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 تلفن و –کامپیوتر –تبدیل علم به عمل را  فن آوري گویند مثل ساخت خودرو.....

باید بدانیم که هر فن آوري می تواند داراي معایب و مشکالتی نیز باشد.

فیزیک                                            

این ها همیشه باهم شیمی                                                                                  

                                 در ارتباط هستندشاخه هاي علوم تجربی          زیست شناسی

  کنندمی و با هم همکاري زمین شناسی                                                                            
                                                               

همچون تولید سوخت هسته اي که نتیجه کار                                                            
مشترك است                                                             

                             



اندازه گیري در علوم و ابزارهاي آن



اندازه گیري یک مرحل مهم براي جمع آوري اطالعات است

به یکاي اندازه گیري واحد نیز گفته می شود

مفهوم استاندارد

 براي اندازه گیري جرم یک ماده از واحد    کیلوگرمKg
یا                                جرم با ترازو اندازه گیري می شود                                                              

gگرم                                                             
استفاده می شود

در واقع مقدار ماده تشکیل دهنده آن جسم است: جرم یک جسم

                                                              

در واقع معیار و شاخصی برای 
سنجش و اندازه گیری است



 برابر با نیروي گرانشی است که از طرف زمین بر جسم وارد می شود و به طرف : وزن یک جسم
زمین کشیده می شود

وزن یک جسم با نیرو سنج ااندازه گیري می شود                                                          

 واحد اندازه گیري وزن نیوتن است
                                                  

براي اندازه گیري  وزن یک جسم از رابطه زیر استفاده می کنیم

وزن جسم=جرم جسم ×شدت جاذبه زمین) است10که همان(

کیلوگرم است 2مثال وزن جسمی که جرم آن 
وزن جسم=N20 =10×2نیوتن  

می توان اگر وزن جسم را داشته باشیم جرم آن را نیز محاسبه کنیم

:است جرم آن N 20وزن جسمی که 
kg 2=      20=جرم جسم×  10جرم جسم  
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 نیوتن است 4نیوتن و در مریخ 1/7شدت جاذبھ در کره ماه

فاصلھ بین دو نقطھ  و مسافتی را کھ یک جسم طی می کند را با طول : طول یک جسم
اندازه می گیریم

سانتی متر 100= متر1
متر1000= کیلومتر 1
میلی متر 10= سانتی متر 1
براي اندازه گیري باید از واحدهاي مناسب استفاده کنیم مثال براي  فاصله دو شهر کیلومتر و براي  

اندازه گیري یک اتاق از متر استفاده می کنیم



به مقدار فضایی گفته می شود که جسم اشغال می کند معموال بر حسب متر : حجم
مکعب یا سانتی متر مکعب اندازه گیري می شود

حجم مایعات با استفاده از ظروف مدرج همچون استوانه مدرج اندازه گیري می شود

است mlو یا میلی لیتر Lواحد اندازه گیري حجم مایعات معموال لیتر

سی سی  1= میلی لیتر 1= سانتی متر مکعب1


