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:تاریخچه 

واحدهای اندازه گیری طول درقدیم ازاعضای 

مختلف بدن

سرچشمه می گرفت مثل یک پا یک آرنج ویا یک 

اما ارزش های به دست آمده از اعضای بدن .وجب

درنتیجه نمی توانستند ازاین .هیچ وقت دقیق نبود

واحد اندازه گیری درسطح بین الملی استفاده 

میالدی در 1700تااینکه درپایان سال های .کنند

فرانسه به توافق رسیدند تا از متر به عنوان واحد 

.اندازه گیری طول استفاده شود



اندازه گیری مواد

درزندگی روزمره ما برای کارهایی 

احتیاج به اندازه ... مانند خرید و 

گیری دقیق داریم و همچنین برای 

یکسان بودن اندازه گیری در تمام نقاط

جهان از واحد های یکسان استفاده 

.میکنیم 



مثال برای اندازه گیری طول از متر و 

. استفاده می کنیم ... سانتی متر و



برای اندازه گیری مایعات از 

واحدی به نام لیتر استفاده 

مایعاتی مانند شیر . می شود 

روغن مایع ظرف شویی و 

دوغ 



جرم چیست ؟

مقدار ماده تشکیل دهنده هر جسم را جرم 

برای اندازه گیری جرم از . میگویند 

واحدی به نام کیلوگرم استفاده میکنیم 

جرم . جرم با وزن تفاوت دارد : توجه .

مقدار ماده تشکیل دهنده ی یک چیز 

میباشد و وزن هر جسم در واقع نیروی 

جاذبه ای است که از طرف زمین بر جسم 

جرم مواد در اثر تغییر . وارد می شود 

حالت تغییر نمی کند ولی حجم آن ممکن 

حجم نیز مقدار جایی است.است تغییر کند 

.که مواد اشغال می کند



برای موادی با جرم کم مانند طال از 

گرم و برای موادی از جرم بیشتر 

مانند سیب زمینی از کیلوگرم و 

برای موادی با جرم زیاد مانند آهن 

از واحدی به نام تن استفاده 

. میکنیم 



شود ترازو نامیده وسیله ای که برای مقایسه جرم اجسام و یا اندازه گیری آن استفاده می
.میشود 

...  دیجیتالی دوکفه ای آشپزخانه و : ترازو انواع متفاوتی دارد 



:سوال 
چند نمونه از واحد های اندازه گیری را نام ببر ؟

جرم چیست ؟
حجم چیست ؟ 

تفاوت جرم با وزن چیست ؟
انواع ترازو را نام ببر ؟



با تشکر از معلم عزیزم سرکار خانم سیدیان


