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به هر نوع دانستنی علم می گویند. علم:   

  کار گیری حواس پنجگانه برای آشنایی با چیزهای اطراف ما ابعلمی که  به  علم تجربی و تقسیمات آن:

و شامل فیزیک،شیمی،زمین شناسی و زیست شناسی می شود. به دست می آید علم تجربی گوییم   

 توسعه علوم توسط متخصصان علوم تجربی:

و به کار بستن مهارتهای گوناگون در برخورد با مسائل  تفکر،تجربه  بهره گیری از متخصصان علوم تجربی با 

 زندگی،علوم را توسعه بخشیده اند. 

متخصصان ایرانی: چند مثال از توسعه علوم توسط   

 ساخت پرنده هدایت پذیر)پهباد(  ، ساخت سد ، تهیه داروی زیست فرآوری شده ، گوساله شبیه سازی شده 
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حاصل می آیدروش علمی  : توسعه علم تجربی ، نتیجه فعالیت مشترک همه دانشمندان ومتخصصان با یکدیگر است و با توجه  

 مراحل روش علمی:

چیزهای اطراف با کمک حواس پنجگانه گفته می شود.بویایی،چشایی،شنوایی،المسه وبینایی  مشاهده: به درک  -1 

 حواس پنجگانه ما هستند 

جمع آوری اطالعات: با کمک حواس پنجگانه از پیرامون خود درباره سواالتمان اطالعات جمع می کنیم -2  

د ده می شوپیشنهاد فرضیه: فرضیه حدس و گمانی است که درباره پاسخ سواالت دا-3  

آزمایش کردن: برای مشخص شدن درستی یا نادرستی فرضیه الزم است آزمایش انجام داد  -4  

زمایشهای انجام داده شده فرضیه ها را تائید کنند ممکن است بتوان به آن پاسخ شکل آ ارائه نظریه)تئوری(: اگر  -5

 کلی داد و نظریه علمی بوجود آورد 

"همه مواد در آب حل می شوند"گوید: مثال روش علمی:  احمد می  

 مشاهده: موادی مانند نفت ،گوگرد، جوهر نمک،براده آهن،اتانول و نمک را تهیه می کنیم

آنهارا ثبت می کنیم و به خطرات احتمالی استفاده از آنها   با کمک حواس پنجگانه اطالعات جمع آوی اطالعات: 

.توجه می کنیم  

"همه مواد در آب حل می شوند"فرضیه سازی:   

با طراحی آزمایشی چگونگی حل شدن یا نشدن آنها را در آب بررسی کرده اطالعات به دست   آزمایش کردن:

نمک،اتانول و نمک در آب حل می شوند ولی   دهد که: فقط جوهرآمده را یاداشت می کنیم .آزمایش نشان می

شوند نفت گوگرد و براده آهن در آب حل نمی  

تنها برخی مواد که نیروهای جاذبه بین ذرات آنها به مولکولهای آب نزدیک است قادرند به خوبی   "نظریه سازی: 

 در آب حل شوند 
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 آشنایی با برخی ابزارهای آزمایشگاهی 

 بشر  استوانه مدرج 

 

 

 

 

، سوال کردن و تالش برای یافتن جواب است مهمترین فعالیت در یادگیریتوجه: دانش آموزان عزیز دقت کنید که   

در تالشیم تا شما را به سوال کردن و تالش برای یافتن پاسخ  رهنمون شویم.   ،ما با طراحی آزمایش   

 

 

 

 

 آشنایی با برخی عالم هشدار دهنده روی مواد در آزمایشگاه 

 خورنده  آتش گیر
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:با کمک مربی آزمایشگاه مواد زیر را فراهم می کنیم آزمایش بررسی حل شدن مواد در آب  

"نفت ،گوگرد، جوهر نمک،براده آهن،اتانول و نمک "  

میلی لیتر آب بریزید .با کمک استوانه مدرج)برای مواد مایع( و قاشق)برای مواد   100و در هر کدام در شش بشر 

 جامد( حدود یک گرم )یک میلی لیتر مایع( اضافه کنید بشرها رابا احتیاط هم بزنید و نتایج را یاد داشت کنید 

 چگونگی حل شدن در آب  حجم یا مقدار ماده حجم آب بشر  ماده

 در آب حل می شود  100ml 1gr نمک

 در آب حل نمی شود  100ml 1gr براده آهن 

 در آب حل نمی شود  100ml 1gr گوگرد

 در آب حل می شود  100ml 1ml جوهر نمک 

 در آب حل می شود  100ml 1ml اتانول

 در آب حل نمی شود  100ml 1ml نفت

 

 فناوری و مثالهایی از فواید و زیانهای آن:

 به کار بردن علم در صنعت را فناوری گویند  

 تبدیل علم به عمل را فناوری گویند 

 زیان  فایده  مثال فناوری 
 سوخت فسیلی آنها موجب آلودگی می شود سرعت بخشیدن به جابه جایی ساخت خودرو و هواپیما 

اطالعات دریافت و ویرایش سریع  رایانه   زباله های رایانه ها خطرناک است  

 کاهش دید و بازدید خانوادگی از فواصل دور با هم ارتباط می گیریم تلفن 

 خطر انتشار اشعه های خطرناک  تولبد برق فراوان  نیروگاه هسته ای 

 داشتن عوارض جانبی در برخی داروها  سرعت بخشیدن به بهبود بیماری ها  دارو
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اول تمرینات فصل   

( درست بودن یا نادرست بودن هر عبارت را معلوم کنید √با زدن عالمت)  

 ردیف  عبارت  نادرست درست

به دست  کار گیری حواس پنجگانه برای آشنایی با چیزهای اطراف ما ابعلمی که  به  

   می آید علم تجربی گوییم 

1 

 2 علوم تجربی به فیزیک،شیمی،زیست شناسی و زمین شناسی تقسیم بندی می شود    

 3 ساخت پهباد مثالی از توسعه علوم توسط متخصصان ایرانی است  

  

( استوانه مدرج است نام ابزار آزمایشگاهی)   

4 

 5 گوگرد در آب حل می شود ولی الکل اتانول حل نمی شود   

در آب حل می شود ولی جوهر نمک حل نمی شود نفت     6 

 7 سوال کردن و تالش برای یافتن پاسخ مهمترین فعالیت برای یادگیری است   

 8 برای توسعه علوم از روش علمی استفاده می شود  

 9 اولین مرحله روش علمی مشاهده علمی است   

تبدیل علم در عمل است فناوری به کار بردن علم در صنعت است ونیز به معنی     10 

 11 فناوری ها هم فایده و هم زیان دارند   

 12 متخصصان علوم تجربی با تفکر و تجربه علوم را توسعه بخشیده اند   

 13 اتانول آتشگیر و جوهر نمک خورنده و سوزش آور است   

هر عبارت را با کلمه داده شده از آخر آن کامل کنید  -14  

زیانهای فناوری تولید خودرو و هواپیما ............ می باشد)آلودگی هوا، جابه جایی سریع مسافران( از   -الف  

تبدیل علم به عمل ............... نامیده می شود)فناوری، آزمایش(-ب  
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(اولین مرحله در روش علمی ............... است.) مشاهده، فرضیه سازی-پ  

...........) حل می شوند، حل نمی شوند( براده آهن و نفت در آب .... -ث  

علم.......... در تقسیم بندی علوم تجربی قرار ندارد) فیزیک، عربی(  -ج  

اتانول و جوهر نمک هر دو در آب حل............) می شوند، نمی شوند( -ح  

خاب کرده عالمت بزنید تاز بین گزینه های داده شده مورد صحیح را ان -15  

ماده در آب حل نمی شودالف( کدام   

نمک  -4گوگرد    -3جوهر نمک     -2اتانول       -1  

آمده استفناوری" "ب( کدام عبارت در کتاب درسی به معنی   

2و1موارد  – 4آوردن فنون یادگیری    -3به کار بردن علم در صنعت    -2تبدیل علم به عمل    -1  

 پ( کدام عبارت صحیح است؟

الیت مشترک همه دانشمندان است توسعه علم، نتیجه فع-1  

اولین مرحله روش علمی ، جمع آوری اطالعات است -2  

حدس و گمان ما درباره علت پدیده ها، نظریه سازی است -3  

گوگرد و نفت در آب حل می شوند  -4  

به موارد زیر پاسخ دهید.-16  

 الف( مهمترین فعالیت در یادگیری چیست؟ 

فناوری))خودروسازی و هواپیماسازی(( بیان کنیدیک فایده و یک عیب برای ب(   

واژه های مقابل را تعریف کنید:  الف( علم تجربی ب( فناوری پ( فرضیه  -17  


