


8

شما در این فصل با مفاهیمی چون علم، روش علمی، فناوری،مراحل روش علمی و کاربرد آن در علوم آشنا 
می شوید.

آیا تاکنون در یک روز بارانی با پدیده ی رنگین کمان برخورد کرده اید؟ در این هنگام چه پرسش هایی در ذهن 
شما ایجاد شده است؟ 

برای مثال: چرا رنگین کمان با حضور خورشید در یک روز بارانی ایجاد می شود؟ آیا قطره های باران باعث تشکیل 
رنگین کمان شده اند؟ آیا نور خورشید موجب تشکیل رنگین کمان شده است؟ چرا رنگین کمان از هفت رنگ تشکیل 
شده است؟ چرا رنگ بنفش در پایین و رنگ قرمز در باالی رنگین کمان تشکیل می شود؟ و ده ها پرسش دیگر که به 

دنبال پاسخی درست برای آن ها هستید.
وقتی با دقّت به دنیای اطراف خود نگاه کنید ممکن است با پرسش های مختلفی روبرو شوید که پاسخ درست آن 

را نمی دانید. برای یافتن پاسخ درست می توانید از روش علمی استفاده کنید.
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علم چیست؟
علم مجموعه ای است از دانش و اّطالعات انسان در مورد آن چه در طبیعت اطراف و جهان هستی وجود دارد. به عبارتی 
دیگر هر نوع شناخت و آگاهی از جهان هستی، موضوع علم است از قبیل شناخت اجزای بدن موجودات زنده و غیر زنده ی 

جهان هستی، کرات و سیّارات و ...
برای درک بهتر موضوعات علمی و یافتن پاسخ درست به مسائل علمی نیاز به مهارت های مختلفی نظیر مهارت هایی چون 

مشاهده، طبقه بندی، پیش بینی، فرضیه سازی، آزمایش، نتیجه گیری، برقراری ارتباط، تفسیر و نظریه پردازی و ... می باشد.
مجموعه ی این مهارت ها روش علمی را تشکیل می دهد. در این فصل با برخی از این مهارت ها آشنا می شویم.

مشاهده
اّولین و مّهم ترین قدم جهت شروع یک روش علمی »مشاهده« است. مشاهده به معنی استفاده از حواس پنج گانه برای 
ذهن  به  مهم تری  و  بهتر  پرسش های  باشد،  دقیق تر  مشاهدات  چه  هر  می باشد.  اطراف  محیط  از  اّطالعات  آوردن  به دست 
می رسدکه می تواند اساس اکتشافات، اختراعات، پیشرفت علم و شناخت حقایق مّهم علمی شود. بیش ترین اّطالعات از طریق 

حس بینایی بدست می آید.
این مشاهده با چشم مسّلح به میکروسکوپ یا ذره بین و چشم غیر مسّلح صورت گیرد. البتّه مشاهده از طریق سایر حواس 
)شنیدن صداهای  ...(، شنوایی  و  نرمی  زبری،  نظیر  اجسام  )لمس ویژگی های مختلف  )بوییدن گل ها(، المسه  بویایی  مانند 
مختلف نظیر انفجار، رعد و برق و ...( و چشایی )چشیدن طعم های مختلف شیرین عسل، تلخی و گس بودن مواّد قلیایی 
)پوست مرکبات ( و ترشی اسیدها )انواع مرکبات و سرکه( نیز به دست می آید. توّجه به جزئیات، طبقه بندی اّطالعات به دست 

آمده و تشخیص شباهت ها و تفاوت ها از ویژگی های یک مشاهده خوب و دقیق است.

پرسش
کسی که مشاهده کننده ی خوبی است، پرسش های خوبی نیز مطرح می کند. با طرح اولین پرسش تحقیق علمی آغاز می شود. 

برای مثال:چرا لباس های تیره سریع تر از لباس های روشن خشک می شوند؟
رنگ لباس ها چه تاثیری می تواند در میزان جذب یا بازتابش نور خورشید داشته باشد؟

آیا جذب بیشتر نور می تواند موجب خشک شدن سریع تر لباس ها شود.

همان طور که می بینید با یک مشاهده ساده و متفکرانه سؤال های زیادی می تواند در ذهن شما ایجاد شود، آیا شما می توانید 
دو پرسش هوشمندانه دیگر ارایه دهید؟
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فرضیه سازی 
فرضیه همان پاسخ احتمالی و یا راه حلی است که به یک پرسش ارایه می دهیم. 

وقتی سوالی در ذهن ایجاد می شود او به دنبال پاسخی برای پرسش می گردد و از این طریق فرضیه سازی شروع می شود.
برای مثال بّچه ها بادیدن شکل حباب ها با این پرسش برخورد کردند که آیا شکل های حباب ها به شکل سیم مربوط 

است؟

y آیا اگر شکل سیم تغییر کند شکل حباب ها نیز تغییر خواهد کرد؟

y .شکل حباب های خروجی به شکل سیم بستگی ندارد

y .شکل تمام حباب ها کروی است و به شکل سیم بستگی ندارد

y آیا شما نیز می توانید یک فرضیه را مطرح کنید؟
همان طور که می بینید درستی یا نادرستی فرضیه ها مشخص نیست و درستی آن ها باید با انجام آزمایش ثابت شود. هر 

فرضیه باید دو ویژگی مهم داشته باشد.
اول این که  فرضیه باید بر اساس شواهد و اّطالعات مطرح شود و به عبارت دیگر منطقی باشد و دوم این که فرضیه باید قابل آزمایش باشد.

 یک فرضیه الزامًا نباید درست باشد.

 آزمایش به منظور اثبات درستی و یا نادرستی یک فرضیه انجام می شود طراحی یک آزمایش علمی از 
مهارت های مهّمی است که یک محقق باید قادر به انجام آن باشد.

برای انجام یک آزمایش صحیح علمی باید از روش های مقایسه ای استفاده کنیم، به این معنی که دو گروه نمونه تهیّه نماییم؛ 
گروه شاهد و گروه آزمایش. این دو گروه در تمام ویژگی ها مشابه هم هستند به جز یک عامل که همان هدف ما از انجام 
آزمایش است. برای مثال برای بررسی اثر شکل سیم ها در شکل حباب ها تمام عوامل موثر در آزمایش یکسان و برابر هستند، 
3 لیوان آب(، اندازه لیوان، شرایط انجام آزمایش نظیر وزش 

4
برای مثال طول سیم، کیفیت محلول )15 قطره مایع صابون و 

باد، زمان انجام آزمایش و ... ، تنها تفاوت در شکل سیم )مثلث و دایره( می باشد.
پس با در نظر گرفتن این شرایط آزمایش را انجام می دهیم و نتیجه ی آزمایش را یادداشت می کنیم.

 برای این که نکته ای فراموش نشود و خطا های آزمایش به حّداقل برسد جدولی مانند زیر تهّیه کنید و تمام 
شرایط را برای هر دو گروه شاهد و آزمایش یادداشت کنید.
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گروه آزمونگروه شاهدعوامل مؤثر بر آزمایش 

25cm25cmطول سیم

2525دمای محلول 

3 لیوان آبترکیب محلول 
4

3 لیوان آب15 قطره مایع صابون و 
4

15 قطره مایع صابون و 

دایرهمثلثشکل دهانه

برای کاهش خطا های آزمون بهتر است آزمایش را چندین بار تکرار و سپس نتایج را با یکدیگر مقایسه کنیم. در صورت 
وجود اختالف، نتیجه ای که با بقیّه تفاوت دارد را حذف و از بقیّه ی جواب ها میانگین تهیّه می کنیم. در این صورت به پاسخی 

نزدیک به واقعیّت دست خواهیم یافت.

 خطا های آزمون دو دسته اند: 
1- خطا های شخصی                

2- خطا های ابزاری
تفسیر و نتیجه گیری 

پس از انجام آزمایش ها باید اّطالعات به دست آمده را یادداشت کرده نتایج را با هم مقایسه نمود. آن چه که درستی یا 
نادرستی فرضیه را ثابت می کند نتیجه گیری درست از اطالعات حاصل از آزمایش است که نیازمند تفسیر اطالعات می باشد. 
تفسیر، توضیحی براساس اّطالعات علمی، شواهد و نتایج به دست آمده از آزمایش است که دالیل ایجاد پدیده های مختلف را 
شرح می دهد. برای مثال دانش آموزان مشاهده کردند که دمای آب در ظرف سیاه از ظرف نقره ای بیشتر است، به این ترتیب، 

به این نتیجه می رسند که رنگ اجسام در جذب نور مؤثراست.

نظریه
نظریه، فرضیه ای است که درستی آن از طریق آزمایش ثابت شده است.

برای مثال جمله ی میزان جذب نور توسط اجسام به رنگ اجسام بستگی دارد. یک فرضیه است.

  تا زمانی که خالف نظریه ثابت نشده است و می تواند پاسخ گوی ما باشد. آن نظریه مورد قبول است.

 کاربرد روش علمی
تمام آن چه تا امروز توسط دانشمندان کشف شده است از یک مشاهده دقیق و یک پرسش علمی آغاز شده است. برای 
مثال پیدایش شب و روز و تغییر فصل ها، پیدایش باران و رابطه ی آن با دمای هوا، رشد گیاهان، ابزار های کشاورزی، کشف 

الکتریسیته، مواد رادیو اکتیو، شناخت اجزای بدن، کشف عوامل بیماری زا و ...
مشاهده ی دقیق، وجود پرسش ها ی متعدد، احساس نیاز بشر و ... همگی، انسان را در مسیر تحقیق علمی قرار داده تا باعث 
به وجود آمدن دنیای امروز شود. هنوز انسان با سؤاالت متعددی روبرو است که همچنان به دنبال پاسخ مناسبی برای آن ها 
می باشد. برای مثال چگونه می توان سرعت ارتباط جهانی را به باالترین سطح خود رساند؟ در مریخ چه می گذرد؟ آیا آب در 
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کرات دیگر وجود دارد؟ آیا اثری از حیات در سایر سیارات وجود دارد؟ سرنوشت زمین چه خواهد شد؟ چگونه می توان 
الیه اوزن را ترمیم نمود؟ سرنوشت انسان پس از پایان یافتن سوخت های فسیلی چه خواهد شد؟ آیا می توان در آزمایشگاه 

سوخت فسیلی تولید کرد؟ و سؤاالت دیگری که هم چنان فکر بشر را به خود مشغول کرده است. 
عالوه بر پاسخ به این سؤاالت، بشر به دنبال بهره برداری از علوم به دست آمده می باشد و در این راستا به فن آوری های مهمی 
دست یافته است. تبدیل علم به عمل را فناوری می گویند. دانشمندان تالش می کنند با تبدیل علم به یک فراورده ی مناسب به 

نیاز های زندگی پاسخ دهند.
تولید سوخت های هسته ای و استفاده از آن نمونه ای از تبدیل علم به فناوری است که طی آن دانشمندان تمام شاخه های 

علوم تجربی شامل فیزیک، شیمی، زمین شناسی و زیست شناسی در آن سهیم هستند.
با گذشت زمان نیاز های بشر به تکنولوژی افزایش می یابد. امیدواریم شما که هم اکنون این کتاب را می خوانید با دانش اندوزی، 

تقویت قدرت ابتکار و خالقیّت های خود، روزی در این عرصه قدم نهید و نام خود را جاودانه کنید.
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جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
1- دانشمندان برای یافتن پاسخ پرسش های خود از ............................ ) روش علمی - آزمایش( استفاده می کنند.

2- فرضیه همان ..................................... ) مشاهده ی دقیق و علمی - ارایه ی راه حل( است.
3- بعد از ارائه فرضیه باید آن را ........................................... )تفسیر - آزمایش ( کنیم.

4-برای نتیجه گیری دقیق از یک آزمایش باید آن را ............................ )یادداشت برداری - تکرار ( کنیم.
5- برای پاسخ به یک پرسش می توانیم ........................................ )پیش بینی - نظریه( ارایه دهیم.

6- اّولین مرحله در یک تحقیق علمی ................................. )ارایه فرضیه - ارایه نظریه( است.
7- آخرین گام در یک تحقیق علمی ......................................... ) ارایه فرضیه - ارایه ی نظریه( است.

8- فرضیه باید ............................................... )قابل آزمایش - قابل تفسیر( باشد.
9- برای یک پرسش می توان چندین ............................................... )نظریه - فرضیه( مطرح کرد.

10- برای یک پرسش تنها می توان یک ................................ )فرضیه - نظریه( ارایه کرد.

صحیح یا غلط جمله های زیر را با عالمت ) و ( مشخص کنید.

1- اّولین و مهم ترین مرحله در یک تحقیق علمی آزمایش کردن است.                                  صحیح غلط 

2- فرضیه پیش بینی نتایج است.                                                                           صحیح غلط 

3- نظریه فرضیه ای است که با انجام آزمایش به اثبات رسیده است.                                  صحیح غلط 

4- پس از انجام یک بار آزمایش نیز می توان نتیجه گیری دقیق کرد.                                  صحیح غلط 

5- برای حل مسئله تنها می توان یک فرضیه ارایه کرد.                                                   صحیح غلط 

6- پیش بینی کردن بر اساس اّطالعات انجام می شود، در حالی که حدس زدن بر پایه شواهد علمی نیست.

                                                                                                                    صحیح غلط 

7- تنها فرضیه هایی آزمایش می شوند که از قبل درستی آن ها ثابت شده است.                     صحیح غلط 

8- نظریه تنها زمانی که خالف آن ثابت شود پا برجاست.                                               صحیح غلط 

9- تحقیقات علمی همیشه با انجام یک آزمایش شروع می شوند.                                       صحیح غلط 

10- تفسیر، دالیل رخداد پدیده ها را توضیح می دهد.                                                      صحیح غلط 

پرسش های زیر را کامل توضیح دهید.

1- پیش بینی کنید.

الف( کدام لباس سریع تر خشک می شود؟
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آیا می توانید دالیل مناسبی برای پاسخ خود ارایه دهید؟

ب( آب کدام ظرف سریع تر تبخیر می شود؟

2 - مشخص کنید هر یک از جمله های زیر کدام مرحله از یک تحقیق علمی را بیان می کند؟

الف( غذا در بیرون یخچال سریع تر فاسد می شود.

ب( آب جوش درون ظروف نقره ای دیرتر سرد می شود.

ج( آیا شکل حباب ها به شکل سیم مربوط می شود.

د( نتایج آزمایش های انجام شده نشان می دهد اجسام سیاه تقریبًا تمام نورها را جذب می کنند.

3- دانشمندان برای پاسخ پرسش های گوناگون پیش بینی ها و راه حل هایی مطرح می کنند. این پیش بینی  باید دارای 

چه ویژگی هایی باشد؟

4- آیا تمام پیش بینی هایی که برای پاسخ به یک پرسش مطرح می شود، درست هستند؟

5- آیا تمام فرضیه ها باید قابل آزمایش کردن باشند، چرا؟

6- چرا یک آزمایش را باید چندین بار تکرار کنیم؟

7- انواع خطاهایی که در انجام یک آزمایش می تواند ایجاد شود را نام ببرید.

8- برای پرسش زیر چند فرضیه مطرح کنید.) سه مورد کافی است(.

»چرا آب در لیوان نقره ای دیرتر از لیوان سیاه سرد می شود؟«

9- نمودار زیر را کامل کنید.
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10- مادر تارا هر روز صبح برای صبحانه ی او چای شیرین و برای خود چای تلخ درست می کند. تارا با این پرسش 

روبرو شده است، چرا چای تارا سریع تر از چای مادرش سرد می شود؟

تارا پیش بینی می کند که دلیل آن شیرین بودن چای است و این فرضیه را مطرح می کند:

» چای شیرین سریع تر از چای تلخ سرد می شود«

او فرضیه خود را چگونه آزمایش می کند.

گروه شاهدگروه آزمونعوامل مؤثر بر آزمایش

  

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1- روش علمی 2- ارایه ی راه حل 3- آزمایش 4- تکرار 5- پیش بینی 6- مشاهده 7- ارایه ی نظریه 8- قابل آزمایش 9- 

فرضیه 10- نظریه

صحیح یا غلط جمله های زیر را با عالمت ) و ( مشخص کنید.

 1- غلط 2- صحیح 3- صحیح 4- غلط 5- غلط 6- صحیح 7- غلط 8- صحیح 9- غلط 10- صحیح

پرسش های زیر را کامل توضیح دهید.

1. الف( لباس تیره ب( لباس های تیره گرمای بیشتری جذب می کنند، در نتیجه زودتر خشک می شوند. ب( ظرف )ب(

2. الف( پیش بینی ب( مشاهده ج( پرسش د( نتیجه گیری 

3. بر اساس اّطالعات و شواهد باشد. قابل آزمایش باشد. منطقی باشد.

4. خیر

5. بله تا درستی و یا نادرستی آن ثابت شود.

6. تا دقّت ما در پاسخ به سؤال بیشتر شود.

7.خطاهای شخصی و خطاهای ابزاری 

8. ممکن است رنگ لیوان در جذب گرما نقش داشته باشد. ممکن است رنگ لیوان در تابش نور و گرما نقش داشته باشد.

  -9
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.10

  

پارسا گلدان گلی را در مقابل نور، کنار پنجره قرار داده بود. یک روز متوّجه شد که گیاه او پژمرده شده است.پارسا 

پس از مشاهده ی پژمرده شدن گیاه این پرسش را مطرح کرد. 

شما اگر جای پارسا بودید، احتماالً پاسخ های متفاوتی به این پرسش های پارسی می دادید که از درستی آن مطمئن نبودید.

برای این که بفهمید که پاسخ درستی داده اید باید ...................... کنید

آیا می توانید آزمایشی برای یکی از پرسش های خود طراحی می کنید. بنابراین شما به .............................نیاز دارید.

 ابتدا یک فرضیه را مشخص کنید و سپس با توّجه به آن جدول زیر را تکمیل و نتیجه ی آزمایشات خود را مشخص 

کنید.

گروه شاهدگروه آزمونعؤامل مؤثر بر آزمایش
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1- جمله های زیر نشان دهنده ی کدام یک از مراحل تحقیق علمی است؟

»شکر در آب گرم سریع تر از آب سرد حل می شود.«

 2( آزمایش    1( مشاهده

 4( پیش بینی    3( نتیجه گیری

2- کدام گزینه از ویژگی های فرضیه نیست؟

 2( بر اساس مشاهده بودن    1( قابل آزمایش بودن

 4( منطقی بودن  	 3( درست بودن

3- جمع آوری اّطالعات و .................... اّولین مرحله از یک تحقیق علمی هستند.

 4( آزمایش کردن   3( مشاهده   2( تفسیر کردن   1( پیش بینی

4- لباس های تیره سریع تر از لباس های روشن خشک می شوند. این جمله بیان گر یک ............................. است.

 4( نظریه    3( پیش بینی   2( مشاهده   1( آزمایش

5- فرضیه همان ...................... است؟

 2( ارایه ی راحل    1( طرح پرسش

 4( تفسیر کردن 	 	 3( نتیجه گیری

6- چرا یک فرضیه را باید آزمایش کرد؟

 .1( زیرا می خواهیم به امکان درستی و نادرستی فرضیه پی ببریم

 .2( زیرا می خواهیم دقتمان را افزایش دهیم

 .3( زیرا می خواهیم در استفاده از لوازم آزمایشگاهی مهارت پیدا کنیم

 .4( زیرا می خواهیم به خوبی یادداشت برداری کنیم

7- اداره هوا شناسی اعالم کرده فردا هوای تهران ابری تا نیمه ای ابری است.

این جمله .............................. است.

 4( تفسیر   3( مشاهده 	 2( نظریه   1( فرضیه
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8- کدام یک از گزینه های زیر فرضیه است؟

 .1( دمای هوای امروز تهران 42 درجه است

 .2( رشد گیاه در کدام آب بیشتر می شود

 .3( لباس های تیره سریع تر خشک می شوند زیرا نور بیشتری جذب می کنند

 .4( اندازه ی حباب های خارج شده به اندازه ی حلقه های سیم بستگی دارد

9-کدام یک تعریف درستی از علم را ارایه می دهد؟

 2( اّطالعات موجود از عالم هستی  1( مشاهدات انجام شده از محیط

 4( کاربرد علمی از اّطالعات  3( نتیجه ی حاصل از آزمایش ها

10- در کدام یک از گزینه های زیر حواس پنج گانه کاربرد بیشتری دارد؟

 4( تفسیر 	 3( نتیجه گیری 	 2( مشاهده   1( آزمایش

11- رسم جدول و نموارمثالی از ........................................ است.

 2( مشاهده و یادداشت برداری    1( آزمایش کردن

 4( نتیجه گیری   3( ثبت اّطالعات حاصل از آزمایش

12- کدام یک از گزینه های زیر به تفسیر کردن کمک بیشتری می کند؟

 4( مشاهده 	 3( تکرار آزمایش 	 2( انجام آزمایش   1( رسم جدول و نمودار

13- کدام گزینه درست است؟

 .1( در مناطق گرم و خشک بهتر است رنگ  نمای خانه ها سیاه و تیره باشد

 .2( اجسام تیره تقریبًا تمام نورها را بازتابش می کنند

 .3( جذب نور توسط رنگ نقره ای از رنگ سفید بیشتر است

 .4( ریختن نمک به برف باعث ذوب سریع آن ها می شود

14- دانش آموزان کالس لیوان ها را به سه گروه سیاه، سفید و نقره ای تقسیم کردند، همگی را پر از آب  نمودند و در برابر 
آفتاب قرار دادند و هر 20 دقیقه یک بار دمای آن ها را با دما سنج اندازه گیری کردند.پس از گذشت 2 ساعت آن ها باید .......

 .2( از مشاهدات خود نتیجه گیری کنند 	 .1( مشاهدات خود را ثبت کنند

 .4( فرضیه بسازند 	 .3( دمای ظرف ها را اندازه گیری کنند
15- دانش آموزان سیم هایی را به شکل زیر آماده کرده اند تا به کمک آن ها آزمایشی را بر روی حباب ها انجام دهند 

هدف بّچه ها از انجام این آزمایش ها چه بوده است؟
 .1( بررسی اثر شکل حلقه ی سیم بر اندازه ی حباب های ایجاد شده

 .2( بررسی اثر شکل حلقه های سیم بر شکل حباب ایجاد شده

 .3( بررسی اثر شکل حلقه های سیم بر میزان حباب ایجاد شده

 .4( بررسی اثر اندازه ی حلقه ی سیم بر میزان حباب ایجاد شده
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