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کنار آن قرار دهید.  درچند عدد سنگ ریز و درشت  آماده کنید،در حیاط منزل یا مدرسه یک سطل آب قبل از شروع درس، 

جایی آب همقدار جاب د ویبینداز  سطلری را داخل توقتی آب آرام شد سنگ درشت بیندازید،سپس یک سنگ ریز را داخل آب 
 د.یرا در هر دو حالت مورد بررسی قرار ده

 سؤاالت زیر پاسخ دهید.به 
 .................................................................................................ها پس از برخورد با آب چه شدند؟ سنگ

 ی از سطل خارج شود؟بیشتر کدام سنگ باعث شد آب از برخورد کدام سنگ آب بیشتر به اطراف پراکنده شد؟ 
............................................................................................................................................................. 

 
  :فرضیه

 تری روی زمین ایجاد خواهد کرد.ی عمیقها بیشتر باشد چالههر چه قطر تیله

  لوازم مورد نیاز:
 ی ریز و درشت، یک ظرف پالستیکی حاوی گل ُرس.چند تیله

 )کاوشگری علمی(: آزمایش
ها با اثر برخورد تیله د،کنیرها  روی آن های ریز و درشت رااز ارتفاع یکسان تیله دهید،را روی زمین قرار حاوی گل ُرس ظرف 
ها را بردارید، قطر و گیر تیلهی کوچک مانند انبر زغالبا یک وسیلهدر پایان کار  دهید.س را مورد مشاهده و بررسی قرار گل رُ 

 .دهیدبه سؤاالت زیر پاسخ و  یدبگیر  های ایجاد شده را اندازهق چالهعم
 .................................................................................................................. ؟داندازه گرفتیچه چیزی را 

 ................................................................................................................... ؟دچه چیزی را تغییر دادی

 ......................................................................................................... ؟دچه چیزهایی را ثابت نگه داشتی

 ................................................................................................................... ی آزمایش چه بود؟نتیجه

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشتوصیه
به آن  یخود را ثبت کنند و گاه هایایده و افکار آموزانالزم است دانشاولیای گرامی! 

خود داشته  هاییدهو ا یعثبت وقا یبرا یادداشت یدفترچه یک باید آموزمراجعه کنند. دانش
 باشد.
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  فرضیه:

 تری به وجود خواهد آمد.ها بیشتر خواهد بود و گودال عمیقسنگتر باشد، اثر برخورد شهابهر چه سطح زمین نرم

  لوازم مورد نیاز:
ی کوچک که درون هر کدام به یک اندازه)حجم( آب، گچ و ماسه سه کاسه ،جرماندازه و همی همسه عدد تیله

 ریخته شده باشد.

 مراحل انجام آزمایش:
جنس را از ارتفاع یکسان از باال به سمت اندازه و یکی یکسه عدد تیله

ها با ماسه، گچ و آب را مورد بررسی کنید و اثرات برخورد تیلهها رها ظرف
گیری کش اندازههای به وجود آمده را با خطتوان چالهقرار دهید)حتی می

 کرد(؛ و در پایان به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
 ................................................................................................ گیری قرار دادید؟چه چیزی را مورد اندازه

 .................................................................................................................... چه چیزی را تغییر دادید؟

 ............................................................................................... نگه داشته شده بودند؟چه چیزهایی ثابت 

 ................................................................................................................... ی آزمایش چه بود؟نتیجه

 چرا؟ ها است؟ها مانند خشکیها در دریاها و اقیانوسسنگآیا اثرات برخورد شهاب

............................................................................................................................................................. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشتوصیه
همزمان  یعنی انجام دهد اییسهبه صورت مقا یشآزما یکتا  یدبه فرزندتان کمک کناولیای گرامی! 

  تیّالرا بهتر درک کند. در فعّ یشآزما ییجهکند تا نت یسهدو مورد را با هم مقا یا یک
 استفاده شده است. یسهمقا یمورد برا 3از  باال  
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 فرضیه: 

 تر است.سنگ بیشتر باشد، گودال ایجاد شده عمیقهر چه سرعت یک شهاب

 مواد مورد نیاز: 
ی کوچک که به مقدار مساوی درون هر کدام گچ دو کاسه ،جرماندازه و همهمعدد تیله  دو

توان از گل رس )به جای گچ می یک مداد ،کشیک عدد خط ،ساختمانی ریخته شده است
 .چینمونیز استفاده کرد( و یک عدد 

 مراحل انجام آزمایش:
ی یک رها کنید؛ سپس به وسیله ی اولرا از ارتفاع یک متری به سمت کاسه ی اّولتیله

کش و مداد ی دوم رها کنید. به کمک خطبه سمت کاسه ،از ارتفاع دو متری ی دوم راتیلهوچین تیله را درآورید و پنس یا م
 گیری و ثبت کنید و در پایان به سؤاالت زیر پاسخ دهید.ی گودال و عمق آن را اندازهتوانید مقدار دهانهمی

 ..................................................................................................... سرعت تیله بیشتر بود؟در کدام حالت 

 ................................................................................................ گیری قرار دادید؟چه چیزی را مورد اندازه

 .................................................................................................................... چه چیزی را تغییر دادید؟

 ...............................................................................................................  چه چیزهایی ثابت مانده بود؟

 ................................................................................................................... ی آزمایش چه بود؟نتیجه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشنکته
  به مناسب ابزار با باید آموزاندانش. است فراوانی یتاهمّ دارای گیریاندازه مهارتکسب 

 .  بپردازند تردقیق گیریاندازه                              
 




