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مراحل انجام یک روش علمی   

۱( مشاهده ⇐ جمع آوری اّطالعات درباره ی محیط اطراف با استفاده از حواس پنج گانه )بینایی، شنوایی، بویایی، 

چشایی و المسه(  

۲( طرح پرسش ⇐ طرح پرسش یا سؤالی که ما پاسخی برای آن نداریم و یا از پاسخ خود مطمئن نیستیم.

۳( فرضیه سازی ⇐ ارائه یک پاسخ احتمالی برای پرسشی که ساخته ایم.

۴( اجرای آزمایش ⇐ برای این که از درستی یا نادرستی پاسخ خود اطمینان پیدا کنیم، آن را آزمایش می کنیم.

۵( یادداشت برداری ⇐ در هنگام انجام آزمایش باید تمام مشاهدات خود را یادداشت کنیم.

6(نتیجه گیری ⇐ بعد از چندین بار تکرار آزمایش و ثابت شدن درستی فرضیه مان باید نتیجه گیری کنیم. 

مثال
 

مادر ثنا و ثمین در دو لیوان که یکی شیشه ای و دیگری فلزی بود، برای آن ها شیرکاکائو داغ ریخت و از آن ها خواست 

که بعد از پایان بازی شان آن ها را بخورند. وقتی ثنا و ثمین به سراغ لیوان ها رفتند، متّوجه شدند که شیرکاکائویی که 

در لیوان فلزی بوده از شیرکاکائو درون لیوان شیشه ای سردتر است)مشاهده(. ثنا گفت: »چرا شیرکاکائو درون لیوان 

فلزی سردتر است؟« )طرح پرسش(. ثمین گفت: »شاید مایعات داغ دورن ظروف فلزی زودتر از ظروف شیشه ای 

سرد می شوند.« )فرضیه سازی(. آن ها تصمیم گرفتند برای این که بفهمند آیا پاسخ ثمین درست بوده یا نه، آزمایشی 

را طراحی کرده و انجام دهند )انجام آزمایش(. پس از این که ثنا و ثمین آزمایش خود را چندین بار با ظروف فلزی و 

شیشه ای مختلف انجام دادند و تمام مراحل را در حین انجام آزمایش یادداشت کردند )یادداشت برداری(، با بررسی 

یادداشت ها به این نتیجه رسیدند که پیش بینی ثمین درست بوده است )نتیجه گیری(.

هن�ته

 برای اطمینان از درستی پاسخ آزمایش، باید آن را دوباره تکرار کنیم. 

 اگر فرضیه )پیش بینی( قابل آزمایش شدن نبود، باید آن را تغییر دهیم.

 فرضیه ای که درستی آن با آزمایش های فراوان ثابت شده باشد، نظریه نامیده می شود. 
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تمچــــر�ن

جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید. 

۱. ارائه پاسخ احتمالی به پرسش طرح شده؛ ..................... نام دارد.

۲. اولین گام در روش علمی ..................... و آخرین گام ................... می باشد.

۳. اگر فرضیه قابل آزمایش شدن نباشد، باید آن را  ....................... کنیم.

۴. برای اطمینان از درستی پاسخ آزمایش باید آن را ...................... کنیم.

۵. بعد از پیش بینی )فرضیه سازی( باید آن را ........................ کنیم.

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.  ½

۱. جمع آوری اطالعات در مورد محیط اطراف با استفاده از حواس پنج گانه چه نام دارد؟ 

۲. چه زمانی باید فرضیه را تغییر داد؟ 

۳. به نظر امیرحسین»علّت زرد شدن برگ درختان در فصل پاییز، سرمای هوا است.« او می تواند این نظر خود را 

آزمایش کند؟ 

۴. تشخیص بوی گل و مزه ی شیرینی به کمک حس بویایی و چشایی را در روش علمی چه می نامند؟

۵. اگر برای سؤالی که در ذهن شما وجود دارد، یک پاسخ احتمالی پیدا شود؛ آن را چه می نامند؟

6. به چه دلیل یک محقق؛ یک آزمایش را بارها تکرار می کند؟

7. کدام مرحله از مراحل انجام تحقیق علمی نیاز به آزمایش دارد؟

8. نتیجه گیری چگونه صورت می گیرد؟



۱0

9. وقتی درستی یک فرضیه به وسیله ی آزمایش های فراوان ثابت شود، آن را چه می نامند؟

۱0. مراحل یک تحقیق علمی را به ترتیب بنویسید.

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.  ½

1. کدام گزینه مراحل روش علمی را به درستی نشان می دهد؟ 

 1( مشاهده، آزمایش، طرح سؤال، ساختن فرضیه، نتیجه گیری

۲( مشاهده، پرسش،ساختن فرضیه، آزمایش،نتیجه گیری

۳( مشاهده، طرح سؤال، ساختن فرضیه، آزمایش،یادداشت برداری، نتیجه گیری

۴( مشاهده، ساختن فرضیه، آزمایش؛ یادداشت برداری، نتیجه گیری

2. فرضیه ای که با آزمایش های گوناگون درستی ثابت آن ثابت شود، یک ....................... است. 

 ۴( یادداشت برداری   ۳( نظریه   ۲( نتیجه   1( پیش بینی

3. نخستین گام در روش علمی چیست؟ 

 ۴( پیش بینی   ۳( فرضیه سازی   ۲( مشاهده   1( طرح سؤال

4. کدام مرحله از روش علمی نیاز به آزمایش دارد؟ 

 ۴( فرضیه   ۳( مشاهده   ۲( نتیجه گیری   1( طرح پرسش

۵. هنگام انجام آزمایش ها باید چه کاری انجام دهیم؟. 

 ۴( نتیجه گیری   ۳( مشاهده   ۲( یادداشت برداری   1( دقّت



۱۱

فصل پا�ان آزمون

1- صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت های زیر را با عالمت )( مشخص کنید.

صحیح         غلط  الف( برای اطمینان از درستی پاسخ آزمایش باید آن را تغییر دهیم. 

صحیح         غلط  ب( به ارائه یک پاسخ احتمالی به پرسشی که ساخته ایم، فرضیه می گویند.  

صحیح         غلط  ج( طرح پرسش نیاز به انجام آزمایش دارد. 

2- فرضیه ای که درستی آن با آزمایش های فراوان ثابت شده باشد، ....................... نامیده می شود.

3- در هنگام آزمایش باید تمام مشاهدات خود را ......................... کنیم.

4- تشخیص بوها و مزه ها به کمک حواس بویایی و چشایی را در روش علمی، ......................... می گوییم.

5- اّولین و آخرین مرحله در روش علمی کدام است؟

6- کدام مرحله از روش علمی نیاز به آزمایش دارد؟

7- به جمع آوری اطالعات درباره ی محیط اطراف با استفاده از حواس پنج گانه چه می گویند؟

8- مشاهده را تعریف کنید.



۱۲

9 - مراحل یک تحقیق علمی را به ترتیب بنویسید.

10-  فرضیه و نظریه را تعریف کنید.
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زهندگ� دلاير ها مخلوط

مخلوط ��نواختتعر�ف غ�ر ��نواختمخلوط حالل�تمخلوط بر مؤثر عوامل
جداسازي هاي لايروش

ها مخلوط
ها مخلوط �الايربرد

مخلوط

اگر دو یا چند ماده را با هم ترکیب کنیم به طوری که خاصیت هر ماده حفظ شود، یک مخلوط خواهیم داشت. این 

مواد می توانند جامد، مایع و یا گاز باشند. مخلوط ها دو نوع هستند:

1. مخلوط غیر یک نواخت )ناهمگن(

2. مخلوط یک نواخت )همگن(

مخلوط غیر یک نواخت )ناهمگن(
از ترکیب دو یا چند ماّده با یکدیگر به صورتی که هر ماده خاّصیت خود را حفظ کرده و بتوانیم آن ها را از هم دیگر 

جدا کنیم، یک مخلوط غیر یک نواخت خواهیم داشت. نام دیگر مخلوط غیر یک نواخت، مخلوط ناهمگن می باشد.

مثال ساالد، مخلوط سبزی خوردن، آجیل، شربت خاکشیر.

همان گونه که گفته شد مواد می توانند در حالت های مختلف )جامد، مایع، گاز( با یکدیگر ترکیب شده و یک مخلوط 

را به وجود بیاورند. انواع مخلوط هایی که به این ترتیب درست می شوند عبارتند از:

1. مخلوط جامد در جامد ⇐ مخلوط میوه های خشک

2. مخلوط جامد در مایع ⇐ شربت خاکشیر

3. مخلوط مایع در مایع ⇐ روغن مایع در آب

4. مخلوط جامد در گاز ⇐ گرد و غبار یا دوده در هوا



15

مخلوط یکنواخت )همگن یا محلول(

از هم  به آسانی  را  نتوان آن ها  به طوری که  بین همدیگر قرار گیرند،  به طور یک نواخت  ماده  ّذرات دو  هر گاه 

یا  این حالت می گوییم که مخلوط یک نواخت  باشد، در  به دست آمده شفاف و یک نواخت  تشخیص داد و مخلوط 

همگن است. نام دیگر مخلوط یک نواخت، محلول می باشد. 

 هر محلول دارای 2 بخش است: حّلل و حل شونده. وقتی نمک در آب حل می شود به نمک مادهّ ی حل شونده و به 

آب حّلل می گویند.

V:ویژگی های محلول ها

 1. در محلول ها، هیچ ماّده ای ته نشین یا رونشین نمی شود.

2. محلول ها شفاف هستند.

3. در محلول ها، ماّده ی حل شونده به خودی خود از حّلل جدا نمی شود.

آب و نمک زعفران دم کرده و صاف شده

مخلوط هایی مانند قند در آب، سرکه در آب و نمک در آب، مخلوط های یک نواخت می باشند.

 یکی از ساده ترین روش ها که به کمک آن می توان مخلوط غیریکنواخت را از مخلوط یک نواخت تشخیص داد، این 

است که آن را برای مّدتی در جایی کاملً بی حرکت قرار دهیم. اگر پس از گذشت مّدتی یکی از اجزا آن ته نشین شد 

و یا باال آمد، آن گاه آن مخلوط،مخلوط غیر یک نواخت می باشد.
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V:انواع محلول عبارتند از 

1. محلول جامد در مایع ⇐ نمک در آب

2. محلول مایع در مایع ⇐ سرکه در آب

3. محلول گاز در مایع ⇐ نوشابه

4. محلول گاز در گاز ⇐ هوا مخلوطی از چند گاز می باشد که مهم ترین آن ها اکسیژن است.

روش های افزایش سرعت حل شدن مواد   

برای این که ماّده ی حل شونده بتواند سریع تر در حّلل،حل شود می توان از 3 روش استفاده نمود:

1. هم زدن: وقتی که شکر را در چای می ریزیم، با هم زدن خواهیم دید که شکر سریع تر در چای حل می شود.

2. خرد کردن مّواد حل شونده: اگر شاخه نبات، نبات خرد شده و نبات پودر شده در اختیار داشته باشیم و هر کدام 

را در ظرف هایی که دارای آب با دمای یکسان هستند ریخته و هم بزنیم، مشاهده می کنیم که پس از گذشت مّدت 

زمان یکسانی برای هر سه ظرف،در ظرفی که حاوی مخلوط آب و پودر نبات است، پودر نبات سریع تر حل شده است.

3. حرارت دادن: هر چه در هنگام درست کردن مخلوط یک نواخت دمای حّلل بیش تر باشد، ماّده ی حل شونده 

سریع تر در آن حل می شود.

نبات بریزیم مشاهده  با درجه حرارت های مختلف هستند، پودر  لیوان که دارای آب  به عنوان مثال اگر در سه 

می کنیم که مدت زمانی که طول می کشد تا این پودر نبات به طور کامل در آب حل شود با توّجه به درجه حرارت آب 

درون لیوان ها متفاوت است.
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روش های جداسازی مخلوط ها   

 گاهی وقت ها نیاز داریم که اجزای یک مخلوط را از هم جدا کنیم. اجزای برخی مخلوط ها مانند آجیل و میوه های 

خشک به راحتی از هم جدا می شوند اما در دیگر مخلوط ها باید از روش های مختلفی برای این  کار استفاده نمود. در 

این جا با 3 روش جدا سازی اجزای مخلوط ها از یکدیگر آشنا می شویم:

1. عبور دادن مخلوط از صافی )الک(: بر اساس اندازه، درشتی و ریزی اجزای مخلوط صورت می گیرد مثل غربال 

آب و ماسه که به راحتی اجزای آن را از هم جدا می کنیم، یا ریختن دم نوش ها ی گیاهی با صاف کن که برگ ها روی 

صافی می مانند. 

2. حرارت دادن )بخار کردن(: با حرارت دادن برخی مخلوط ها می توان اجزای آن را از هم جدا نمود. از این روش 

برای بدست آوردن آب آشامیدنی از آب شور دریا استفاده می شود. ابتدا آب دریا را که به صورت یک محلول جامد 

در مایع است )ماّده ی حل شونده نمک و حّلل آب است( را حرارت داده تا نمک در ته ظرف باقی بماند، سپس با سرد 

نمودن بخارهای آب می توان آب آشامیدنی را بدست آورد که دیگر شور نیست.
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سرریز کردن: در برخی مخلوط های مایع در مایع مانند روغن مایع در آب یا نفت در آب به علّت سبک بودن روغن 

و نفت نسبت به آب، این مواد بر روی آب قرار می گیرند که با احتیاط می توان با انجام عمل سرریز کردن آن ها را 

از هم جدا نمود.

کاربرد مخلوط ها در زندگی

بسیاری  استفاده های  آن ها  از  و  داشته  ما  زندگی  در  مّهمی  نقش  مخلوط ها  شدید  متوجه  کنون  تا  که  همان گونه 

می کنیم. مانند: 1- ساختمان سازی )مخلوط آب با سیمان یا ماسه و یا گچ(. 2- بهداشت )شوینده ها(. 3- پزشکی 

)برخی داروها و سرم ها(. 4- صنعت )رنگ ها(. 5- خوراکی )ادویه ها - مخلوط آب و مواد خوراکی(.  

 البته استفاده ی بیش از حد از برخی از این مخلوط ها مانند شوینده ها و رنگ ها  برای طبیعت ضرر داشته و سلمتی 

محیط زیست و جانداران را به خطر می اندازد.
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