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 دمه : ـــمق

بیش از هر زمان ربی مشکل کمبود زمان علوم تجدرس در سال های اخیر با توجه به کاهش ساعات تدریس 

ر این ساعات فقط فرصت تدریس مطالب و انجام ددیگری ایجاد گردیده است و عمالً دبیران محترم 

آزمایش های مرتبط را دارند . از آنجا که دانش اموزان در حین تدریس نگرانی زیادی در خصوص نکته 

فی آن ها به امر تدریس دبیر برداری از مطالب را دارند ، این عامل ممکن است سدی برای عدم توجه کا

 باشد . 

به همین دالیل بر خود دیدم که مجموعه ی حاضر را تهیه کنم که این دغدغه را در دانش آموزان کاهش دهم 

و همچنین همکاران گرامی بتوانند با استفاده از این موضوع بهره ی بهتری از از زمان ببرند . تاکید می 

ها آن به هیچ وجه کم کردن وظایف دانش آموزان و به قولی تنبل کردنکنم که هدف از تهیه این مجموعه 

نیست ؛ بلکه استفاده درست از این کتاب می تواند باعث توفیق آن ها در درس علوم تجربی و کاهش 

 گمی آن ها گردد. رسرد

باشد و جزوه علوم تجربی حاضر شامل تمام مطالب ارائه شده در کتاب به صورت پرسش و پاسخ و نکات می 

 همچنین در آن سواالت و نکات تکمیلی نیز بیان گردیده است . 

در پایان از دوست و همکار محترم جناب آقای علی مدیری دبیر علوم تجربی شهر مشهد کمال تشکر و  

را داشتند سپاس را دارم که در تهیه این کتاب و سایر مجموعه های ارائه شده از سوی بنده نهایت همکاری 

                                                                                                                    شایان توجهی در تالیف این کتاب نمودند . کمک  و 

 فریبرز طاهری                                                                                                                                    
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 دمه : ـــمق

بیش از هر ربی مشکل کمبود زمان علوم تجدرس در سال های اخیر با توجه به کاهش ساعات تدریس 

ر این ساعات فقط فرصت تدریس مطالب و انجام دزمان دیگری ایجاد گردیده است و عمالً دبیران محترم 

آزمایش های مرتبط را دارند . از آنجا که دانش اموزان در حین تدریس نگرانی زیادی در خصوص نکته 

برداری از مطالب را دارند ، این عامل ممکن است سدی برای عدم توجه کافی آن ها به امر تدریس دبیر 

 باشد . 

که مجموعه ی حاضر را تهیه کنم که این دغدغه را در دانش آموزان کاهش  به همین دالیل بر خود دیدم

دهم و همچنین همکاران گرامی بتوانند با استفاده از این موضوع بهره ی بهتری از از زمان ببرند . تاکید 

 می کنم که هدف از تهیه این مجموعه به هیچ وجه کم کردن وظایف دانش آموزان و به قولی تنبل کردن

ا نیست ؛ بلکه استفاده درست از این کتاب می تواند باعث توفیق آن ها در درس علوم تجربی و هآن

 کاهش سردگمی آن ها گردد. 

جزوه علوم تجربی حاضر شامل تمام مطالب ارائه شده در کتاب به صورت پرسش و پاسخ و نکات می باشد 

 . و همچنین در آن سواالت و نکات تکمیلی نیز بیان گردیده است 

در پایان از دوست و همکار محترم جناب آقای علی مدیری دبیر علوم تجربی شهر مشهد کمال تشکر و  

سپاس را دارم که در تهیه این کتاب و سایر مجموعه های ارائه شده از سوی بنده نهایت همکاری صادقانه 

 را داشتند و کمک شایان توجهی در تالیف این کتاب نمودند . 

 فریبرز طاهری                                                                                                                             
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 : تجربه و تفکر  1فصل 
  . نمونه هایی از موفقیت ها و نوآوری های متخصصان ایرانی در سال های اخیر را بنویسید ؟ سد کرخه ، بزرگترین سد                     1

خاکی رسی خاورمیانه ـ پهباد ) هدایت پذیر از راه دور ( ساخت ایران ـ داروهای زیست فناوری ـ موجودات شبیه سازی شده به 
 ن گوساله شبیه سازی شده در خاورمیانه به نام بنیانا در ایران به دنیا آمده است . عنوان مثال اولی

برای تولید مواد و محصوالت به کار مفهوم کاربرد دانش های پزشکی و زیستی  ی زیست فناوری یا بیوتکنولوژی به واژهنکته : 
 برده می شود . 

هستند که با روش های آزمایشگاهی ایجاد شده اند و کامالً شبیه جانوران نکته : منظور از جانوران شبیه سازی شده ، جانورانی 
 طبیعی هم نوع خود هستند .

؟ علوم تجربی علم استفاده از ابزارها ، مشاهدات و آزمایش ها و به کار گیری نتایح آن برای حل را تعریف کنید . علوم تجربی 2
 مسائل زندگی است . 

معموالً محققان برای حل مسائل و یافتن پاسخ برای پرسش های خود از روش علمی استفاده . روش علمی را تعریف کنید . 3
 می کنند . روش علمی روش منطقی است که از چند مرحله پشت سر هم تشکیل شده است . 

ان پیش . احساس مشکل یا مسئله و تعریف آن : محققان نخست سوالی را که برای آن1. مراحل روش علمی را نام ببرید . 4
. جمع آوری اطالعات : در این مرحله محققان با مشاهده ، انجام آزمایش و استفاده 2آمده با دقت مشخص و تعریف می کنند . 

. پیشنهاد راه حل برای مسئله ) فرضیه ( : 3وری می کنند . آاز کتب و سایر منابع در مورد مسئله ایجاد شده اطالعات جمع 
   ن زده می شود .آبر پایه اطالعات به دست آمده درباره علت به وجود آمدن مسئله و راه حل  فرضیه یعنی حدس و گمانی که

. نتیجه 5. آزمون فرضیه : دانشمندان آزمایش های گوناگونی را برای پی بردن به درستی یا نادرستی فرضیه انجام می دهند . 4
ور مطمئن شدن از نتایج آن ها ، نتیجه گیری کرده و آن را به گیری و ارائه نظریه : محققان پس از تکرار آزمایش ها به منظ

 اطالع دیگران می رسانند . 

 نکته : بهترین راه مطالعه درستی یا نادرستی پیش بینی ، طراحی و انجام آزمایش و بررسی نتایج آن است .

 نکته :  سوال کردن و یافتن جواب مهمترین نکته در علم است .

نکته : در انجام آزمایش ها برای دقیق بودن نتایج آن ها باید شرایط تمامی آزمایش ها یکسان باشد و در هر آزمایش معموالً 
 فقط یک مورد که می خواهیم تاثیرش را اندازه بگیریم تغییر می دهیم که به آن متغیر می گویند . 

ماده هایی هستند که در آب قرار می گیرند ) برای اینکه مشخص شود نکته : در آزمایش حل شدن مواد در آب متغیر آزمایش ، 
در آب حل می شوند یا خیر ( . بقیه  شرایط و مواد آزمایش مثل مقدار آب ، دمای آب و ... همگی باید برای تمام موادی که در 

 آب قرار می گیرند ثابت و یکسان باشد .

لم به عمل فناوری نامیده می شود . ساخت خودرو ، کامپیوتر ، تلفن ، نیروگاه . فناوری را تعریف کنید . با مثال . تبدیل ع5
 هسته ای نمونه از فناوری هستند . 
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 نکته :  هر چند فناوری باعث پیشرفت می گردد اما اغلب فناوری ها در کنار فوایدشان ، معایبی را نیز به دنبال دارند . 

مورد از مزایا و چند مورد از معایب آن را بنویسید .  فناوری اینترنت ؛ مزایا : ارتباط آسان و  . یک فناوری مثال بزنید و چند 6
سریع با هر نقطه از جهان ـ انجام بسیاری از فعالیت ها بدون مراجعه حضوری مثل بانداری الکترونیکی ، خرید الکترونیکی و ...  

عدم تحرک در صورت استفاده بیش از حد ـ کاهش روابط  در نتیجه کاهش مصرف سوخت و کاهش ترافیک ـ معایب :
 اجتماعی بین افراد ـ آثار سوء در صورت استفاده از مطالب غیر مفید و ...

 . شاخه های علوم تجربی را نام ببرید . فیزیک ـ شیمی ـ زیست شناسی و زمین شناسی 7

د ؟ فیزیک : علم مطالعه انرژی ها و نیرو و اثرات آن ها بر . هر یک از شاخه های علوم تجربی به مطالعه چه مواری می پرداز 8
ماده و چگونگی استفاده از آن ها ـ شیمی : علم مطالعه مواد ، خواص و کاربردهای آن ها ـ زیست شناسی : علم مطالعه 

ن ، اجزای منظومه موجودات زنده ، ساختمان بدنی و فعالیت های آن ها ـ زمین شناسی : علم مطالعه ساختار و خصوصیات زمی
 شمسی و سایر اجرام آسمانی 

. آیا شاخه های علوم تجربی به هم وابسته اند ؟ با ارائه مثالی پاسخ خود را توضیح دهید . بله ، پژوهش ها نشان می دهد  9
هسته  موفقیت و پیشرفت سریع علم نتیجه ی فعالیت مشترک همه ی دانشمندان و متخصصان با یکدیگر است .  تولید سوخت

 ای و استفاده از آن نمونه ای است که دانشمندان همه  شاخه های علوم تجربی و سایر رشته ها در آن سهیم هستند .
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 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن:  2فصل 
برای جمع آوری اطالعات است . اندازه . اهمیت اندازه گیری در علوم تجربی را بنویسید . اندازه گیری یک مرحله ی مهم 1

 گیری به ما کمک می کند تا اشیا را از لحاظ اندازه ،  مقدار ، بزرگی و کوچکی و ... با هم مقایسه کنیم .

. کمیت چیست ؟ کمیت هر چیز قابل اندازه گیری است که می توان آن را با یک عدد بیان کرد . مثل طول ، زمان ، جرم ، 2
 ..وزن ، حجم و .

های اندازه گیری گفته می شود . به می شوند ، یکاهایی که برای اندازه گیری به کار برده منظور از یکا چیست ؟ به واحد. 3
 طور مثال یکای اندازه گیری جرم ، گرم و کیلوگرم است .

ای آنکه عدد های حاصل از . چرا دانشمندان از یکاهای معینی برای اندازه گیری های خود استفاده می کنند ؟ دانشمندان بر4
اندازه گیری های مختلف یک چیز با هم مقایسه پذیر باشد ، در نشست های بین المللی توافق کردند برای هر کمیت یکای 

 معینی را تعریف کنند . مثالً برای کمیت جرم کیلوگرم ، برای زمان ثانیه ، برای طول یکای متر را تعریف کرده اند .

چه نقشی در اندازه گیری دارد ؟)استاندارد را تعریف کنید ؟ ( استاندارد در واقع میزان ، معیار و شاخصی برای  . وجود استاندارد5
 است .  کیفیت فرآورده ها اندازه گیریسنجش و 

 ت . نکته :  اولین استاندارد های پایه گذاری شده در جهان مربوط به یکسان شدن واحدهای اندازه گیری طول ، جرم و زمان اس

 . منظور از جرم یک ماده چیست ؟ جرم جسم در واقع مقدار ماده تشکیل دهنده آن جسم است .  6

 )یکای اصلی ( kgـ کیلوگرم با نماد  g. بعضی از یکاهای اندازه گیری جرم را بنویسید . گرم با نماد 7

 . یکی از مهمترین وسایل اندازه گیری جرم چیست ؟ ترازو 8

 1kg = 1000 g. رابطه بین گرم و کیلوگرم را بنویسید .                                                 9

ضرب  1000ن را در برای تبدیل کیلوگرم به گرم باید آکنیم و  1000نکته : برای تبدیل گرم به کیلوگرم باید آن را تقسیم بر 
 کنیم .

 . عدد های داده شده بر حسب گرم را به کیلوگرم تبدیل کنید . 10

 

 

 

 

 

3000 g = 3000 ÷ 1000 = 3 kg  

 

g 3000  الف( 

 200 g = 200 ÷ 1000 = 0/2 kg  

 

g 200 (ب  

 58 g = 58 ÷ 1000 = 0/058 kg  

 

g 58 (پ  

 

2 
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 . عددهای داده شده بر حسب کیلوگرم را به گرم تبدیل کنید . 11

 

 

 

 

جسم وارد می شود و . وزن را تعریف کنید . وزن یک جسم برابر با نیروی گرانشی ) جاذبه ای (  است که از طرف زمین بر 12
 جسم را به طرف زمین می کشد .

 . وسیله اندازه گیری وزن چه نام دارد ؟ نیروسنج13

 N. واحد اندازه گیری وزن چیست ؟ نیوتون با نماد 14

. نیروسنج چگونه وزن اجسام را اندازه می گیرد ؟ در داخل نیروسنج یک فنر قرار دارد که می تواند کشیده شود . مقدار 15
 کشیدگی فنر داخل نیروسنج به اندازه نیرویی بستگی دارد که به نیروسنج وارد می شود .

 . وزن یک جسم در کره زمین چگونه محاسبه می شود ؟16

 جرم جسم ) برحسب کیلوگرم ( = وزن × ( شدت جاذبه زمین 8/9)                                                                    

 بات استفاده می کنند .سبرای راحت تر شدن محا 10از عدد  8/9ه : در تبدیل جرم به وزن معموالً به جای نکت

ضرب  10در و سپس  تبدیل را به کیلوگرم جرمابتدا باید  محاسبه وزن ،نکته : اگر جرم جسم بر اساس گرم بیان شده بود برای 
 نمود . 100و یا اینکه جرم بر حسب گرم را تقسیم بر  کرد

 . وزن جرم های زیر را محاسبه کنید 17

 

 

 

 

 

 

نیوتون بر کیلوگرم است . بنابراین برای محاسبه وزن در   6/3نیوتون بر کیلوگرم و روی مریخ  7/1نکته : شدت جاذبه روی ماه 
 ضرب کنیم. 6/3و در مریخ در  7/1را در بر حسب کیلوگرم ماه باید جرم جسم 

 متغیر بودن شدت جاذبه در کرات مختلف ، متفاوت است .نکته : جرم جسم در تمامی نقاط جهان ثابت است ولی وزن به دلیل 

12 Kg = 12 × 1000 = 12000 g  

 

Kg 12  الف( 

 0/6 Kg = 0/6 × 1000 = 600 g  

 

Kg 6/0 (ب  

 Kg 45/0 (پ  

 

0/45 Kg = 0/45 × 1000 = 450 g  

 

5 Kg = 5 × 10 = 50 N  

 

Kg 5  الف( 

 

400 g = 400 ÷ 100 = 4 N  

 

2/6 Kg = 2/6 × 10 = 26 N  

 
g 400 (پ  

 

Kg 6/2 (ب  

 

860 g = 860 ÷ 100 = 8/6 N  

 

g 860 (ت  

 

2 
 



 : فریبرز طاهری مولف           جزوه علوم تجربی ـ پایه هفتم ـ فصل           

 

9 
 

 دو نقطه و یا مسافتی که طی می شود . . کمیت طول را تعریف کنید . به فاصله بین18

ـ سانتی متر   Km)یکا اصلی ( ـ کیلومتر با نماد  m. بعضی از یکاهای متداول اندازه گیری طول را نام ببرید . متر با نماد 19
 mmـ میلی متر با نماد  cmنماد با 

کوچک خط کش است . طول خط کش های آزمایشگاهی بر حسب سانتی  اجسامنکته :  یکی از ابزارهای اندازه گیری طول 
 متر و میلی متر درجه بندی شده است .

 . رابطه یکاهای طول را بنویسید .  20

 : رابطه بین متر و کیلومتر    

 : رابطه بین متر و سانتی متر 

 : رابطه بین متر و میلی متر 

 : رابطه بین سانتی متر و میلی متر 

 

نکته : برای تبدیل واحد های طول به یکدیگر می توانیم از جدول تناسب استفاده کنیم .  به این ترتیب که هر ستون به یک 
ا یکا اختصاص داده شود . در ردیف اول رابطه بین دو یکا نوشته شود . در ردیف دوم عددی که می خواهیم تبدیل کنیم زیر یک

که  Xبنویسیم . حاال می توانیم با یک تناسب ساده مقدار  Xمربوطه نوشته شود و به جای عدد مجهول یکا خواسته شده 
 همان مقدار خواسته شده است را محاسبه کنیم .

 . مقدار های داده شده را به متر تبدیل کنید . 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 m = 0/001 Km    1        یا Km = 1000 m  

     1 m = 100 cm    1        یا cm = 0/01 m  

     1 m = 1000 mm    1        یا mm = 0/001 mm  

     1 cm = 10 mm    1        یا mm = 0/1 cm  

 

 

Km 3 (الف  

 

 

Km 85/0 (ت  

 

mm 7500 (پ  

  

cm 600 (ب  

  

2 
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 (inch = 2/54 cm 1سانتی متر است . )  5/2نکته : یکی دیگر از واحد های طول اینچ است . هر اینچ تقریباً 

یادآوری : شما در سال گذشته با کمیت سطح آشنا شدید . برای به دست آوردن سطح یک جسم باید مساحت آن را به دست 
بیاوریم . به طور مثال برای تعیین سطح جسمی مستطیل شکل باید طول آن را در عرض آن ضرب کنیم . یکاهای اندازه گیری 

 است .   m2نماد  و متر مربع با cm2سطح سانتی متر مربع با نماد 

 مکعب می گویند . 3مربع و به توان  2نکته : به توان 

 . کمیت حجم را تعریف کنید . حجم یک جسم برابر با مقدار فضایی است که جسم اشغال می کند . 22

cmنام ببرید . سانتی متر معکب با نماد . یکاهای اندازه گیری حجم را 23
mو متر مکعب با نماد   3

3 

نکته : برای محاسبه حجم اجسامی که شکل هندسی مشخصی دارند ، از فرمول های ریاضی استفاده می شود . به طور مثال 
 در هم ضرب شوند . آنبرای اندازه گیری حجم اجسام مکعبی شکل باید طول ، عرض و ارتفاع 

 . حجم مکعب مقابل را محاسبه کنید . 24

 

 

 

شده توان آن ها را در ظروف درجه بندی می ، نکته : برای اندازه گیری حجم اجسامی که شکل هندسی مشخصی ندارند 
                                                                      اختالف سطحآزمایشگاهی مثل استوانه مدرج و بشر  با مقدار معینی از آب قرار داد. 

                                                                           آب قبل و بعد از قرار گرفتن جسم ، حجم آن جسم است . بطور مثال حجم 
 مقابل عبارت است از :  جسم

 

 

 mLو میلی لیتر با نماد  L. یکاهای متداول اندازه گیری حجم مایعات را نام ببرید؟ لیتر با نماد 25

 

cm 20 (ث  

 

 

mm 550 (ج  

 

 طول = حجم مکعب ×عرض ×= ارتفاع  10 × 2 ×18=   360

 

 

cm3 

cm3  15   =30 جسم= حجم   45  ـ  

2 
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 سانتی متر است . 10نکته : یک لیتر برابر با حجم ظرف مکعبی شکل به طول ، عرض و ارتفاع 

31L = 10 ×10 ×10 = 1000 cm 

 و یک سی سی با هم برابرند .نکته : حجم یک سانتی متر مکعب ، یک میلی لیتر 

= 1mL = 1cc 31cm 

 L = 1000000 cm 31m 1000 =3  .      لیتر و یک ملیون سانتی متر مکعب است 1000نکته : هر متر مکعب برابر با 

 

. حجم مقدار کمی از مایعات را چگونه می توانیم اندازه گیری کرد ؟ با استفاده از ظروف مدرج مثل بشر ، ارلن و استوانه 26
 مدرج . این ظروف بر حسب سانتی متر مکعب یا میلی لیتر مدرج شده اند . 

 سم وجود دارد .. منظور از کمیت چگالی چیست ؟ چگالی مقدار جرمی است که در حجم معینی از یک ج27

 نکته : به چگالی جرم حجمی نیز گفته می شود .

                                                          
 . فرمول اندازه گیری چگالی را بنویسید . 28

 

( و حجم با یکای سانتی متر  g. یکاهای اندازه گیری چگالی را نام ببرید . اگر در محاسبه مقدار چگالی ، جرم با یکا گرم )  29

استفاده می کنیم و اگر در محاسبه مقدار چگالی ، جرم با         ( بیان شده بود برای یکای چگالی از    cm3مکعب ) 

 استفاده می کنیم .        ( بیان شده بود برای یکای چگالی از    m3( و حجم با یکای متر مکعب ) kgیکاکیلوگرم) 

 کیلوگرم دارد . چگالی این مکعب را محاسبه کنید .  350متر مکعب جرمی معادل  70. مکعبی به حجم  30

kg/ m3 5  =70  ÷350  جرم  = چگالی ÷ =  حجم 

 سانتی متر مکعب باشد ، جرم حجمی آن چند است ؟  20گرم و حجم آن  210. اگر جرم یک قطعه نقره 31

g/ cm3 5/10  =20  ÷210  جرم  = چگالی ÷ =  حجم 

نکته : در صورتی که با توجه به فرمول چگالی کمیت حجم یا جرم خواسته شده بود می توانیم از مثلث ریاضی استفاده نماییم .  
 کمیتاز  یکبه دست آوردن هر  یی مثل فرمول چگالی کاربرد دارد . به این ترتیب که برایاین مثلث برای تمامی فرمول ها

 انجام دهیم .مانده را  باقی ریاضی عملیاتو  بگذاریدخواسته شده  مورد رویاست انگشت خود را بر  کافیها ، 

 و کنیم چگالیرا تقسیم  جرمباید  آوریمرا به دست  حجم بخواهیماگر  یعنی

  .کنیمضرب  حجمرا در  چگالیبایستی  کنیمرا محاسبه  جرم بخواهیماگر  

 

 

 

 

2 
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 کیلوگرم از این فلز چه حجمی دارد ؟  5/  4گرم بر سانتی متر مکعب است .  2/ 7. چگالی آلومینیوم برابر با 32

                                قبل از حل این مسئله باید جرم را به گرم تبدیل کنیم ، زیرا درمسئله چگالی براساس گرم بر سانتی متر مکعب بیان شده است .           

   =1000  ×4/5 / =5  

 

 گرم بر سانتی متر مکعب است . جرم این مکعب را محاسبه کنید . 5/1سانتی متر برابر با 10و  3،  5. چگالی مکعبی به ابعاد 33

 

 

بیشتر از آب باشد ، در آب فرو می رود گرم بر سانتی متر مکعب است . هر جسمی که چگالی اش  1با   الی آب برابرگنکته : چ
 و هر جسمی که چگالی اش کمتر از آب باشد ، روی آب شناور خواهد ماند .

. برای چه الزم است تا زمان را اندازه بگیریم ؟ در مجموع می توان گفت زمان را اندازه می گیریم تا بتوانیم به سوال چه 34
 وقت یا چه مدت پاسخ دهیم . 

 اندازه گیری زمان معموالً از ساعت یا زمان سنج استفاده می شود . نکته :  برای

 S. یکای اصلی اندازه گیری زمان چه نام دارد ؟ ثانیه با نماد 35

 . به جز ثانیه چه یکاهای دیگری برای محاسبه زمان وجود دارد ؟ دقیقه ، ساعت ، شبانه روز ، سال و قرن36

 بنویسید .  . رابطه یکاهای زمان با یکدیگر را37

 ( minدقیقه ) 60   =1( S(         ثانیه) hساعت ) 1=   60شبانه روز              دقیقه  1=   24ساعت                 

 سال  1=  365قرن                 روز   1سال =  100 

 . دقت اندازه گیری به چه عواملی وابسته است ؟ دقت شخص و دقت وسیله اندازه گیری38

وسیله اندازه گیری ) دقت وسیله اندازه گیری ( توجه نماییم و عدد را با  ینکته : در نوشتن نتیجه ی اندازه گیری باید به یکا
همان یکا بیان کنیم . به طور مثال در بیان اندازه گیری جسمی که با خط کش  سانتی متری اندازه گیری شده ، نباید عدد 

کش واقع شده ، باید  تیجه اندازه گیری بیان کنیم . در صورتی که طول جسم بین دو درجه خطکوچکتر از سانتی متر را برای ن
 ن نزدیک تر است . آعددی خوانده شود که طول جسم به 

سانتیمتر است ، چگونه باید  13و  12برای گزارش طول مدادی که ابتدای آن در نقطه صفر قرار گرفته و نوک آن بین . 39
 اگر .کنیم گزارش را آن و است تر نزدیک عدد کدام به مداد نوک که ببینیم باید باشد،وک مداد بین دو عدد عمل نمود ؟ اگر ن

 گزارش متر سانتی  12را مداد باشد،طول تر نزدیک متر سانتی 12 عدد به و باشد متر سانتی 13 و متر سانتی 12 بین مداد نوک

 .کنیم
  

g5400 =1000  ×4/5  =kg4/5 

cm32000  =7/2  ÷5400  جرم  = حجم       ÷ =  چگالی 

 

 cm3150   =10× 3 × 5 حجم مکعب = 

 g 225  =150  ×5/1  چگالی  = جرم × =  حجم 

 

2 
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 انرژی و تبدیل های آن :  8فصل 
. مفهوم کار در علوم تجربی را تعریف کنید . )کار چه هنگامی انجام می شود ؟ ( هنگامی کار انجام می شود که نیروی وارد 1

 شده به جسم سبب جا به جا شدن آن شود .

شده و مقدار جابه جایی بستگی دارد . . عوامل موثر در انجام کار را نام ببرید . کار انجام شده روی جسم به مقدار نیروی وارد 2
 به عبارت دیگر هر چه مقدار نیروی وارد شده به جسم و جابه جایی آن بیشتر باشد کار انجام شده نیز بیشتر است.

 نکته : وارد کردن نیرو ممکن است سبب حرکت ، توقف ، تغییر اندازه سرعت ، تغییر شکل یا تغییر جهت جسم شود .

 نیرو = کار× ی کار را بنویسید .                                                                جابه جایی . فرمول محاسبه 3

( اندازه گیری و بیان می  J( و کار بر حسب ژول )  m( ، جا به جایی بر حسب متر )  Nدر این رابطه نیرو بر حسب نیوتون ) 
 شود .

. در علوم تجربی در چه مواردی کار انجام نمی شود ؟ با توجه به فرمول کار اگر هر یک از کمیت های نیرو یا جا به جایی 4
     صفر باشند کار رخ نخواهد داد . بنابراین در حاالت زیر کار انجام نمی شود :                                                      

ی وارد شده به جسم برای حرکت دادن آن کافی نباشد ، کار رخ نمی دهد . ) جابه جایی صفر است ( مثل هُل الف ( اگر نیرو
                دادن جعبه ای بزرگ که باعث حرکتش نشود .                                                                                       

شده به جسم فقط برای جلوگیری از نیروی جاذبه زمین و در جهت سقوط نکردن جسم باشد ، کار انجام ب ( اگر نیروی وارد 
نشده است . ) جابه جایی صفر است ( مثل وزنه برداری که وزنه را باالی سرش نگه داشته است . )البته وزنه بردار برای بلند 

                                                                                                          کردن وزنه کار انجام داده است . (                     
پ ( اگر حرکت جسمی در اثر وارد شدن نیرو به آن نباشد ، کار صورت نگرفته است . مثل حرکت اجسام و برخی شهاب سنگ 

 ها در فضای بیکران ) نیرو صفر است ( 

ه : اگر نیرو بر جهت جابه جایی عمود باشد ، کار انجام نمی شود ، زیرا این نیرویی که وارد می شود ) نیروی تکیه گاه ( نکت
 برای غلبه بر نیروی جاذبه زمین است و در جهت جا به  جایی جسم وارد نمی شود . 

                                                                              برابر نیروییاول  نیروی کند. میوارد  برجعبه را فرد دو نیرو تصویر مقابل در 
                                                              از جلوگیریداشتن جسم و  نگه منظورباال به  جهتوزن جسم اما در  نیروی با

                                                                   , دهد نمیانجام  کاری نیروین ا .شود میافتادن آن بر روی زمین به جسم وارد 
                                                                  منظوربه صورت افقی به  بر جهت جا به جایی جسم عمود است . نیروی دوم چون 

                                                                راستایچون در  نیرواین  وارد می گردد . ف جلوبه حرکت در آوردن جسم به طر
 .دهد میاست پس کار انجام  جایی جابه

 متر جا به جا کرده است . او چقدر کار انجام داده است ؟  20نیوتونی سیمان را  500. کارگری کیسه ی 5

J 10000  = 20   ×500  نیرو  =کار× = کار                  جا به جایی 
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 ( 1KJ=1000 Jکیلوژول کار انجام داده است . )  10ژول یک کیلوژول است . بنابراین می توانیم بگوییم این کارگر  1000هر 

 جام داده است ؟ متری را دویده است . او چه مقدار کار ان 200کیلوگرم است  یک مسیر  60. علی که  6

در اینجا نیروی انجام دهنده کار نیروی وزن است . در مسئله جرم علی داده شده است . که برای تبدیل آن به نیرو باید آن را 
 علی = وزن  N 600  =10  ×60ضرب نماییم.                                            10یا تقریباً  8/9در شتاب جاذبه زمین یعنی 

 KJ 120 =J  120000   =200   ×600  نیرو  =کار× = کار                  جا به جایی 

 متر بلند می کند . وزن وزنه چقدر است ؟  5/1ژول کار وزنه ای را  2400. وزنه برداری با انجام 7

N  1600  =5/1   ÷2400  نیرو = کار× کار  =  نیرو              جابه جایی ÷ =  نیرو          جابه جایی 

 ژول انرژی جا به جا کرده است . میزان جا به جایی را محاسبه کنید .  84000نیوتون خاک را با صرف   2100. جرثقیلی  8

m  40  =2100    ÷84000  نیرو = کار× کار  =  جابه جایی              جابه جایی ÷ =  جابه جایی          نیرو 

 نیوتون روی زمین قرار دارد .  400. جعبه ای به وزن 9

 متر باال می برد . او چقدر کار انجام داده است ؟ 5/1الف ( سهیل جعبه را 

J 600   =5/1   ×400  نیرو  =کار × = کار                   جا به جایی 

متر جا به جا کرده است . او چه مقدار کار انجام داده  5/1نیوتون نیرو ، جعبه را  150ل دادن جعبه و صرف کردن ب ( او با هُ
 نیرو  =کار× = کار                  جا به جایی  J 225   =5/1   ×150                    است ؟                                        

الف و ب می بینیم که کاری که برای کشیدن جعبه انجام شده ، کم تر از بلند کردن همان جعبه ) با  های با مقایسه ی قسمت
میزان برابری جابه جایی ( است . زیرا هنگامی که ما جعبه را می کشیم باید بر نیروی اصطحکاک آن جسم و زمین غلبه کنیم 

رف زمین به جسم وارد می شود غلبه کنیم. در نتیجه نیروی در حالیکه برای بلند کردن جسم باید بر نیروی وزن که از ط
 اصطحکاک بین جسم و زمین کم تر از نیروی وزن آن جسم می باشد .

    ن بیشتر است و برای جا به جا کردن آنآنکته : هر چه جسم سنگین تر باشد ، نیروی اصطحکاک بین جسم و سطح زیرین 
 نیم .) هُل دادنش ( باید نیروی بیشتری صرف ک

 . انرژی را تعریف کنید . به توانایی انجام کار انرژی گفته می شود .10

 نکته : انرژی به شکل های متفاوتی وجود دارد و مهم ترین ویژگی آن قابلیت تبدیل آسان از یک شکل به شکل دیگر است .

مکانیکی( ، صوتی ، الکتریکی، شیمیایی و . انواع صورت های انرژی را نام ببرید. انرژی های گرمایی، نورانی ، حرکتی) 11
 هسته ای

 . انواع انرژی را نام ببرید . انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل12
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 میگفته  جنبشی انرژی دارد، خود حرکت علتجسم به  که به انرژی . انرژی جنبشی را با ذکر مثال هایی تعریف کنید . 13
 .هستند جنبشی انرژی دارایپرنده ی در حال پرواز و ...  حرکت،در حال  اتومبیل جاری،آب  شود. باد،

. عوامل موثر در انرژی جنبشی را با ذکر تاثیر نام ببرید . انرژی جنبشی هر جسم ، به جرم جسم و مقدار سرعت آن بستگی 14
 دارد . یعنی هر چه جسمی سنگین تر باشد و تندتر حرکت کند ، انرژی جنبشی آن بیشتر است . 

 . فرمول محاسبه انرژی جنبشی را بنویسید . 15

 ( است . J( و انرژی جنبشی ژول )  m/s( ، سرعت متر بر ثانیه ) Kgاندازه گیری جرم کیلوگرم ) در این رابطه یکا 

 متر بر ثانیه درحال حرکت است . انرژی جنبشی این اتومبیل را محاسبه کنید.  80کیلوگرم با سرعت  1000. اتومبیلی به جرم 16

 KJ3200  =j 3200000 =6400   ×500  =2 (80  × )1000 =        × انرژی جنبشی 

 نکته : می توان روی یک جسم کار انجام داد بدون آن که انرژی جنبشی آن تغییر کند .

 يا كشيده فنري وقتي .گويند مي پتانسيل انرژيشده در اجسام را  ذخيره انرژي. انرژی پتانسیل را با ذکر مثال تعریف کنید . 17
 شده است. ذخيره انرژي دارايشود  مي آويزانشي اي از سقف  ياشود و  ميفشرده 

 نکته : انرژی پتانسیل یا پنهان نوعی از انرژی است که تا آزاد نشوند کاری انجام نمی دهند . 

 . انواع انرژی پتانسیل را با ذکر مثال نام ببرید . 18

ثابت هستند . مثل کتابی که در قفسه  الف ( انرژی پتانسیل گرانشی : انرژی ذخیره شده در اجسامی که با ارتفاع از زمین
 کتابخانه قرار دارد .

ب ( انرژی پتانسیل کشسانی : انرژی ذخیره شده در اجسامی مثل کش ، فنر و نوار الستیکی که هر گاه آن ها را بکشیم این 
 نوع از انرژی پتانسیل در آن ها ذخیره می شوند .

در انواع مواد غذایی و سوخت ها که برای آزاد شدن انرژی آن ها باید یک پ ( انرژی پتانسیل شیمیایی : انرژی ذخیره شده 
 تغییر شیمیایی رخ بدهد . 

 ت ( انرژی پتانسیل هسته ای یا اتمی : انرژی ذخیره شده در هسته ی برخی از اتم ها مثل هسته اورانیوم

شی به وزن جسم و ارتفاع جسم از سطح زمین . انرژی پتانسیل گرانشی به چه عواملی وابسته است ؟ انرژی پتانسیل گران19
 وابسته است . هر چه وزن جسم و ارتفاعش از سطح زمین بیشتر باشد ، انرژی پتانسیل گرانشی اش بیشتر است .

 . فرمول محاسبه ی انرژی پتانسیل گرانشی را بنویسید .    20

 گرانشی وزن جسم = انرژی پتانسیل × ارتفاع جسم از سطح زمین    

 است . ( J( و انرژی پتانسیل گرانشی ژول )  m( ، ارتفاع متر) Nاین رابطه یکا اندازه گیری وزن  نیوتون ) در
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متر ارتفاع دارد ، آویزان است . انرژی پتانسیل گرانشی این لوستر  3نیوتون روی سقفی که از زمین  750. یک لوستر با وزن 21
 را محاسبه کنید .

 J2250   =3  ×750 وزن جسم = انرژی پتانسیل گرانشی × = انرژی پتانسیل گرانشی        ارتفاع جسم از سطح زمین 

 متر قرار گرفته است . انرژی پتانسیل گرانشی کیف را محاسبه کنید .        5/0کیلوگرمی روی میزی با ارتفاع  2. یک کیف 22

 = وزن کیف N                                                                        20  =10  ×2ابتدا باید وزن کیف را محاسبه کنیم : 

J10   =5/0  ×20  وزن جسم = انرژی پتانسیل گرانشی × = انرژی پتانسیل گرانشی        ارتفاع جسم از سطح زمین 

نام دارد . هر گاه سر یک قطعه نخی را به نکته : یکی از وسایلی که با آن در مورد انرژی ها آزمایش انجام می شود آونگ 
 گلوله ای وصل کنیم و سر دیگر نخ را از نقطه ای آویزان کنیم ، به مجموعه ی نخ و گلوله آونگ گفته می شود .

تاندون ) زردپی( آشیل در پشت پا همانند یک فنر طبیعی عمل می کند . این تاندون با کشیده شدن و سپس رها شدن :  نکته
تانسیل گرانشی را ذخیره و سپس آزاد می کند . این عمل فنر گونه ، مقدار فعالیتی را که عضله های پا هنگام دویدن انرژی پ

  باید انجام دهند ، کاهش می دهد .

 . در هر یک از موارد زیر مشخص کنید چه صورت یا نوعی از انرژی به صورت یا نوع دیگر تبدیل شده است ؟23

                                                                     گرماییبه انرژی  تبدیل انرژی الکتریکی:  مثل اتو و کتری برقی وسایلیدر الف ( 
                                                             حرکتیبه انرژی  تبدیل انرژی الکتریکی:  لباسشوییو ماشین  پنکهمثل  وسایلیدر ب ( 
گرانشی                                          به انرژی پتانسیل بدیل انرژی جنبشی: ت باال بردن سنگ به باالی تپه و ذخیره کردن آب پشت سدپ ( 
کشسانی                                                              ژی پتانسیلبه انر بدیل انرژی جنبشی: ت فشرده کردن فنر وکشیدن کمان ت ( 
                              : تبدیل انرژی پتانسیل گرانشی به انرژی جنبشی و رها کردن آب پشت سد غلتیدن سنگ از باالی کوه به سمت پایینث ( 
                                     به انرژی جنبشی کشسانیتبدیل انرژی پتانسیل :  ه شدهآزاد شدن فنر فشرد ورها شدن تیر از کمان ج ( 
                                                                           و گرمایی نورانیبه انرژی  تبدیل انرژی الکتریکی: پرژکتورمثل المپ و  وسایلیدر چ ( 
                                                                                                    تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی نورانی : کرم شب تابح ( 
  الکتریکیبه انرژی  تبدیل انرژی نورانی:  خورشیدی صفحاتخ ( 

 . با توجه به شکل مقابل ، در حرکت توپ ، تبدیل انرژی های انجام شده را ذکر کنید . 24

توپ به سمت باال پرتاب شده است و چون هم جرم دارد و هم سرعت پس دارای                                                   1در نقطه 
ت ، انرژی پتانسیل گرانشی ندارد .                                                       انرژی جنبشی است ولی به دلیل اینکه ارتفاعش صفر اس

          هرچه توپ به سمت باال می رود ، به دلیل کاهش سرعت و افزوده شدن ارتفاعش از انرژی                                                
گلوله لحظه بسیار کوتاه متوقف می شود که در  4سیل اش اضافه می گردد . در نقطه جنبشی آن کم می شود و به انرژی پتان

این لحظه به دلیل صفر شدن سرعت ، انرژی جنبشی ندارد و همچنین به دلیل نهایت ارتفاعی که دارد ، تمام انرژی در توپ به 
نسیل کاسته شده و به انرژی جنبشی اضافه صورت پتانسیل گرانشی است . در حرکت توپ به سمت پایین از مقدار انرژی پتا

 می گردد ؛ به دلیل افزایش سرعت و کاهش ارتفاع. لحظه ی برخورد توپ به زمین انرژی توپ تماماً جنبشی است چون 
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 بیشترین سرعت را در آن جا دارد و همچنین به دلیل صفر بودن ارتفاع انرژی پتانسیل گرانشی صفر است . 

گی انرژی را تعریف کنید و در این خصوص مثالی را بیان کنید . بر طبق این قانون انرژی هرگز به وجود نمی قانون پایست .25
آید یا از بین نمی رود ، تنها شکل آن تغییر می کند و مقدار کل آن ثابت می ماند .  به طور مثال وقتی در هر ثانیه مقداری 

شنایی داده می شود ، باید در هر ثانیه همان مقدار انرژی به صورت گرمایی و ژول به یک المپ رو 10انرژی الکتریکی ، مثالً 
 ژول انرژی نورانی ( 1ژول انرژی گرمایی و  9نورانی از المپ آزاد شود . ) 

می  نکته : بدن ما در همه ی حاالت به انرژی نیاز دارد . بدن انرژی مورد نیاز برای انجام فعالیت ها را از مواد غذایی که مصرف
 شوند به دست می آورد .

نکته : حتی موقع خواب هم بدن ما انرژی مصرف می کند . وقتی که خوابیم ، بدن ما انرژی مصرف می کند تا قلب و شش ها 
و سایر قسمت ها به کارشان ادامه دهند . اما وقتی بیدار می شویم انرژی بیشتری مصرف می کنیم . بعضی کارها مثل دویدن ، 

 ارهای سخت به انرژی زیادی نیاز دارد . پریدن یا ک

. انرژی شیمیایی موجود در خوراکی ها چگونه بیان می شود ؟ انرژی شیمیایی ذخیره شده در خوراکی ها با یکا کیلوژول       26
 (KJ ( و کیلوکالری )Kcal بیان می شود . به این ترتیب می توان گفت در هر گرم از غذایی که می خوریم انرژی شیمیایی )

 (بیان می کنند .  KJ/gنهفته است که معموالً آن را با یکای کیلوژول بر گرم ) 

 2/4لری معادل نکته : معموالً انرژی موجود در خوراکی های بسته بندی شده را بر حسب کیلوکالری می نویسند . هر کیلوکا
 = KJ= 4200 J  1Kcal 4/2.                                                       ژول است 4200کیلوژول یا 

 در جدول زیر انرژی موجود در برخی از خوراکی ها بر حسب  کیلوژول بر گرم )مقدار انرژی در هر گرم ( آمده است: 
 

 

  

 

 

گرمی در زنگ تفریح چه مقدار انرژی به دست  200گرمی و یک بسته شیر کم چرب  40با خوردن یک کیک . رسول 27
 می توانیم مقدار انرژی خواسته شده را محاسبه کنیم . 1خواهد آورد ؟  با توجه به جدول 

J 1080 =360  +720( =8/1×200( + )18×40 انرژی دریافت شده از خوراکی ها = ) 

انرژی ها چیست ؟ توضیح دهید . منبع اصلی اکثر انرژی ها از جمله انرژی های ذخیره شده در بدنمان از خورشید . منبع 28
به  خورشید نورانی انرژیعمل  ایندهند. در  میرا انجام  غذاسازیعمل  خورشید نورانی انرژیسبز با استفاده از  گیاهان است .
  گیاهان ایناز  که حیواناتی یاو  گیاهان اینشود . با خوردن  می ذخیره گیاهاندر  انرژی اینشود.  می تبدیل شیمیایی انرژی

 
 1جدول 
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 هایآزاد شده و به صورت  انرژی اینروزمره  های فعالیتشود. در هنگام  میبه بدن ما منتقل  انرژی اند، این کرده تغذیه
 شود. می تبدیل حرکتیبه خصوص گرما و  مختلفی

                                  نکته : متوسط انرژی مورد نیاز در یک شبانه روز برای افراد مختلف در سنین گوناگون                                                
                                               متفاوت است . به طور طبیعی پسران و مردان نسبت به دختران و زنان کمی بیشتر به                       

                                   انرژی نیاز دارند . انرژی های مورد نیاز برای برخی از افراد در نمودار مقابل مشخص                                               
 شده است : 

ظور از این کمیت این است که در یک زمان معین ) مثالً یک دقیقه ( چه مقدار . منظور از آهنگ مصرف انرژی چیست ؟ من29
کیلوژول در دقیقه است و این بدان  16انرژی مصرف می شود . به عنوان مثال ، آهنگ مصرف انرژی برای راه رفتن معمولی 

 ی کند .کیلوژول انرژی مصرف م 16معناست که برای هر دقیقه راه رفتن معمولی ، بدن ما حدود 

 آهنگ مصرف انرژی برای برخی از فعالیت ها گوناگون آمده است :  2در جدول 

 

 

 

 

 

گرمی چه مدت می تواند با  90گرم مرغ و همچنین یک سیب  250گرم نان لواش به همراه  100. سیاوش با خوردن 30
 کیلومتر بر ساعت دوچرخه سواری کند ؟  21سرعت 

 میزان انرژی خوراکی های مصرف شده را محاسبه کنیم :  1ابتدا باید با استفاده از جدول 

J 2805 =216  +1675  +1130(  =4/2×90 ( + )7/6 ×250( + )3/11×100 انرژی دریافت شده از خوراکی ها = ) 

کیلومتر بر ساعت    21این میزان انرژی را بر آهنگ مصرف انرژی دوچرخه سواری با سرعت  2سپس باید با استفاده از جدول 
 کیلوژول بر دقیقه ( تقسیم کنیم :                 42) 

 

 

 2جدول  

   Km/h 21ت : مدت زمان دوچرخه سواری با سرع 2805÷  42=   78/66دقیقه          67تقریباً 
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