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فصل سوم

واحد های اندازه گیری
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طرح کلی مفاهیم فصل سوم )نقشه مفهومی(

اهداف کلی فصل

 آشنایی با واحدهای اندازه گیری طول و جرم در سیستم های انگلیسی.
 درک ارتباط بین واحدهای اندازه گیری در یک سیستم.

 درک ارتباط بین واحدهای اندازه گیری در دو سیستم متفاوت.

عملکرد مورد انتظار از هنرجویان
هنرجویان باید قادر باشند:

 مقدار کمیت های طول و جرم که با یک واحد دریک سیستم مشخص شده اند را 
به واحدهای دیگر در همان سیستم تبدیل کنند.   

 مقدار کمیت های طول و جرم که با یک واحد دریک سیستم مشخص شده را به 
واحدهای سیستم دیگر تبدیل کنند.   

  از واحدهای اندازه گیری، در اندازه گیری کمیت های مختلف استفاده کنند.         
 با استفاده از ابزارهای اندازه گیری مقدارکمیت های معین را به دست آورند.      

واحد های اندازه گیری

SI سیستم انگلیسیسیستم

جرمجرم طولطول

 اینچ، فوت، یارد، مایلسانتی متر، متر، کیلومتر

اونس، پوند، تنگرم، کیلوگرم، تن
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طرح کلی مفاهیم فصل سوم )نقشه مفهومی(
 بدون استفاده از ابزارهای اندازه گیری، مقدار کمیت های مشخص شده را به طور 

تقریبی تخمین بزنند.      

پیش نیازها:
 آشنایی با سیستم SI، مهارت استفاده از ابزارهای اندازه گیری.

نگاه کلی به فصل

در زندگی روزمره هرجا با کّمیتی سر و کار داریم از واحدی برای اندازه گیری آن استفاده 
می کنیم. وجود واحد استاندارد و همگانی برای داشتن درک مشترک از اندازۀ اشیا 
ضروری است. نحوۀ شکل گیری اولیۀ این واحدها به صورت طبیعی با استفاده از اشیا در 
دسترس مانند دست و پا بوده است که به صورت خواندنی در کتاب آمده است. تفاوت 
اندازۀ دست و پای افراد ضرورت و اهمیت استاندارد سازی واحدها یا اندازه گیری را از 
مدت ها قبل نشان داده است. معامالت و تبادالت و محاسبات و ... که جزء جدانشدنی 
از تعامالت اجتماعی است، فقط با داشتن واحدهای مشترک برای کمیت های مختلف 
ممکن می شود. امروزه ضرورت آشنایی و درک واحدهای مختلف و مهارت استفاده از 
آنها در هر جا که با یک کمیت سرو کار داریم مشهود است. مقدار استفاده از یک دارو، 
مقدار مواد اولیه در دستور تهیه یک غذا، طول پارچه الزم برای دوخت یک لباس و ... 
همگی با واحدهای اندازه گیری در یک سیستم اندازه گیری بیان می شود. با توجه به 
اینکه برای بیان مقدار کمیت ها معموالً از واحدهای دو سیستم اندازه گیری انگلیسی 
و متریک )SI( استفاده می شود، در این کتاب تمرکز بر معرفی و استفاده از واحدهای 
این دو سیستم است. همچنین، در کمیت های طول و جرم، واحدهایی که بیشتر مورد 
تفاوت هایی که در شکل گیری  به دلیل  قرار می گیرد، مطرح خواهند شد.  استفاده 
واحدها وجود داشته است مقدار آنها یکسان نبوده است و بعضی واحدهای انگلیسی در 
کشورهای مختلف اندازه متفاوت دارند. به همین دلیل، مقدار واحدها برحسب یکدیگر 
به صورت تقریبی بیان شده است. مثاًل یک یارد تقریباً معادل 90 سانتی متر، و یک فوت 
تقریباً معادل30 سانتی متر، و یک اونس تقریباً معادل 28 گرم و یک پوند تقریباً معادل 
450 گرم در نظر گرفته می شود. این رابطه تقریبی باعث می شود، برخی تبدیل واحدها 
تقریبی شوند. مثاًلً، مواقعی که هنرجویان برای استخراج رابطۀ بین واحدها از اینترنت 
استفاده می کنند یا وقتی که مثالً با دو خط کش مختلف که واحد یکی اینچ و واحد 
دیگری سانتی متر است یک طول مشخص را اندازه گیری می کنند، اگر ضریب تبدیل 
استفاده شده دقیق نباشد، بین مقدار به دست آمده با ضریب تبدیل و مقدار اندازه گیری 

شده با ابزار ممکن است اختالف وجود داشته باشد.
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مثالتوصیف فرایندفرایند

حل مسئله

ساخت دانش ریاضی از طریق حل مسئله

ـ ایجاد سؤال در ذهن از طریق متون ورودی 
درنتیجه  و  سؤال  به  پاسخ گویی  و  بخش  هر 
ساختن مفهوم در قالب انجام فعالیت بعد از 

ورودی متن 

استراتژی های  به کارگیری  و  شناخت 
با  و  برای حل کردن مسئله ها  مختلف 

آنها مناسب  انتخاب 

حل  در  الگویابی  راهبردهای  از  استفاده  ـ 
)2 )فعالیت  مسئله ها 

ارتباط 
کالمی

سازمان دهی تفکرات ریاضی، انتقال 
تفکرات ریاضی خود به دیگران

ـ توضیح در خصوص رابطه بین دو ستون از 
جدول )سؤال 2 از فعالیت2( 

ـ توضیح رابطه بین اونس و پوند )سؤال2 کار 
در کالِس بعد از فعالیت 3(

استفاده از زبان ریاضی برای بیان 
ایده های ریاضی

سانتی گراد  و  فارنهایت  بین  رابطه  بیان  ـ 
ریاضی گزاره  یک  به صورت 

استدالل و 
به کارگیری استداللاثبات

ـ دلیل ساده تر بودن کار با واحدهای متریک 
در طول )کاردرکالس 2(

پیوندها و 
اتصاالت

تشخیص و به کارگیری مفاهیم ریاضی 
در خارج از ریاضی

کمیت ها  نمایش  برای  اعداد  از  استفاده  ـ 
برحسب یک واحد )ارتباط ریاضی و فیزیک(

تشخیص چگونگی ارتباطات بین مفاهیم 
ریاضی

ـ پیوند واحدهای اندازه گیری SI و واحدهای 
انگلیسی اندازه گیری 

بازنمایی ها
ارائه نمایش های مختلف یک مفهوم

ـ ارائه جدولی و جبری بین دو واحد اینچ و 
فوت )کار در کالس 2(

سایر 
مهارت های 

تفکر
مانند مقایسه کردن، ارزیابی کردن، 

تعمیم دادن، الگویابی و…

ـ به دست آوردن رابطه اونس و گرم با استفاده 
از یک مثال خاص )فعالیت 3(

برای  سانتی متر  و  اینچ  واحدهای  مقایسه  ـ 
)1 )فعالیت  طول 
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بخش اول:  واحد اندازه گیری انگلیسی )طول(

اهداف بخش 

 اندازه گیری طول مشخص شده با استفاده از وسیله اندازه گیری       
 ارائۀ تخمین مناسبی از طول مشخص شده بدون استفاده از وسیله اندازه گیری   

 تبدیل طول مشخص شده برحسب یک واحد به واحدهای دیگر در همان سیستم یا سیستم دیگر
 یافتِن ضریب تبدیل یک واحد به واحد دیگر در یک سیستم اندازه گیری

واژه های کلیدی:
سیستم اندازه گیری انگلیسی، سیستم اندازه گیری SI، ضریب تبدیل، تخمین طول      

نگاه کلی به بخش:
بخش ابتدایی فصل به معرفی واحدهای کمیت طول پرداخته شده است. آشنایی با این واحدها امکان 
استفاده از دستورالعمل ها و جدول های مرتبط با طول که نمونه هایی از آن در بخش آمده است را فراهم 
می کند. همچنین مهارت در تخمین یک طول موجب می شود که انجام محاسبات و تصمیم گیری 
در  مثاًل  باشد.  امکان پذیر  نیست،  نظر  مورد  به صورت دقیق  واحدها  مقدار  بیان  زمان هایی که  در 
یا  یا سنگ کردن دیوارهای یک  از هزینه رنگ آمیزی  تقریبی  برآورد  بگیرید که می خواهیم  نظر 
چند اتاق را داشته باشیم، می توانیم با تخمین طول و عرض، مساحت مورد نظر را به طور تقریبی 
حساب کرده و برآوردی از هزینه داشته باشیم. در این بخش با روایت یک ماجرا به طور ضمنی، یک 
واحد اندازه گیری طول در سیستم انگلیسی معرفی می شود. سپس با ارائه یک فعالیت این واحد با 
واحدی که برای هنرجویان آشنا می باشد )سانتی متر( مقایسه می شود. همچنین، در این بخش با 
ارائه جدول های حاوی طول های مورد نیاز برحسب واحدهای سیستم انگلیسی به لزوم آشنایی با 

واحدهای مختلف و نحوه تبدیل آنها به یکدیگر اشاره می شود.                                                

ورود به مطلب:
 برای ورود به مطلب می توان سؤال های زیر را مطرح کرد:
آیا می دانید واحدهای اندازه گیری چگونه شکل گرفته اند؟   

لزوم استفاده از واحدهای اندازه گیری چیست؟   
و با استفاده از مطالب مربوط به قسمت خواندنی های این فصل اهمیت و تاریخچه ای از نحوه و ضرورت 
شکل گیری این واحدها را متذکر شوید، یا می توان جدول های حاوی اندازه طول های مورد استفاده 
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هنرجویان هر رشته )نظیر جدول زیر( را استخراج کرده و تبدیل اندازه ها از یک واحد 
به واحد دیگر را از آنها خواست. یا از هنرجویان خواست برخی طول ها )نظیر طول و 
عرض کتاب درسی( را با استفاده از خط کش در سیستم SI اندازه گیری کنند و به 
واحدهای دیگر در همان سیستم تبدیل کنند. یا مثال هایی از زندگی روزمره که استفاده 
از واحدهای انگلیسی در آنها مصطلح است )نظیر سایز لباس و...( را بیان کرد تا با دیدن 

لزوم آشنایی با این واحدها انگیزه الزم برای شروع یادگیری در آنها به وجود آید.

فعالیت آموزشی 

اهداف موضوعی:
 درک رابطۀ بین واحدهای سانتی متر و اینچ. 

 کسب مهارت تبدیل واحد ها به یکدیگر در دو سیستم 
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 کسب مهارت اندازه گیری بر حسب واحدهای انگلیسی طول.
 اندازه گیری با واحد های انگلیسی.

. SI درک دشواری استفاده از سیستم انگلیسی نسبت به سیستم 

مهارت هاو فرایندها:
 حل مسئله، استدالل کردن، ارزیابی و مقایسه کردن

1 هر اینچ تقریباً 2/5 سانتی متر است.
2 خط کش صفحۀ قبل که واحدهای آن به هشت قسمت تقسیم شده است با اینچ 
سانتی متر  با  است  تقسیم شده  قسمت  به 10  آن  واحد های  که  پایین  و خط کش 
عالمت گذاری شده است. یا می توان گفت خط کش باال که واحدهایش بزرگ تر است 
اینچ و خط کش پایین که واحدهایش کوچک تر است با سانتی متر عالمت زده شده است.                  

3 تکمیل شده جدول به صورت زیر است.

4 استفاده از واحد سانتی متر برای اندازه گیری طول ساده تر است به دلیل اینکه 
مبنای عددنویسی ما اعشاری )ده دهی( است و تقسیم کردن یا ضرب کردن در 

عدد 10 برای ما ساده تر است.            
الزم به ذکر است که با توجه به میزان دقت تصویر خط کش ها و اندازه گیری به 

کمک آنها، اعداد جدول قسمت 3 تقریبی است.

توصیه آموزشی: 
باید ذکر شود که هر واحد اینچ به هشت قسمت و هر واحد سانتی متر به 10 قسمت 
تقسیم می شود. این نکته به هنر جویان در استفاده از خط کش هایی که بر حسب 
اینچ مدرج شده اند، کمک می کند. همچنین، می توان گفت: یکی از دالیل گستردگی 
استفاده از سیستم واحد متریک به عنوان واحد رسمی در کشورهای مختلف این است 

cm برحسبin برحسب

A1/1A

B2/3B

C3/5C

D7D

E9E

ـــ15
16

ــ4
8

ــ31
18
ـــ132
16
ـــ93
16
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که در این سیستم هر واحد با تقسیم بر 10 به واحد کوچکتر تبدیل می شود که با 
مبنای ده دهی اعداد که مورد استفاده عموم است همخوانی دارد. همچنین هنرجویان 
گاهی برای نمایش طولی که بر حسب اینچ و با استفاده از خط کش به دست آمده 

72 انجام می دهند که ناشی از عدم توجه 
8

است، اشتباهاتی نظیر نمایش 2/7 به جای 
به تقسیم بندی 8 قسمتی یک واحد اینچ در خط کش است .                              

توضیحات بعد از فعالیت اشاره به این مطلب دارد که اندازه های مصطلح در مورد 
وسایل گوناگون )مثل تلویزیون 23 اینچی یا ...( حاوی اطالعات ضمنی است که 
این  در  است.  مؤثر  مناسب  وسیله  انتخاب  برای  تصمیم گیری  در  آنها  با  آشنایی 
قسمت به اندازه اتاق پذیرایی در انتخاب اندازه تلویزیون مناسب )که هم از نظر 
بهتر تصویر(  فاصله مناسب جهت رؤیت  اتاق و هم رعایت  با مساحت  هماهنگی 

توجه شده است.      

اهداف:
 کاربرد واحدهای اندازه گیری سیستم انگلیسی طول در زندگی روزمره.   

 پرورش مهارت استدالل کردن   
1 حداقل فاصله 1/8 متر 

2 طبق جدول تلویزیون از 28 اینچی به باال می تواند باشد در مورد اینکه کدام 
بهتر است در کالس بحث شود.



63

فصل سوم: واحدهای اندازه گیری

اهداف موضوعی:
 کسب مهارت تبدیل واحدهای انگلیسی طول

 درک رابطه بین واحد فوت و اینچ.

اهداف فرایندی: 
 حل مسئله، استدالل کردن، ارزیابی کردن. 

1 تبدیل واحدها به متر )جدول روبه رو(
2 اعداد ستون دوم 12 برابر اعداد ستون اول هستند.

3 اعداد ستون مربوط به واحد متر تقریباً 0/31 برابر 
اعداد ستون اول هستند.

4 الف( 0/0254 متر = 1 اینچ 
      ب( 0/31 متر = 12 اینچ = 1 فوت

٥ با توجه به فاصله نزدیک ترین نفر و دورترین نفر به محل نصب تلویزیون در 
کالس خود، تلویزیون مناسب را انتخاب می کنیم.

در  است،  شده  مطرح   SI سیستم  کنار  در  که  انگلیسی  اندازه گیری  سیستم 
کشورهای آمریکا و میانمار و لیبریا )کشوری در غرب آفریقا( مورد استفاده است. 
برخی از واحدهای این سیستم هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد. بخش مربوط 
به خواندنی های این قسمت نیز اشاره به تاریخ استفاده از واحدهای مشترک و نحوه 
شکل گیری آنها دارد که لزوم و اهمیت استفاده از این واحدها را در تعامالت بین 

افراد نشان می دهد.         

Max
Size

Min
Size

برحسب 
متر

برحسب 
inch

برحسب 
feet

32191/24484
46261/86726
63322/48968
80403/112010
96463/7214412

112524/3416814
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اهداف:
 تقویت مهارت تخمین زدن طول

 تقویت مهارت تبدیل واحدها به یکدیگر
 تقویت مهارت استفاده از ابزارهای اندازه گیری

 پرورش مهارت های ارزیابی کردن، استدالل کردن
1 تکمیل جدول

طول حدس زده شده 
بر حسب واحدهاي 
اندازه گیري انگلیسي

طول حدس زده شده 
بر حسب واحدهاي 

SI اندازه گیري

طول 
اندازه گرفته شده 
بر حسب واحدهاي 
اندازه گیري انگلیسي

طول 
اندازه گرفته شده 
بر حسب واحدهاي 

SI اندازه گیري

عرض کتاب 
ریاضي

in -----------cm ----------157 اینچ
16

20/2 سانتی متر

طول کتاب 
ریاضی

ft -----------m----------26/8 سانتی متر0/87 فوت

-------------------------------- yd ----------- mطول پنجرۀ اتاق

طول خودکاري که از 
-------------------------------- in -----------mmآن استفاده مي کنید

-------------------------------- ft -----------mطول اتاق
-------------------------------- in -----------cmدور کمر خودتان

2 با واحد SI راحت تر است. دلیل آن نیز مبنای سیستم عدد نویسی رایج است 
که 10 می باشد.   کار با واحدهای سیستم انگلیسی به مهارت کار با کسرها و اعداد 

مخلوط و اعداد مرکب وابسته است که مشکل تر ازکار با سیستم دهدهی است.
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فصل سوم: واحدهای اندازه گیری

ابزارهای  با  آنها  اندازه گیری  و  از طول ها  با تخمین برخی  این کار در کالس،  در 
اندازه گیری، مهارت تخمین زدن باالتر می رود. می توان به هنرجویان توصیه کرد 
که طول های مختلف را تخمین بزنند و سپس با ابزارهای اندازه گیری، دقت تقریب 

خود را بررسی کنند. با انجام این عمل، مهارت تخمین بهتر افزایش می یابد.                   

مسئله ها 

مهارت ها و فرایندها: 
 حل مسئله، پیوندها و اتصال ها

+ + = = →6 5 11 22 104 4 3 11 12
12 12 12 12 12

الف( 12 فوت و 10 اینچ  
این قسمت را می توان با نماد اعداد مرکب به صورت زیر حل کرد:

′ ′′+
′ ′′
′ ′′

′ ′′ ′ ′′→

4 6
4 5
3 11

11 22 12 10

ب( متر 3/97=0/025×0/31+10×12
پ ( حداقل 1 اینچ بیشتر یعنی باید حداقل 12 فوت و 11 اینچ می پرید.

توصیه:
 در این مسئله می توان به هنرجویان گفت این مسئله را با راه های متفاوتی حل 
کرده و سپس نتایج را با هم مقایسه کنند تا خطای تقریب را متوجه شوند.   )مثاًل 

یکی از راه ها تبدیل فوت به اینچ و سپس تبدیل به متر و…(
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مهارت ها و فرایندها: 
 حل مسئله، پیوندها و اتصال ها

 فرض کنیم قد برحسب سانتی متر 168 باشد
برحسب متر: 1/68 متر،  برحسب اینچ : 65/52 

برحسب فوت: 5/510 ، برحسب یارد : 1/831

مهارت ها و فرایندها: 
 حل مسئله، پیوندها و اتصال ها

0/62× 342= 212/04

مهارت ها و فرایندها: 
 حل مسئله، پیوندها و اتصال ها 

         20×1/61=32/2
11نفر⇒ 10/7=3÷32/2

مهارت ها و فرایندها: 
 حل مسئله، پیوندها و اتصال ها 

0/8×1/09=0/872
0/872×30=26/16 ⇒ 50-26/16=23/84
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فصل سوم: واحدهای اندازه گیری

مهارت ها و فرایندها:
 جمع آوری اطالعات، ارتباطات کالمی، ارزیابی کردن

با اندازه گیری مناسب فاصله پاشنه تا انگشت شست )شکل 
را  سایز  می توان  اینترنتی  سایت های  به  مراجعه  و  روبه رو( 
با  مختلف  کارخانه های  کفش  سایز  معموالً  )البته  کرد  پیدا 
هم یکسان نیستند( رابطه ای که در بسیاری از سایت ها به آن 

اشاره شده است به صورت:
سایز کفش = )طول پا )برحسب سانتی متر( + 2( × 1/5. 

مهارت ها و فرایندها:
 پیوندها و اتصال ها، تفکر واگرا

تلویزیون )اینچ( ، یخچال )فوت(، قطر لوله آب، پیچ ها و…   .

مهارت ها و فرایندها: 
 پیوندها و اتصال ها، حل مسئله

ارتفاع پشت صندلی )که از 2 فوت و 8 اینچ تا 3 فوت و 6 اینچ می باشد( برحسب 
سانتی متر عبارت است از: 

/ /′ ′′ = × + × =2 8 2 31 8 2 54 82 32
/ /′ ′′ = × + × =3 6 3 31 6 2 54 108 24

همچنین ارتفاع قسمت جلوی صندلی برحسب سانتی متر:
/ /′ ′′ = × + × =1 6 1 31 6 2 54 46 24

و فاصله ابتدای صندلی از محل تکیه دادن برحسب سانتی متر: 
/ /′ ′′ = × + × =1 4 1 31 4 2 54 41 16
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مهارت ها و فرایندها:
 جمع آوری اطالعات، ارزیابی کردن ارتباطات کالمی

مایل دریایی تقریباً 1/15 مایل )اندازه گیری در خشکی( است.

مهارت ها و فرایندها:
 حل مسئله، پیوندها و اتصال ها

مایل دریایی معادل 1852 متر یعنی : 1/852 کیلومتر است. پس فاصله مورد نظر: 
55/56=1/852×30 کیلومتر است.
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فصل سوم: واحدهای اندازه گیری

بخش دوم : واحد اندازه گیری انگلیسی )جرم(

اهداف بخش

 آشنایی با برخی واحدهای اندازه گیری جرم در سیستم اندازه گیری انگلیسی
 اندازه گیری جرم مشخص شده با استفاده از وسیله اندازه گیری       

 ارائۀ تخمین وزن اجسام مشخص شده بدون استفاده از ترازو
 تبدیل جرم مشخص شده برحسب یک واحد به واحدهای دیگر در همان سیستم 

یا سیستم دیگر

واژه های کلیدی:
 سیستم اندازه گیری انگلیسی، سیستم اندازه گیری SI، تبدیل واحدهای اندازه گیری، 

تخمین جرم         

نگاه کلی به بخش:
از  برخی  که  کرد  خواهیم  مالحظه  باشیم،  کرده  توجه  اقتصادی  اخبار  به  اگر 
واحد های جرمی مورد استفاده قرار می گیرند در سیستم SI نیستند. این مطلب در 
کتاب های آشپزی یا الگوهای خیاطی و .. نیز دیده می شود. آشنایی با این واحدها 
و نحوه تبدیل آنها به واحدهای سیستم متریک در درک صحیح از مقدار آنها و 
ارائه تخمین مناسب از مقدار این واحدها مؤثر است. این بخش با بیان یک وضعیت 
مسئله گونه یکی از این واحدها معرفی می شود و انگیزه برای انجام فعالیت توسط 
نیز  ایجاد می شود. الزم به ذکر است که در مسائل فصل، کمیت دما  هنرجویان 
مطرح شده است. دالیل طرح این کمیت در کتاب این است که: اوالً هنرجویان 
اطالع داشته باشند که در این سیستم واحد دیگری برای اندازه گیری دما وجود 
با تبدیل واحدهای دما به یکدیگر نیز آشنا شوند. ولی تمرکز بر این  دارد و ثانیاً 

کمیت و تدریس آن از اهداف کتاب نیست.             

ورود به مطلب:
 برای ورود به مطلب می توان با اعالم خبری اقتصادی مرتبط با جرم )وزن( یا با ارائه 
جدولی نظیر جدول تهیه کیک که برای هنرجویان جذاب باشد و با طرح سؤاالتی 
از میزان آشنایی آنها با این واحدها انگیزه الزم جهت توجه هنرجویان را فراهم کرد.
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فعالیت آموزشی

 اهداف موضوعی:
 آشنایی با واحدهای اندازه گیری وزن در واحد انگلیسی )اونس(

 تقویت مهارت تخمین وزن )جرم(.
جسم  یک  )جرم(  وزن  اندازه  مقایسه  طریق  از  گرم  و  انس  بین  رابطه  درک   

مشخص برحسب واحدهای مختلف.
 تقویت مهارت تبدیل واحدهای وزن )جرم( به یکدیگر.

مهارت ها و فرایندها:
 حل مسئله، تخمین زدن، جمع آوری اطالعات

2 با توجه به مهارت تخمین پاسخ هنرجویان ارائه می شود. 1 و 
3 وزن یک سکه 5000 ریالی براساس اعالم بانک مرکزی 10/1 گرم است.

4 هر اونس تقریباً 28 گرم است.
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فصل سوم: واحدهای اندازه گیری

جدول زیر وزن سکه های رایج بر اساس اعالم بانک مرکزی بر حسب گرم است، وزن 
بر حسب واحد اونس نیز با تبدیل در کنار آن آمده است. هنرجویان می توانند از هر 
کدام نوع سکه برای انجام فعالیت استفاده کنند )ترجیحاً سکه های سنگین تر برای 

تخمین جرم انتخاب شود(    .

با توجه به اهداف این فعالیت می توان با انتخاب اجسام مختلف دیگر که در دسترس 
هستند و طی مراحل فعالیت فوق نیز برای تقویت مهارت تخمین جرم استفاده کرد. 
ذکر این نکته ضروری است که افزایش فرصت های تخمین و بررسی میزان دقت درک 

بهتری از مفهوم جرم می دهد و مهارت تخمین دقیق تر را باال می برد.      
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اهداف:
 پرورش مهارت های برقراری ارتباطات کالمی، استدالل کردن

 تقویت مهارت تبدیل واحدها به یکدیگر.
 پرورش مهارت های برقراری ارتباطات کالمی، استدالل کردن

1 واحد انگلیسی
2 هر اونس 28 گرم است .

3 تبدیل اونس به پوند: مقدار بر حسب اونس را بر عدد 16 تقسیم می کنیم تا 
مقدار برحسب پوند به دست آید. 

تبدیل پوند به اونس: مقدار بر حسب پوند را در عدد 16 ضرب می کنیم تا مقدار 
بر حسب اونس به دست آید.

4 مقدار برحسب اونس را در عدد 0/028 ضرب می کنیم.

1 گرم0/03٥  اونس

1 پوند       4٥0 گرم

1 کیلوگرم3٥/27 اونس

1 پوند0/4٥ کیلوگرم
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فصل سوم: واحدهای اندازه گیری

مسئله ها

مهارت ها و فرایندها :
حل مسئله، پیوند و اتصال ریاضی و خارج ریاضی

واحدهاي سیستم SIواحدهاي انگلیسيمواد الزم

C240ml 1خرماي خرد شده

کره
1
2  

lb
   

225g

tsp5ml 1جوش شیرین

نمک
1
2  

tsp
  

2/5ml

tbsp45ml 3پودر کاکائو
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واحدهاي سیستم SIواحدهاي انگلیسيمواد الزم

آرد
11
2  

C360ml

22تخم مرغ

شکر
2
3  

C160ml

tsp5ml 1وانیل

گردوي خرد شده
1
2  

C
  

120ml

شکالت خرد شده
3
4  

C180ml

شکر قهوه اي
11
4  

C300ml

F176/66˚C˚  3٥0دماي پخت

inches × 9 inches33/02cm×22/86cm 13اندازۀ ظرف

مهارت ها و فرایندها :
 حل مسئله، پیوندها و اتصال ها

تذکر: اندازه های تبدیل شده به واحد انگلیسی تقریبی است.



75

فصل سوم: واحدهای اندازه گیری

واحدهاي انگلیسيواحدهاي سیستم SIمواد الزم
g1/65 lb 750توت فرنگي خرد شده

g1/75 oz 50شکر

g0/55 lb 250آرد

ml  1 60بیکینگ پودر
4

 c

ml 2نمک
1
2  

tsp

g4/2 oz 120کره

11تخم مرغ

ml 160شیر
2
3  

C

ml1 C 250خامه 
C662˚F˚  350دماي پخت
ظرف گرد به قطر: 10inchظرف گرد به قطر: 25cmاندازۀ ظرف

معنی برخی از عالئم که در واحد انگلیسی استفاده می شود به صورت زیر است:

عالمت معنی به زبان انگلیسیمعنی به زبان فارسی

CupCفنجان

teaspoontspقاشق چایخوری

Table spoontbspقاشق غذاخوری

poundlbپوند

ounceozاونس
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ضمناً برابری زیر بین این واحدها برقرار است.

16 قاشق سوپ خوری1 فنجان
1 pint 2 فنجان

1 quart4 فنجان
16 فنجان1 گالن

 1 quart  2 pint
quart 14 گالن 

240 میلی لیتر1 فنجان 

pint 1473 میلی لیتر
1 quart0/95 لیتر

1 pint1 قاشق چایخوری
8

5 میلی لیتر1 قاشق چایخوری
3 قاشق چایخوری1 قاشق غذا خوری
1 اونس1 قاشق غذا خوری

128 اونس1 گالن

مهارت ها و فرایندها :
 حل مسئله، تقویت مهارت استفاده 

از فرمول

نام شهرفارنهایتسانتی گرادنام شهرفارنهایتسانتی گراد

2/2236Edmonton23/8875Accra

7/7746Frankfort17/2263 Addis
Ababa

2068Guatmala2068Adelaide
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فصل سوم: واحدهای اندازه گیری

توسعه دانش

اندازه گیری به معنای نسبت دادن یک عدد به یک کمیت در وضعیت های مختلف 
است. این عمل همیشه هم سر راست و آسان نیست و در برخی موارد به صورت 
تعریف شده و قراردادی در می آید. مثاًلً وضعیت رفاهی کشورها با هم فرق می کند 
و برخی کشورها در رفاه بیشتری هستند، آیا می توانید وضعیت رفاهی کشورها را 
به صورت عددی بیان کنید؟ این سؤالی است که اقتصاد دان ها با آن روبه  رو هستند. 
برای داشتن نظریه های مناسب در هر شاخه علمی، الزم است کمیت هایی که در 
آن شاخه با آن رو به رو هستیم به نوعی قابل اندازه گیری باشند تا بتوان روابطی 

دقیق بین آنها به دست آورد.
ویژگی  کمیت  که  است  موقعی  کمیت،  یک  اندازه گیری  برای  حالت  ساده ترین 
جمع پذیری دارد. یعنی، می توان با روشی مانند در کنار هم گذاردن دو مقدار از آن 
کمیت عمل جمع بین دو مقدار از آن کمیت را تعریف کرد. مثاًل طول پاره خط ها 
تعریف  آنها  قرار دادن  کنار هم  در  با  پاره خط  دو  طول  جمع  زیرا  است  جمع پذیر 
است. هر  برقرار  اشکال هندسی هم  و حجم  برای مساحت  این وضعیت  می شود. 
آنکه  به شرط  را می توان جمع کردن حساب کرد  نوع عملیاتی روی یک کمیت 
خاصیت های اساسی جمع کردن )جا به جایی، شرکت پذیری، قاعده حذف از طرفین( 

برای آن برقرار باشند.
معموالً در هر شاخه علمی چند کمیت اصلی وجود دارند که باید روش عملیاتی 
اندازه گیری آنها مشخص باشد و بقیه کمیت ها طبق فرمول هایی بر حسب کمیت های 

اصلی تعریف می شوند.      
یک نکته اساسی در اندازه گیری، خطای اندازه گیری است. معموالً روش های عملیاتی 
که برای محاسبه اندازه یک کمیت تعریف می شوند در عمل وابسته به میزان دقت 
ما و دقت وسایلی است که به کار می بریم و هیچ کدام از این موارد دقت کامل ندارند. 
مثاًل در یک محاسبه ساده طول یک پاره خط با خط کش، توانایی بصری ما در انطباق 
دقیق خط کش بر پاره خط و خواندن اعدادی که دیده می شوند مطرح است و خطایی 
در حدود میلی متر یا دهم میلی متر را ایجاد می کند. در محاسباتی که حساسیت 
باالیی دارند باید به میزان دقت اندازه گیری توجه شود تا نتیجه نهایی کار خراب 
نشود. مثاًل در فرستادن یک موشک در فضا اگر خطای اندازه گیری از یک حدی 

بیشتر شود، ممکن است باعث سرنگونی موشک شود.


