارس، نـه فقـط بـا     ي را جانشين فناوري قديمي كنكه فناوري جديد

  شوند آماده كنند. ها روبرو مي اصول زندگي در دنياي جديد آشنا شوند بلكه خود را براي مسايلي كه در آينده با آن
اف خود را تميز نگه دارند و چگونه در مصرف مواد ها بايد بياموزند كه چگونه وسايل داخل خانه را به كار برند، چگونه محيط اطر آن

  جويي كنند. و كاالها صرفه
  تواند پيشرفت كند. ي زندگي در جامعه است و بدون نظم و قانون جامعه نمي بايد بياموزند كه نظم و قانون الزمه
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  هاي يادگيري مهارت
شود و بـه عبـارت ديگـر،     تر و پايدارتر مي مفاهيم علمي عميقها آموزش  هاي يادگيري، كارهايي است كه از طريق آن منظور از مهارت

  فهميد. خواهيد ياد بگيريد، مي موضوعي را كه مي

  اصول روش علمي
  باشد: روش علمي، راه و روش منظم براي كشف قوانين موجود در طبيعت است و شامل مراحل زير مي

  مشاهده: -1
چشـايي و المسـه) را    –بويـايي   –شـنوايي   –گانـه (بينـايي    ده از حواس پـنج ي محيط اطراف با استفا آوري اطالعات درباره جمع

  گوييم. ده مياهمش
  ي علمي بايد دقيق باشد و دوگونه است: مشاهده

  ها مانند: شكل، رنگ و... . كيفيت و خواص پديده ي اي است درباره ي كيفي: مشاهده مشاهده –الف 
  .... ها مانند: جرم، حجم و كميت و مقدار پديدهي  اي است درباره ي كمي: مشاهده مشاهده –ب 

  طرح پرسش: -2
ي  مشـاهده  يها نيست، بلكه بـه دنبـال تعـداد زيـاد     هاي علمي حاصل از مشاهده ها و يافته علم تنها ثبت و فهرست كردن واقعيت

  ساده و خالصه كنيم.ي خود را  توانيم مشاهده به كمك اين نظام مي .ها نظامي برقرار كرد معتبر، بايد بين مشاهده
  سازي: فرضيه -3

  ني بر مشاهده و قابل آزمايش باشد.تباشد فرضيه بايد مب ي يك مسئله يا اتفاق مي هاي معقول و قابل آزمايش درباره حل پيشنهاد راه
اسـتنباط بـه    ي علـت آن نـوعي   ير شما دربارهفسد، ديدن دود يك مشاهده است و تيبينبي دور  دودي را از فاصله  هرگاه برخاستن

  سوزي رخ داده است) رود. (مثالً احتماالً آتش شمار مي
  آزمايش فرضيه: -4

ي يك آزمـايش بايـد آن را    گيرد. براي اطمينان از درستي نتيجه انجام مي  يهضآزمايش براي كسب اطمينان از درستي يا نادرستي فر
  ستي يك فرضيه انجام داد.چندين بار تكرار كرده يا چندين آزمايش مختلف را براي بررسي در

دهيم. سپس تـأثير آن را   در انجام آزمايش متغيرهاي مختلف را ثابت نگه داشته و تنها يك عامل را به عنوان متغير مستقل تغيير مي
  كنيم. بر روي متغير وابسته بررسي مي

شود. مثالً در فرايند زنگ زدن آهن، رطوبت  يدر يك آزمايش هر عاملي كه تغيير در آن، نتيجه آزمايش را تغيير دهد متغير ناميده م
استوانه «روند. يا به عنوان مثالي ديگر اگر بخواهيم آزمايشي انجام دهيم تا درستي اين مطلب را كه  و هوا هر دو متغير مهم به شمار مي

  ، سطح مقطع، نوع و دماي خمير.را تحقيق كنيم، متغيرها عبارتند از: ارتفاع» تر است خميري بلند از استوانه خميري كوتاه محكم
گيري صحيح از يك آزمايش فقط يك متغير بايد در طول زمان تغيير كند مثالً در آزمايش اخير ارتفاع اسـتوانه متغيـر و    براي نتيجه

  شوند. بقيه عوامل ثابت نگه داشته 
  يش متغير مستقل ارتفاع استوانه خميري است.دهد در اين آزما متغير مستقل كميتي است كه آزمايشگر در طول زمان آن را تغيير مي
كند در اين آزمايش نيرويي كه براي خم شدن استوانه الزم اسـت   متغير وابسته كميتي است كه درنتيجه تغيير متغير مستقل تغيير مي
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  متغير وابسته است.
آهن و متغيرهاي ثابت عبارتند از: هوا،  زدن در آزمايش زنگ زدن آهن اگر متغير مستقل را رطوبت انتخاب كنيم متغير وابسته زنگ

ها و دماي هواي اتاق. و اگر متغير مستقل را هوا انتخاب كنيم، متغير وابسته زنگ زدن آهن و متغيرهاي ثابت عبارتنـد   نوع و تعداد ميخ
  ها و دماي هواي اتاق. از: رطوبت، نوع و تعداد ميخ

  نظريه -5
  نامند. هاي فراوان ثابت شود آن را نظريه مي آزمايشي  اي، به وسيله هنگامي كه درستي فرضيه

  هاي ما باشد. گوي پرسش يك نظريه تا زماني قابل قبول است كه خالف آن ثابت نشده باشد و جواب
  

  تفاوت بين قانون و نظريه علمي:
  كند. را بيان ميها  ي علمي علت و چگونگي وقوع پديده كند ولي نظريه ها را بيان مي قانون علمي فقط وقوع پديده
 كند ي ملكولي بيان مي ف جهت آن، ولي نظريهالكند كه هر كنشي را واكنشي است مساوي ولي درخ مثالً قانون سوم نيوتن بيان مي

تـر شـده و    ي ذرات بيش تر شده و به يكديگر ضربه بزنند و از هم دور شوند، درنتيجه فاصله شود جنبش ذرات بيش كه گرما باعث مي
  .شود جسم منبسط

  

  ي:آشنايي با برخي ابزارهاي آزمايشگاه
  روند، آشنا شويد. ها به كار مي به جاست كه با نام و مشخصات برخي از ابزارهاي ساده آزمايشگاهي كه براي انجام دادن آزمايش

گيرد. از نوع  ها مورد استفاده قرار مي داري آن ها يا براي نگه ها و مايع براي گرم كردن محلول ارلن:
  استفاده كرد. مدرجشر باي جتوان به  آن مي مدرج
  

هـا و تعيـين حجـم مـواد      ها و محلـول  يا تعيين حجم مايع معين حجم برداشتنبراي  :جاستوانه مدر
تـر امـا از    ج بيشرود. ميزان دقت آن از ارلن و بشر مدر ها به كمك ترازو به كار مي جامد يا چگالي آن
ت.تر اس ج كمبورت و پيپت مدر  

  
  رود و نبايد از آن براي گرم كردن استفاده كرد. ها به كار مي نگهداشتن محلولبراي  بالن ته پهن:

  
  
  
  

  شود. ها به ويژه در عمل تقطير از آن استفاده مي ها يا مايع براي گرم كردن محلول :بالن ته گرد
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  د دارد.شستن و تميز كردن جدار داخلي لوله آزمايش كاربربراي  برُس لوله:
  
  
توان براي برداشـتن حجـم    ج آن ميها كاربرد دارد. از نوع مدر ها و مايع براي گرم كردن محلول بشر:

  ها استفاده كرد. ها و يا مايع معين يا تعيين حجم محلول
  

هـا بـه منظـور ايجـاد بلـور در       اي است كه معموالً براي تبخير محلول اي شيشه وسيله شيشه ساعت:
  رود. به كار مي گرماي ماليم
چيني است كه براي گرما دادن شديد و تجزيه كـردن مـواد جامـد در     جنساي از  وسيله بوته چيني:

  رود. دماي چراغ گاز آزمايشگاه به كار مي
  

  رود. ها به كار مي ها يا محلول براي برداشتن يا ريختن يك مقدار مشخص از مايع پيپت حبابدار:
  
  
  
  

هـا   هاي مختلف به كمك گيـره  ه داشتن وسايلي مانند بالن يا سوار كردن دستگاهبراي نگا ميله و پايه:
  رود. به كار مي

  
  
  

هاي ديگر و ريختن مقدارهاي كم  ها و مايع براي نگه داشتن آب مقطر يا محلول: آبفشان پالستيكي
  رود. آن ها به كار مي

  
  
  

از ماده نسوز قرار داده  نوعي توري فلزي است كه در قسمت وسط آن پوششي :توري نسوز
شده و براي جلوگيري از تأثير مستقيم شعله بر آنچه كه بايد به وسيله شعله گرم شود، بـه كـار   

  رود. مي
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 شـعله ها در باالي  وسايل و گرم كردن آن داشتن  اي است فلزي كه براي نگاه وسيله :ي فلزي سه پايه

  چراغ گاز آزمايشگاه كاربرد دارد.
  

  ها از ظرفي به ظرف ديگر كاربرد دارد. براي صاف كردن و نيز انتقال مايع قيف ساده:

 
  رود. براي جدا كردن دو مايع كه با يكديگر آميخته نشده باشند به كار مي قيف جداكننده:

  
  
  
  
  
 شود. استفاده مي ،روي مقادير كم رهاي مختلف ب براي انجام آزمايش ي آزمايش: لوله
 
 
 
  

  عاليم هشداردهنده:
المللـي وجـود    رو عالئم هشداردهنده بين خطر نيستند از اين نبايد فراموش كرد كه مواد شيميايي مورد استفاده در مدرسه همگي بي

  كنند. هاي مواد شيميايي ما را متوجه اين خطرات مي ها بر روي شيشه دارند كه با نصب آن
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اي هاي چهارگزينه پرسش  
لاوفصل   

 .يك .......... است »م تمايل به حفظ حالت قبلي خود را دارندي اجسا همه« - 1

  تفسير ) 4  قانون )3  نظريه )2  فرضيه )1  
 هاي حبابهنگامي كه جريان برق را به دستگاه وصل كردم «علي در آزمايش تجزيه آب در قسمتي از گزارش خود نوشت:  - 2

 اين عبارت يك ........ است. .»گازي در ظرف ظاهر شد

  مشاهده) 4  آزمايش) 3  فرضيه) 2  يهنظر) 1  
 ؟شود ي يك پرسش چه ناميده مي هاي قابل آزمايش درباره حل راه - 3

  قانون) 4  نظريه) 3  فرضيه) 2  تفسير) 1  
 اين جمله يك ....... است. »باشد احتماالً زرد شدن برگ درختان مربوط به خاك مي«مهندس كشاورزي بيان كرد كه  - 4

  قانون) 4  ريهنظ) 3  فرضيه) 2  مشاهده) 1  
 ؟شود ي محيط اطراف با استفاده از حواس مختلف چه ناميده مي آوري اطالعات درباره جمع - 5

  نظريه) 4  مشاهده) 3  آزمايش) 2  فرضيه) 1  
 ؟ي يك مسئله چه ناميده مي شود هاي معقول و قابل آزمايش درباره حل پيشنهاد راه - 6

  نظريه) 4  فرضيه) 3  طرح پرسش) 2  مشاهده) 1  
 ؟كند زير يك فرضيه را علمي مي يك از مواردكدام  - 7

  قابل آزمايش باشد. -ب  مبتني بر مشاهده باشد. –الف   
  خالف آن ثابت نشود. –پ   
  الف و ب و پ) 4  فقط ب) 3  الف و ب) 2  الف و پ) 1  

 ؟شود هاي مختلف و گوناگون ثابت شد چه ناميده مي كه درستي يك حدس علمي با آزمايش هنگامي - 8

  2و  1موارد ) 4  مشاهده) 3  نظريه) 2  فرضيه) 1  
 ؟دهد نشان مي درستهاي زير مراحل روش علمي را به ترتيب و  كدام يك از گزينه - 9

  نظريه -مشاهده و آزمايش  –فرضيه  –طرح پرسش ) 2  نظريه -آزمايش  –فرضيه  –طرح پرسش  –مشاهده ) 1  
  نظريه -آزمايش  –طرح پرسش  –مشاهده  – فرضيه) 4  فرضيه -آزمايش  -طرح پرسش  –نظريه  –مشاهده ) 3  
 بايد: »زند. تر كپك مي نان در چه شرايطي سريع«براي آزمايش اين مورد كه  -10

  در نقاط مختلف خانه يك نوع نان قرار دهيم.) 1  
  در نقاط مختلف خانه چند نوع نان قرار دهيم.) 2  
  در يك جاي خانه چند نوع نان قرار دهيم.) 3  
  نه يك نوع نان قرار دهيم.در يك جاي خا) 4  
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 ؟تر است وسايل زير دقيقي كدام يك از  برداشتن حجم معيني از يك مايع به وسيله -11

  1 (پي) 2  جارلن مدر3  جپت مدر (4  جبشر مدر (جاستوانه مدر  
 ؟شكل مقابل مربوط به كدام يك از وسايل زير است -12

  بشر) 2  پيپت) 1  
  جاستوانه مدر) 4  ارلن) 3  
 ؟باشد نميز وسايل زير حرارتي كدام يك ا -13

  جاستوانه مدر) 4  بشر) 3  گرد بالن ته) 2  آزمايش  لوله) 1  
 ؟شكل مقابل نشانگر كدام مورد است -14

  آور سوزش) 1  
  سمي) 2  
  خورنده )3  
  پرتوزا) 4  
 ؟دار كدام يك از موارد زير است ب پيپت حبا -15
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  اي هاي چهارگزينه پرسشپاسخ تشريحي 
لاوفصل   

  
 ها را بيان كند. كند بدون آنكه علت آن ها را بيان مي وقوع پديده قانون علمي  3ي  زينهگ -1

 گانه است.  آوري اطالعات به كمك حواس پنج مشاهده، جمع  4ي  گزينه - 2

 گوييم.  ها فرضيه مي شودكه به آن هاي معقول و قابل آزمايش ارائه مي حل پس از طرح پرسش، راه  2ي  گزينه -3

 ني بر مشاهده و قابل آزمايش است. مبتفرضيه   2ي  هگزين -4
   3ي  گزينه -5

    3ي  گزينه - 6

   2ي  گزينه -7

   2ي  گزينه -8

   1ي  گزينه - 9

 در انجام آزمايش بايد فقط يك متغير را تغيير دهيم.  1ي  گزينه  - 10
   2ي  گزينه  -11

   3ي  گزينه  -12

  4ي  گزينه -13

   3ي  گزينه  -14

  2ي  گزينه - 15

  
 

  
  
  
  



  
  
      

  

  فصل دوم

  گيري در علوم و ابزاهاي آناندازه
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  كميت فيزيكي
  ناميم.   گيري را كميت فيزيكي مي قابل اندازههر چيز 

  پردازد. ديگر مي ها با يك ي تركيب آن هاي فيزيكي و نحوه دانش فيزيك به بررسي كميت
د مقدار گيري يك كميت باي براي اندازه گيري آن كميت است. اولين قدم براي شناخت يك كميت فيزيكي، بررسي چگونگي اندازه

معيني از آن كميت را به عنوان واحد (يكا) انتخاب كنيم و سپس كميت مـوردنظر را بـا واحـد انتخـابي مقايسـه كنـيم بـه ايـن عمـل          
  گوييم. گيري مي اندازه

ختصـار بـا   گيري واحدها معتبر باشند. اين سيستم را به ا المللي اندازه گيريم بايد در سيستم بين ها درنظر مي يكاهايي كه براي كميت
  دهيم. نشان مي SIعالمت 
كنيم. در جدول زير تعـدادي از ايـن پيشـوندها بـه همـراه       براي بزرگ يا كوچك كردن واحدها، از پيشوندهايي استفاده مي SIدر 

  ها آورده شده است: عالمت و ضريب آن
  ضريب  عالمت  پيشوند    ضريب  عالمت  پيشوند
d1  دسي

  D 10  دكا    10

c1  سانتي
  H 100  هكتو    100

m1  ميلي
  K 1000  كيلو    1000

  1جدول 
خواهيد آن پيشوند را حذف كنيد كافي است به جاي آن پيشوند ضـريبش را   ي كميتي با يك پيشوند داده شده است ومي اگر اندازه

2توان به صورت  متر باشد اين طول را مي ميلي 2طولي برابر  از جدول باال قرار دهيد. مثالً اگر
  متر نوشت. 1000

خواهيد با استفاده از يك پيشـوند آن را بيـان كنيـد كـافي اسـت       ي كميتي بدون پيشوند داده شده است و مي در صورتي كه اندازه
تـوان بـه صـورت     متـر باشـد ايـن طـول را مـي      2مثالً اگر طولي برابـر   ي كميت را در معكوس ضريب آن پيشوند ضرب كنيد. اندازه

2 100 200  متر نوشت. سانتي  

  كيلو گرم برابر با چند گرم است؟ 5: 1مثال  
kg ? g g5 5 1000 5000    

  متر است؟ متر برابر با چند ميلي 3 :2مثال  
m ?mm mm3 3 1000 3000    

  گرم است؟ كيلوگرم برابر با چند ميلي 2 :3مثال  
kg ? mg2  
kg ? g g2 2 1000 2000    

g ? mg mg2000 2000 1000 2000000    
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  حساب كنيد: 1با استفاده از جدول  :1خودآزمايي  
  ژول است؟ كيلوژول چند دسي 5 –ب    متر است؟ كيلومتر چند سانتي 3 –الف 
 م است؟گر گرم چند ميلي 2 –پ 

 

  گيري اندازه
گيري بركسي پوشيده نيسـت. همـه در    هاي مختلف وابسته شده است كه اهميت اندازه گيري چنان به اندازه امروزه زندگي انسان آن

گيـري جـرم يـا طـول      دهند. در خريدهاي روزانه با اندازه هايي، كار خود را انجام مي گيري كميت يا كميت هاي مختلف، با اندازه شغل
دهد. مهندسي كه مشغول ساختن يك پل يـا يـك    كار داريم. پزشك با اندازه گيري دماي بدن يا ضربان قلب كار خود را انجام ميسرو

  گيري است. ماده است مرتباً در حال اندازه
و تكنولـوژي،   سازي، ساخت و نگهداري، عمالً غيرممكن است. با پيشـرفت علـم   ها، كسب و كار و تجارت، آماده گيري بدون اين اندازه

  تري برخوردار شده است. گيري مقدارهاي خيلي كوچك يا خيلي بزرگ، از اهميت بيش گيري، به خصوص اندازه اهميت اندازه
 

  گيري دقت در اندازه
كه  گيري بستگي دارد. زماني گيري به دقّت شخص و دقّت وسيله اندازه ها همواره با تقريب همراه هستند و دقّت اندازه گيري اندازه

گيري را با كوليس كـه تـا    متر است. اگر همين اندازه گيريم، دقت ما حدود ميلي متري اندازه مي كش ميلي طول يك برگ كاغذ را با خط
ي  گيـري بايـد بـه دقّـت وسـيله      متر خواهد بـود. در نوشـتن نتيجـه انـدازه     ج است، انجام دهيم، دقت ما تا دهم ميليمتر مدر دهم ميلي

ج شده است، اندازه بگيريم. نبايد عددي كوچكتر از متر مدر كش كه تا ميلي جه شود. مثالً اگر طول جسمي را با يك خطگيري تو اندازه
  گيري بيان كنيم. اندازه  متر براي نتيجه ميلي

گرم اسـت و  گيري تـا حـد كيلـو    كنيم، دقت اندازه اي كيلوگرمي استفاده مي گيري جرم يك جسم از ترازو و وزنه وقتي براي اندازه
  نبايدجرم جسم را برحسب گرم بيان كنيم.

  گيري: خطاي اندازه
ي واقعي يك كميت را تعيين كرد، بهترين روش براي نزديك شدن به مقدار واقعـي كميـت آن    توان اندازه گيري نمي در هيچ اندازه

اسبه كنيم. بنابراين بـه جـاي مقـدار واقعـي يـك      گرفته، ميانگين مقاديربه دست آمده را مح  است كه كميت موردنظر را چند بار اندازه
  گيريم. كميت، مقدار متوسط آن كميت را در نظر مي

نامند. مثالً اگر مقدار متوسـط طـول يـك     گيري مي گيري را خطاي مطلق آن اندازه اختالف بين مقدار متوسط با مقدار حاصل از هر اندازه
/كتاب cm23 /گيري طول كتاب را ندازهباشد و در يك ا 4 cm23 /گيري، به دست آورده باشيم، خطاي مطلق اندازه 6 cm0   است. 2
 
  

  گيري چقدر است؟ ايم و نتايج زير به دست آمده است. مقدار متوسط اندازه طولي را سه بار اندازه گرفته :4مثال  
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  ي آزمايش هشمار  گيري  طول اندازه  
  / cm25 2  ١  
  / cm24 9  2  
  / cm24 9  3  

  گيري شده برابر است با: مقدار متوسط طول اندازهحل:  

  / / / cm25 2 24 9 24 9 253
 

  مقدار متوسط  

  خطاي نسبي
متـر، و خطـاي مطلـق يـك      سـانتي  200ها برابـر بـا     گيري و ميانگين اندازه گرفته شده  فرض كنيد طول تخته بلندي چند بار اندازه

متـر و خطـاي    سـانتي  20هـا   گيـري  اند، ميانگين اندازه گرفته  تري را چند بار اندازه متر باشد. در آزمايش  ديگري طول تخته كوتاه سانتي
  زيرا كه در آزمايش اول درتر از آزمايش دوم است.   بسيار دقيقمتر است. بايد گفت كه آزمايش اول  ها يك سانتي گيري مطلق اين اندازه

  .وجود داردمتر خطا  متر يك سانتي سانتي 20متر خطا و درآزمايش دوم در  سانتي متر، يك سانتي 200
مطلـق بـر   شود. خطاي نسبي از تقسيم خطاي  قت آزمايش به جاي خطاي مطلق از خطاي نسبي استفاده ميدرو براي نشان دادن  از اين

1ل آيد. در اين مثال خطاي نسبي آزمايش او ي متوسط) به دست مي ي واقعي (اندازه اندازه
1و خطاي نسبي آزمايش دوم  200

است.  20
مميـز يـا بعـد از آخـرين رقـم اعشـاري        تر از آزمايش دوم است. در فيزيك ارزش عدد صفر بعـد از  ل ده بار دقيقبنابراين آزمايش او
تـر از   گيـري دوم بـيش   نشان داده شوند بايد توجه داشت كه دقت اندازه 0/43و  43ي يك كميت با اعداد  اندازه وضروري است اگر د

  ل است.گيري او دقت اندازه
  د خطا:صدر

1گيري  اندازه گويند. اگر خطاي نسبي در يك را درصد خطا مي 100ضرب خطاي نسبي در عدد  حاصل
باشد، درصـد خطـا در    80

1/  گيري:   اين اندازه 100100 1 2580 80    
  شود. % نشان داده مي25/1خواهد بود و به صورت 

ي خطـاي ناشـ   -دما، رطوبت و جريان هوا ب خطاي ناشي از عوامل محيطي مانند –شوند: الف  خطاها به سه دليل عمده ظاهر مي
  گير خطاي ناشي از شخص اندازه -گيري  پ ي اندازه از وسيله

  

  گيري جرم: اندازه
كشيم. واحد جرم كيلوگرم است ولي واحـد رايـج جـرم در     ها را با ترازو مي در شيمي، اغلب براي به دست آوردن جرم اجسام آن

  1000= گرم  1كيلوگرم   مي گرم است. يك گرم واحد بسيار كوچكي است: يش
  كار كردن با ترازو بايد نكات زير را رعايت كرد: هنگام

  جسم داغ را نبايد روي كفه گذاشت. -1
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