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  تجربه، تفكر
هاي گونـاگون در برخـورد بـا     گيري از تفكر، تجربه و به كاربستن مهارت     متخصصان علوم تجربي با بهره    

  .اند دهيمسائل زندگي علوم را توسعه بخش
  :علوم                                              

  . گانه براي آشنايي با چيرهاي اطراف ماست به كارگيري حواس پنج
  .ي مسائل زندگي ماست شي براي حل همهرو

  .شود كارهايي است كه در آزمايشگاه انجام مي

  .هاي خداوند است ي نعمت فرصتي براي يادآوري و تفكر درباره
   

  :هاي يادگيري در علوم مهارت
  طرح مسئله )1
 )سازي فرضيه( پيشنهاد راه حل )2

 آوري اطالعات جمع )3

 طراحي آزمايش )4

  ثبت نتايج آزمايش و جمع آوري و تكرار آزمايش )5

 مقايسه نتايج آزمايش )6

 )نظريه(گيري  نتيجه )7

  :نكات مهم
  . آن است حاصل از بيني، طراحي و انجام آزمايش و بررسي نتايج بهترين راه مطالعه درستي يا نادرستي پيش

  .ترين نكته در علم است براي يافتن جواب مهمسؤال كردن و تالش كردن  
  .رسي خاورميانه استترين سد خاكي   بزرگ،سد كرخه
  :فناوري

  . . . . . اي و   رايانه، تلفن، نيروگاه هسته ساخت:مثال. شود تبديل علم به عمل فناوري ناميده مي
 هم دارند، مثالً با اختراع معايبيها در كنار فوايد،  است، اما اغلب فناوري  باعث پيشرفت كشورها شدههرچند تبديل علم به فناوري

، ها  فسيلي براي به حركت درآوردن آنهاي  از سوختاستفادهاست اما  تر شده تر و سريع  مسافران راحتجايي خودرو جابه
  . افزايش داده است راويژه در شهرهاي پرجمعيت آلودگي هوا به

  .شود شناسي و زمين شناسي تقسيم مي ي فيزيك، شيمي، زيست تجربي به چهار شاخه علوم
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 .، مشخّص كنيد»×« يا »«هاي  ي زير را با يكي از عالمتها درستي يا نادرستي جمله -1
     . اطراف ماستمحيطگانه براي آشنايي با كارگيري حواس پنج علوم به )1
                                                     . شود گوگرد در آب حل مي )2
        .لم استترين نكته در ع آزمايش كردن مهم )3

           .شود اتانول در آب حل مي )4
        .شود ي فيزيك و شيمي تقسيم مي  به دو شاخهعلوم تجربي) 5
       .بيني، طراحي و انجام آزمايش و بررسي نتايج آن است ي درستي يا نادرستي پيش بهترين راه مطالعه )6
  
  

  
  

 .جمالت زير را با كلمات مناسب كامل كنيد -2
    ... . . . . . . . .  نمك در آب حل جوهر) 1
  .است. . . . . . ي روش علمي  اولين مرحله )2
  .شود تبديل مي. . . . . .  به اثبات برسد به هاي فراوان اي با آزمايش اگر فرضيه  )3
  .قرار داد. . . . . .فرضيه بايد آن را مورد ساخت بعد از  )4
  . . . . . . . نفت در آب حل )5
  
  
  

 ؟اند متخصصان علوم تجربي چگونه علوم را توسعه بخشيده -3
  گيري از تجربه  بهره)2    گيري از تفكر  بهره)1
   ي موارد همه )4  هاي گوناگون كار بستن مهارت  به)3
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 .شود ناميده مي. . . . . . . .  تبديل علم به عمل  -4
   گيري نتيجه )4   روش علمي)3   نظريه)2   فناوري)1

 ؟هاي تجربي تأكيد داشت و هدفمند فعاليت جراي نظام داركدام دانشمند بر ا -5
  فارابي )2    ابوريحان بيروني )1
   حيان جابربن )4    ابوعلي سينا )3

 ؟ترين نكته در علم چيست مهم -6
   پرسيدن سؤال و يافتن جواب)2    پردازي  نظريه)1
  آزمايش فرضيه )4     طراحي آزمايش)3

 ؟ام دارد رسي خاورميانه چه ن-ترين سد خاكي بزرگ -7
  سد كارون )2     سد كرخه)1
   سد كرج )4    سد لتيان )3

 ؟شود يك از فوايد فناوري محسوب نمي كدام -8
  تر انجام شدن كارها سريع )1
  اكسيدكربن موجود در هوا افزايش دي )2
  جايي مسافران تر شدن جابه آسان )3
  تر انجام كارها در مدت زمان كوتاه )4
  

  
  

  
  

  .ا بيان كنيدمراحل حل مسائل علمي ر -9
  
  

  
 

 كار رفته است؟ رت يادگيري در علوم بهادر هر فعاليت، كدام مه -10

  :آموزان در حال بازديد از كارخانه هستند  دانش)1
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  :گيري طول و عرض كالس هستند آموزان در حال اندازه دانش )2
  
  :دانش آموزان در حال ثبت اطالعات هستند )3
  
  :ش هستندآموزان در حال انجام آزماي  دانش)4
  
  :ها  هستند بررسي نمودارها و دادهحال دانش آموزان در  )5
  
  :دهند آموزان پاسخ احتمالي به پرسش را مي دانش )6

  

  
  
 

 . چند نمونه نام ببريد)ب فناوري چيست؟ )الف -11
 

  

  
 .براي فوايد و معايب فناوري هر كدام دو نمونه بيان كنيد -12

  

  
 شود؟ يهايي تقسيم م علوم تجربي به چه شاخه -13

  

  
  .هاي زير يك فايده و يك ضرر بنويسيد براي هريك از فناوري -14

  خودرو) 1
  رايانه) 2
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  گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه
  .آوري اطالعات است  مهم براي جمع ي گيري يك مرحله اندازه                   
. . . . .  و   كوتاهي   ،، بلندي    مقدار، رنگ و كوچك   ،  كند تا اشيا را از لحاظ اندازه          گيري به ما كمك مي      اندازه

   .باهم مقايسه كنيم
  .گويند واحد نيز ميگيري  ي اندازههابه يكا. كنيم  آن گزارش مي مخصوص چيز را با يك عدد و يكاياندازه هر              

گذاري شده در جهان مربوط بـه         هاي پايه   اولين استاندار . گيري است   استاندارد ميزان، معيار و شاخص براي سنجش اندازه                              
  .جرم و زمان استگيري طول،  يكسان شدن واحدهاي اندازه

  .هر ماده جرم و حجم دارد
  :جرم

  .گيرند  مي  كيلوگرم و يا گرم اندازه ماننديهايگيرند و با يكا جرم جسم را با ترازو اندازه مي. ي جسم است دهنده ي تشكيل  مادهمقدار
  :وزن

كشد، وزن را با نيروسنج  رف زمين ميشود و جسم را به ط اي است كه از طرف زمين به جرم جسم وارد مي نيرويي گرانشي و جاذبه
 نيرويي  ي تعداد كشيدگي فنر در داخل نيروسنج به اندازه. تواند كشيده شود داخل نيروسنج يك فنر قرار دارد كه مي .گيرند  مي اندازه

  . شود بستگي دارد كه به نيروسنج وارد مي
  .يكاي وزن، نيوتون است

  :طول
يكاهاي متداول طول كيلومتر، متر، . شود گيري مي شده توسط يك جسم با يكاي طول اندازهت طي في بين دو نقطه يا مسا فاصله
  .هستندمتر  متر و ميلي سانتي

  :حجم
  سي ،سيليتر، ليتر متر مكعب، ميلي متر مكعب، سانتي: از  حجم عبارتند متداوليكاهاي. كند مقدار فضايي كه جسم اشغال مي

  حجم=طول×عرض×ارتفاع
  :نكات

  .متر است  سانتي10يك ليتر برابر ظرفي مكعبي شكل به طول، عرض و ارتفاع 
ccmlcm                                                                     . سي سي باهم برابرند1ليتر و   ميلي1متر مكعب و   سانتي1حجم  111 3 ==  

  .كنيم گيري حجم مقدار كمي مايع، از ظروف مدرج استفاده مي براي اندازه
  :چگالي

3cm يكاي چگالي بر حسب معموالً .مقدار جرمي كه در حجم معيني از يك جسم وجود دارد
g 3 و ياm

kgشود  بيان مي.  

  چگالي=
  :زمان
 يكاهاي متداول ديگر شامل .گيري زمان ثانيه است يكاي اندازه. پاسخ دهيم» چه مدت« و يا » چه وقت«ريم تا به سؤال يگ   ا اندازهزمان ر

  .باشند مي. . . دقيقه، ساعت، روز، سال و 
  .گيري بستگي دارد ي اندازه دقت شخص و دقت وسيله گيري به دقت اندازه :نكته

 جرم جسم 
 حجم جسم 
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 .، مشخّص كنيد»×« يا »«هاي  هاي زير را با يكي از عالمت هدرستي يا نادرستي جمل -1
      .گيري هر چيز شامل يك عدد به همراه يكاي آن است اندازه )1
      .گيرند  مي جرم جسم را توسط نيروسنج اندازه )2
     .گيري وزن اجسام نيوتن است يكاي اندازه )3
    .شود گيري مي  توسط يك جسم، با يكاي طول اندازه  يا مسافت طي شدهي بين دو نقطه فاصله )4
5( 3mاز يكاهاي حجم است .        
    .كنند  از استوانه مدرج استفاده ميكوچك سنگيك  مثل  كوچكيگيري حجم اجسام براي اندازه )6
  

  
  

 .هاي زير را با كلمه يا عبارت مناسب كامل كنيد جمله -2
  .است. . . . . . ي مهم براي  گيري يك مرحله اندازه) 1
  .آن جسم است. . . . . . قع اي يك جسم در و ي تشكيل دهنده مقدار ماده )2
  .جسم است. . . . . . شود  مقدار نيروي گرانشي كه از طرف زمين به جسم وارد مي  )3
  .گويند سم ميآن ج. . . . . . كند  به مقدار فضايي كه يك جسم اشغال مي )4
  .آن ماده گويند. . . . . . نسبت جرم به حجم يك ماده را ) 5
  .گيري بستگي دارد اندازه. . . . . . و . . . . . .گيري به  دقت اندازه )6

  
  
 
 

 .است. . . . . . .  و وزن اجسام  . . . . . . . . ،گيري جرم اجسام وسيله اندازه -3
   نيروسنج-نيروسنج  )4  ترازو - ترازو)3  نج نيروس- ترازو)2   ترازو-نيروسنج )1

 . . . . . .  ليتر آب برابر است با 1حجم  -4

1( 31000cm  2( ml1000  3( cc1000  4( ي موارد همه  
 ؟ستميلي ليتر باشد، چگالي آن چند گرم بر ميلي ليتر ا200 گرم و حجم آن 400اگر جرم جسمي  -5

1(2  2(2/0  3(20  4( 002/0  
 ؟كدام گزينه از واحدهاي حجم نيست -6

1( 2m  2( ml  3( 3m  4( cc  
 ؟نيستكدام گزينه از يكاهاي چگالي  -7

1( 3cmg  2( 3m
kg  3( mlg  4( 2cmg  
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 د زير چيست؟رگيري موا اندازهيكاي ترين  مناسب -8

 مدرسهزمين حياط  )1

 بطري آب معدنيحجم  )2

  برنجي كيسه )3

 ي اورست قله )4

 )آمپول(سرنگ  )5

 

 : جدول زير را تكميل كنيد -9

  وزن  جرم  

      گيري يكاي اندازه

      گيري ي اندازه وسيله

      يفتعر

  

  
 :دور يكاي مناسب هر يك خط بكشيد -10

   گرم     كيلوگرم:دوچرخه) 2       گرم     كيلوگرم:انگشتر) 1

   گرم     كيلوگرم:يك مداد)4  گرم          كيلوگرم: سيبيك ) 3

             كيلوگرمتن :يك فيل)6    گرم          كيلوگرم:گوسفند)5

   گرم          كيلوگرم: پالستيكيي انهش)8   گرم          كيلوگرم:پرتقاليك ) 7
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 دست آوريد هاي زير را به حجم شكل -11

  

  )ب)                                                                            الف

  

  

 

  .ديگر مقايسه كنيد ، چگالي مواد را با يكشكلبا توجه به  -12

  

  

  

  
  ؟گيري زمان چيست ي اندازهگيرند و يكا  مي زمان را چگونه اندازه -13

  

  

 

 گيري به چه چيزي بستگي دارد؟ دقت اندازه -14

  


