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 :الزم وسایل

 (ایهای شیشهای شبیه به هم )لیواندو ظرف شیشه 

 قاشق 

ها را تا نیمه پر از یخ مقداری که بتوان یکی از ظرفیخ به  
 .کرد

 آب سرد 

 آب داغ 

 قرص جوشان )ویتامین ث( 4 

 سنجزمان 

 

 
 :آزمایشروش 
 متر سانتی 3 یاندازهسپس در آن آب سرد بریز طوری که سر ظرف به  یدنای را تا نیمه پر از یخ کهای شیشهیکی از ظرف

ت کنتا دما در ظرف یکسان شود.   یدیک دقیقه هم بزن مّدتها را داخل آب به خالی بماند. یخ
ّ
قبل از شروع  که یددق

 .دبیرون بیاوریاز ظرف  ها را با قاشقآزمایش باید تمام یخ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشتوصیه  
با  یدو اجازه ده یدها احترام بگذاره( بچّبینییش)پ یاحتمال یهابه پاسخ -1اولیای گرامی!   
 را شخصاً تجربه کند. آن ینادرست یا یدرست ،یشو آزما یتالفعّ
 ها را رها لهئمس ،به پاسخ قابل استفاده و استدالل یدنتا رس یدکن یقرا تشو فرزندتان -2
 را  او یرمستقیمغ یدو هر جا که مجبور شدنکند   

 .یدکن یتهدا
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  متر خالی بماندسانتی 3 یاندازهطوری که سر ظرف به  یدداغ بریز در ظرف دوم آب.  

  یدیادداشت کنو زمان ناپدید شدن قرص را  یدبینداز  داغیک قرص جوشان داخل آب. 

  مجددًا زمان حل شدن کامل یک قرصو ید حاال یک قرص جوشان را در آب سرد بینداز 
 :دهیدپاسخ  ،به مشاهدات توّجه. با یدرا در آب سرد اندازه بگیر  جوشان

 ..........................زمان حل شدن قرص جوشان در آب داغ  مّدت
 .........................زمان حل شدن قرص جوشان در آب سرد  مّدت

 
 

 
 ها تغییر نکند.تا دمای آب در ظرف یدها،آزمایش را سریع شروع کنبعد از آماده کردن ظرف   

 استفاده کنید. سنجزمانزمان از  دقیق گیریبرای اندازه    
 است.گیری زمان الزم کمک اولیا برای اندازه    

 
 .یدگیری خود را بنویسو نتیجه یدزمان حل شدن قرص جوشان در آب سرد با آب داغ را مقایسه کن مّدت

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

 
 ................................................. تر است یا قرص جوشان خرد شده؟سرعت حل شدن قرص جوشان کامل بیش

جددًا آزمایش و م یدو یک قرص جوشان کامل استفاده کن شدهیک قرص جوشان خرد از بینی خود برای درستی پیش
 ؟دگیریای می. از این آزمایش چه نتیجهیدگیری کرده و مقایسه کنها را اندازهزمان حل شدن آن مّدترا تکرار و 

 ................................................................................................................... .یدبنویس دچه را مشاهده کردیآن
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

  شود یا یخ خرد شده؟ذوب مییخ قالبی زودتر در تصویر مقابل  یدبینی کنپیش ،دی که انجام دادیبه آزمایش توّجهبا 
................................................................................................................. 
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 ی روش علمی چه نام دارد؟اولین مرحله

 بینیپیش (   4 آزمایش (  3مشاهده ( 2اّطالعاتآوری جمع (1

ی روش علمی این جمله کدام مرحله .ی مریخ موجود زنده وجود داشته باشدارهدر سیّ  ممکن استدانشمندان معتقدند 
 دهد؟ را نشان می

 بردارییادداشت (  4اّطالعاتآوری جمع (  3بینیپیش (  2مشاهده (1

 انجام دهیم.................. باید  ،یا نادرست هبینی ما درست بودشویم پیش متوّجهبرای اینکه 

 پرسش (  4 بردارییادداشت (  3جستجو (  2آزمایش (1

 ؟ترتیب آمده استبهمراحل روش علمی  در کدام گزینه

 اّطالعاتآوری جمع -آزمایش -مشاهده (   2مشاهده -بینیپیش -آزمایش (1
 آزمایش -مشاهده -بینیپیش (   4آزمایش  -بینیپیش -مشاهده (3

 
ی این کار پارسا مرحله ریخته است.شیر از داخل ظرف بیرون  متوّجه شدپارسا در هنگام گرم کردن شیر روی گاز 

 روش علمی است..................... 

. به این کار رضا چتر را هم با خود برداردتصمیم گرفت هنگام رفتن به مدرسه  ی ابریی هوامشاهدهبه  توّجهرضا با 
 گویند.می.................... 

 کرد..................... و انجام آزمایش باید حتمًا  اّطالعاتآوری پس از مشاهده دقیق، جمع

 
روش  مرحله ازاین حرف رضا کدام « شوندهای سفید خشک میهای سیاه زودتر از لباسشاید لباس»گوید: رضا می

 ..............................................................................................................................دهد؟علمی را نشان می
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هرچه تعداد »نویسد: ا با استفاده از مشاهدات قبلی خود این گونه میینمب
کدام مرحله از روش  این جمله او« تر است.تر باشد هوای خانه خنکها بیشپنجره

 .............................................................................چرا؟ علمی است؟
.............................................................................................. 

 یدکمک کنعلی  به احی یک آزمایشیا در چای گرم؟ با طرّ  شودشکر در چای داغ زودتر حل می بفهمدخواهد علی می
  .برسد پاسختا به 

 
ی پالستیکی که یک ی پالستیکی خشک و میخ دیگر را در کیسهرا در یک کیسه، یک میخ یدکن تهّیه میخ آهنی  دو

 ید،بگذار دایدستمال کاغذی مرطوب درون آن گذاشته
ّ
بینی . چه پیشیدمشاهده کنها را ت میخ. در طول چند روز با دق

 .ید؟ نتایج مشاهدات خود را در جدول زیر یادداشت کندکنیمی

 
 .ید؟ نتایج به دست آمده را در کادر زیر یادداشت کندگیریای میاز مشاهدات خود چه نتیجه

 



 

 13 

 
 

لیوان  نصفبه  سریعاً  ،صبابیوتیک شربت آنتی تهّیهمادرش برای  است.صبا کوچولو سرماخورده 
تر آب که مادر صبا برای خنک شدن سریع دکنیبینی می. پیشداردآب جوشیده سرد شده نیاز 

 چرا؟ آن را در لیوان بریزد یا در بشقاب؟ بهتر است جوشیده
............................................................................................................... 
................................................................................................................ 

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

 مورد نیاز:آزمایش وسایل 

 

 

 روش انجام آزمایش:

  شده اندازه  مشّخصهای ها را در زمانو دمای آن یدمساوی در لیوان و بشقاب فلزی آب داغ بریز  مقداربه
 .یدو در جدول زیر یادداشت کن یدبگیر 

 دمای بشقاب و لیوان یکسان باشد.

 
 .یدرا بنویس؟ آندگیریای میاز جدول باال چه نتیجه

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

 لیوان هم اندازه 2آب داغ :  
 لیوان فلزی: یک عدد 
 بشقاب فلزی: یک عدد 
 دماسنج 

 کاغذ 
 مداد 

 کنپاک 

 زمانسنج )تایمر، کرنومتر یا ساعت( 
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 .یدرسم کند ایدادهانجام  کهرا ی نمودار ستونی آزمایش

 
 

 




