
 : 1گروه 

 را بدست آورید.   فلزی حجم مکعب مستطیل 

 ( میلیمتر اندازه گیری شده است 0.02با کولیس با دقت )  طول مکعب مستطیل فلزی

 3 2 1 آزمایش 

 میلیمتر 55و  54 میلیمتر 55و  54 میلیمتر 55و  54 بین   صفر ورنیه

ورنیه    درجه بندی  خطی از

که با خط کش ثابت در 

 یک راستا است
 ن خط امی38 امین خط 30 امین خط 35

 

 ( میلیمتر اندازه گیری شده است 0.02با کولیس با دقت  )  مکعب مستطیل فلزی عرض

 3 2 1 آزمایش 

 میلیمتر   45و  46 میلیمتر   45و  46 میلیمتر   45و  46 بین   صفر ورنیه

ورنیه    درجه بندی  خطی از

که با خط کش ثابت در 

 یک راستا است
 ن خط امی18 امین خط 11 امین خط 11

 

 ( میلیمتر اندازه گیری شده است 0.02با کولیس با دقت  )  مکعب مستطیل فلزی  ارتفاع 

 3 2 1 آزمایش 

 میلیمتر   9و  8 میلیمتر   9و  8 میلیمتر   9و  8 بین   صفر ورنیه

ورنیه    درجه بندی  خطی از

که با خط کش ثابت در 

 یک راستا است
 ن خط امی20 امین خط26 امین خط 25

 

 

 

 

 



 :2گروه 

 حجم استوانه چوبی را بدست آورید. 

 ( میلیمتر اندازه گیری شده است  0.02با کولیس با دقت )  وبیچ استوانه  اع ارتف

 3 2 1 آزمایش 

 میلیمتر 51و  52 میلیمتر 51و  52 میلیمتر 51و  52 بین   صفر ورنیه

ورنیه    درجه بندی  خطی از

که با خط کش ثابت در 

 یک راستا است
 ن خط امی28 امین خط 20 امین خط 25

 

 ( میلیمتر اندازه گیری شده است  0.02با کولیس با دقت ) قطر استوانه چوبی

 3 2 1 آزمایش 

 میلیمتر 29و  28 میلیمتر 29و  28 میلیمتر 29و  28 بین   صفر ورنیه

ورنیه    درجه بندی  خطی از

که با خط کش ثابت در 

 یک راستا است
 ن خط امی8 امین خط 15 امین خط 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :3گروه 

 حجم کره چوبی را بدست آورید.

 ( میلیمتر اندازه گیری شده است 0.02با کولیس با دقت  ) چوبی  کره قطر  

 3 2 1 آزمایش 

 میلیمتر 39و  38 میلیمتر 39و  38 میلیمتر 39و  38 بین   صفر ورنیه

ورنیه    درجه بندی  خطی از

که با خط کش ثابت در 

 یک راستا است
 ن خط امی41 امین خط 45 امین خط 40

 


