
 
 

 

 جمع بندی نکات جلسه اول :

 روش علمی شامل:

 نظریه -ثبت نتایج -آزمایش -فرضیه -پرسش -مشاهده

 مهم ترین مرحله روش علمی  : براساس حواس پنج گانه هست و می توان از ابزار استفاده کرد.مشاهده

 با کلماتی پرسشی همانند چرا، چگونه، آیا و... شروع می شود. /: می تواند چند مورد باشد.پرسش

 : پاسخ احتمالی به پرسش که باید منطقی و براساس مشاهده باشد.فرضیه

 رضیه با کلماتی چون احتمالا، شاید ممکن است و.... شروع می شود.ف بدونید:

 :نتایج

 یک ورش علمی می تواند کمی یا کیفی باشد. نتایج

 نمرات و درصد آزمون ها -وزن افراد -: یعنی می توان با یک عدد گزارش کرد مثلا قد کمی

 مانند جنس، احساسات و......: نمی توان با یک عدد بیان کرد کیفی

 علم فیزیک است مانند نیرو، انرژی، چگالی و... چیست: ویژگی های کمی که مربوط فیزیکی کمیت

 چند مثال: کمیت های فیزیکی بایک عدد و واحد نوشته می شود.نکته

 نماد واحد واحد نماد کیمیت 

 N نیوتن F نیرو

 J ژول E انرژی

گرم برسانتی مترمکعب/  P چگالی 

 کیلوگرم بر مترمکعب

3g/cm  3mKg/ 

 Kg کیلوگرم m جرم 

 

 دهای آن ها نماد نیز دارند.: کمیت های فیزیکی و و احتوجه

 ورت نمودار، جدول و..... ارابه کرد.می توان به صنتایج را 

 : فرضیه ای که به کمک آزمایش اثبات شده است و مورد قبول افراد صاحب نظر در آن زمان بوده است.نظریه



 
 

 

 متن زیر را به دقت خوانده و به سوالات پاسخ دهید.

روش علمی براساس تجربه سالیان مختلف دانشمندان به دست آمده است. مشاهده اولین مرحله  

است که براساس حس بینایی انسان بوده و در این مرحله می توان ابزار های مختلف استفاده کرد. 

در مرحله دوم شما براساس مشاهده خود یک یا چند پرسش مطرح می کنید که به مهترین سوال 

سخ احتمالی می دهید. این مرحله بسیار مهم هست و باید براساس مشاهده و ....................... خود پا

باشد.  سپس نوبت  آزمایش علمی است. آزمایش باید .............. تکرار شود تا نتایج شما به نظریه 

ی حس تبدیل شود. نظریه مشاهده ای است که اثبات شده است. سرآغاز تمام اتفاقات علم

کنجکاوی و....... انسان بوده است. تکنولوژی یا فناوری تبدیل علم به عمل است.  چون ممکن است 

 برخی نظریه های علمی درست نباشد برخی از فناوری ها در نهایت کنار گذاشته می شود.

 در متن بالا چند غلط علمی وجود دارد؟ -1

 ( پنج4( چهار                   3       ( سه               2( دو                     1

 عبارت این مرحله مهم است در متن به کدام مورد اشاره می کند؟  -2

 (  روش علمی4( فرضیه                3( پرسش                2( پیش بینی                      1

 ؟کدام گزینه جاهای خالی از آخری به اولی به درستی کامل می کند -3

 تلاش            -سه بار -( کلیدی2                      -کلیدی  -سه بار -( تلاش1 

 منطقی  -سه بار -( نیاز4منطقی                                -دوبار    -( نیاز3

اگر بخواهیم بین فناوری/ اختراع و اکتشاف نمودار منطقی رسم کنیم کدام گزینه می تواند  -4

 ؟درست باشد

 

 

 چند مورد از موارد زیر حاصل اختراع هست؟ -5

 پلاستیک ، نفت، شیشه، کاغذ، آب ژاول، آب اکسیژنه، پتاسیم پرمنگنات،  موبایل، خط، موسیقی، زبان 

 



 
 

 

 ذکر شده می تواند علت جمله زیر باشد. مواردچند مورد از  -6

 برخی فناوری ها کنار گذاشته می شود:

خوبی انجام نداده است.  /علم در حال رشد هست. / انسان همواره کنجکاو هست./ مشاهده گر کار خود را به 

بار تکرار شود./ نظریه ها همواره به فناوری تبدیل نمی شود./  5عمر فناروی ها محدود است./ آزمایش باید 

 فرضیه های غیر منطقی به نظریه نمی تواند تبدیل شود.

 آزمایش های مختلفی به دست او می رسد.آرمان تحلیل گر پژوهش ها هست و نتایج 

 در روز گذشته چند سری اطلاعات دست او رسیده است. 

4m- 6m—12m- 5m-7m 12-14-16-17-11-11 
3cm7 -3cm 11 -3cm 1 3cm 7- -  3cm 6 12N- N 14 –7N-1N- 6N- 

 -ضعیف - -خوب -متوسط -عالی  -111 -65 -61-53-15-33-23 -75

 سفید -قرمز -زرد -سفید -قرمز بی مزه -شتر -شیرین -ترش -شور

 ( چند مورد از اطلاعاتی که به دست آرمان رسیده است کمی است؟7

 

 ( چند درصد از اطلاعاتی که به دست آرمان رسیده است کمیت فیزیکی است؟8

 

 ( اطلاعاتی که برای آرمان رسیده است چند مورد از حاصل کدام پژوهش های زیر نمی باشد؟ 9

 نتایج یک آزمون تستی                         ب ( وضعیت بیماری در چند منطقهالف( 

 پ( کیفیت پارچه های صادراتی                    ت( ظرفیت های چند ظرف آزمایشگاهی 

 ث( چگالی برخی اجسام                              ج( وزن برخی اجسام

 

 

 

 



 
 

 

  عبارت های زیر را در نظر بگیرید-

 !چه هوای گرم اردیبهشتی 

 !عجب مزه ای! شاید از ادویه گیاهی استفاده کرده است 

 !شدت بارندگی بیشتر ، فرسایش بیش تر 

 احتمالا دایناسور ها در اثر بروز یک دوره ی یخبندان از بین رفته اند 

 .فتوسنتز با میزان دی اکسید کربن رابطه مستقیم دارد 

 گل چون بروید بهاران در راه است! 

 !هر چه سرعت بیش تر عمق گودال بیش تر 

 .محلول این لوله آزمایش در حال تغییر است 

 .علت جابه جایی ورقه ها جریان همرفتی درون زمین است 

 در بین جملات روش علمی بیش تر تکرار شده است؟ -11

 

 

نسبت تعداد فرضیه  به نظریه را  -11
الف

ب
 در نظر بگیریم به ترتیب الف و ب چقدر است.  

 

 

که از یک نوع خاک و گل استفاده کرد و  هر دو را در مقابل  -هلیا در دو گلدان هم اندازه -12

پنجره قرار داد و روزی سه بار به آن ها آب داد. به نظر شما کدام عبارت در این ارتباط درست 

 است؟

 را بررسی کرده است.او تاثیر میزان نور در رشد گیاه  (1

 او تاثیر نوع گیاخاک بر رشد گل را بررسی کرده است. (2

 تاثیر نوع دانه در رشد مناسب را بررسی کرده است. (3

 آزمایش او اعتبار علمی ندارد. (4

 



 
 

 

 نمودار بین کدام موارد روند صعودی) رابطه مستقیم( ندارد؟ -13

 آب اکسیژنه، شدت واکنش ( مقدار2(مصرف کاغذ ، آسیب به محیط زیست          1  

 ( سرعت شهاب سنگ، قطر گودال4      ( دفعات بازیافت، کیفیت کاغذ بازیافتی    3 

 

 

 .) تمامی موارد درکتاب پنجم و ششم هست(د زیر را در نظر بگیریدرموا -

 -مغناطیسی -سلولز –هسته سلولی  -آب اکسیژنه -گچ -کاغذ  -گیاخاک -خاک -لوگول -آب ژاول -جیوه 

 -کیلوگرم -سنگ آهن -گوگرد -جوش شیرین -گریز از مرکز -نیتروژن-شیشه -گلوکز -طلا -آهن -سرب

  -پنبه -اکسیژن -کلر -پتاسیم پرمنگنات -گرانیت -خمیرکاغذ

ت مواد مایع به کل مواد را داشته باشیم به ترتیب بساگر بخواهیم ن( 14
الف

ب
الف و ب چقدر    

 هست؟

 

 

 چند مورد ماده خالص داریم؟ -15

 ( شانزده مورد4( پانزده مورد                    3( دوزاده مورد               2نه  مورد                   ( 1

 

 

اگر بخواهیم نمودار ون برای مواد بالا رسم کنیم در کوچکترین ناحیه چند عضو خواهیم  -11

 داشت؟

 

 

 








