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اگرمطالباینفصلراخوببخوانیدوباماهمراهشوید،میتوانید:

yyy.کنیدyبیانyکاملyطورyبهyراyمسئلهyحّلyعلمیyروش

yyyyبرایyمنطقیyوyکاملyپیشنهادy،پرسشyطرحyباyهمراهy،زندگیyیyروزمّرهyهایyپدیدهyدقیقyیyمشاهدهyبا
y.yبپردازیدyهاyآنyآزمایشyبهyوyکنیدyارائهyهاyآن

yوyکنیدyنگاهyدّقتyبهyآفرینشyهایyشگفتیyبهyطبیعتyدرyگردشyهنگامyکهyآموختیدyپیشyهایyسالyدر
yمشاهداتyازyبرداریyیادداشتyوyدقیقyیyمشاهدهyباyسفرyوyدرگردشyببریدyپیyبزرگyخداوندyعظمتyبه

خود،yروشyدانشمندانyراyبرایyحّلyمسائلyخودyانتخابyکنید.

yمّدتyطوالنیyسفرyیکyبهy،خانوادهyهمراهyبهyتعطیالتyدرyپارساyوyتارا
yبستنیyهاyآنyبرایyخواهدyمیyپدرy،سفرyابتدای yدرy.روندyمیyایرانگردی
yتو yنظر yبه y:پرسدyمی yتارا yاز yپارسا y.کندyمی yنظرخواهی yهاyآن yاز y،بخرد
yیکبارyلیوانyشود؟yمیyآبyدیرترy،زیرyهایyلیوانyازyیکyکدامyدرyبستنی
yوyتاراyبهyتوانیدyمیyخوبم،آیاyدوستانyکاغذی؟yلیوانyیاyپالستیکیyمصرف

پارساyکمکyکنیدyپاسخyسؤالشانyراyبهyروشyعلمیyبیابند؟

yهاییyروشy.کندyحلyراyخودyزندگیyمسائلyکهyکردهyمیyتالشyوyبودهyکنجکاوyخودyمحیطyبهyنسبتy،تولّدyزمانyازyانسان
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yصاحبyکهyکسانیyباyخودyمسائلyحّلyبرایyاوy،مثالyبرایy.استyبودهyمتفاوتy،کردهyانتخابyخودyمسائلyحّلyبرایyاوyکه
.yاستyکردهyاستفادهyهاyآنyیyتجربهyازyوyکردهyمشورتy،نظرند

علم
yکهyگویندyمیyعلمy،اطرافyجهانyدرyموجودyهایyواقعّیتyوyهاyپدیدهyموردyدرy،انسانyهایyآگاهیyوyاّطالعاتyیyمجموعهyبه
yجهانyهایyواقعّیتyشناختyدرراهyکوششیyعلمyچنینyهمy،آیدyمیyدستyبهyگوناگونyهایyسؤالyجوابyیافتنyطریقyاز

.yاستyاطراف

فّناوری ) تکنولوژی (
y،نمونهyبرایy.بهترyزندگیyایجادyبرایyعلمyازyیyاستفادهyیعنیy،فّناوری
yمختلفyدراعماقyحرکتشyیyنحوهyوyماهیyبدنyساختارyباyآشنایی
yساختنyبرایyعلمyاینyازyدانشمندانyاستفادهyولیy.استyعلمy،دریا

y.استyفّناوریy،دریاییyزیر
yساعات yکارها،کاهش yشدن yترyآسان y،تولید yافزایش yباعث yفّناوری
کاریyافراد،yباالyرفتنyسطحyزندگی،yکاهشyمنابعyطبیعیyمیyشود.

مهارت های یادگیری
yاستفادهyباyماy.شودyمیyپایدارترyوyترyعمیقy،علمیyمفاهیمyآموزشyهاyآنyطریقyازyکهyهستندyیادگیری،کارهاییyهایyمهارت
yبهyتوانyمیyیادگیریyهایyکنیم.ازمهارتyپیداyراyعلمیyمفاهیمyوyقوانینyبینyروابطy،توانیمyمیyعلمیyهایyمهارتyاینyاز

مشاهدهyیyدقیق،yطبقهyبندی،yاندازهyگیری،yکارyباyابزار،yیادداشتyبرداریyوy...yاشارهyکرد.

انواع مهارت های یادگیری به کاررفته درروش علمی 
yاّطالعاتy.شودyمیyآوریyجمعyمختلفyمنابعyازyاّطالعاتyآنyطّیyکهyاستyمهارتیy:1-مهارتجمعآوریاّطالعات
yتوانyمیy،yشودyمیyاستفادهyاّطالعاتyآوریyجمعyدرyکهyمنابعیyازy.شودyبیانyمختصرyوyواضحy،yروشنyبایدy،شدهyآوریyجمع

بهyمواردyزیرyاشارهyنمود:

yyمتخّصصyوyنظرyصاحبy،yمّطلعyافراد

yy)y....yوyمجالتy،yکتابyمانندy(yعلمیyمنابع

yy)دیگرyهایyرسانهyوyتلویزیونy،yرادیوy،yاینترنتیyهایyسایتyمانندy(yرسانیyاّطالعyyهایyفّناوریy
2-مهارتyاندازهyگیری:yمهارتyاندازهyگیریyبهyماyکمکyمیyکندyتاyyمشاهدهyراyازyحالتyکیفیyبهyحالتyکّمیyتبدیلyکنیم.
yجرمyگیریyاندازهyوyمترyواحدyباyطولyگیریyاندازهy:مانندyمشّخص؛yواحدیyباyکّمّیتyیکyیyمحاسبهyیعنیy،گیریyاندازه

باyواحدyکیلوگرم.
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y.در اندازه گیری باید از واحدها و وسایل اندازه گیری دقیق و مناسب استفاده کرد 

y.با تکرار اندازه گیری می توان خطاهای حاصل از آن را کاهش داد 

yبرایy.گویندyمیyبندیyطبقهyراyموجودyهایyشباهتyوyتفاوتyبراساسy،اّطالعاتyبندیyدستهy:3-مهارتطبقهبندی
اینyکهyبتوانیمyطبقهyبندیyخوبyوyمناسبیyداشتهyباشیم،yبایدyمشاهدهyگرyدقیقyوyخوبیyباشیم.

yدستyبهyنتایجyوyشدهyآوریyجمعyاّطالعاتyآنyطّیyدرyوyهاستyمهارتyمهمترینyازyیکیy:4-مهارتیادداشتبرداری
yنگهداریyوyثبتy)y...yوyفشردهyلوحy،yرایانهy،yکاغذyدرy(yهاyدادهyجدولyوyنمودارyشکلyبهy،آزمایشyوyمشاهدهyهرyازyآمده

میyشود.

انواع نمودار                                                                                                     

نمودار خّطی
yراyگیریyاندازهyمقیاسyدوyکهyهستندyایyدستهyجزءy،خّطیyنمودارهای
yوyعمودیyامتدادyدرyهاyمقیاسyازyیکیyنمودارهاyاینyدرy.شوندyمیyشامل
yیاyترینyدقیقy،نمودارهاyنوعyاینy.گیردyمیyقرارyافقیyامتدادyدرyدیگری
yدادنyنشانyدرyنظرyاینyازy.دهندyمیyتشکیلyراyنمودارهاyنوعyترینyصحیح
yکهyهنگامیyالبّتهy.هستندyمفیدyبسیارy،اّطالعاتyدوسریyمیانyرابطه
yدردستyزیادیyبسیارyاّطالعاتyکهyمیشودyاستفادهyنمودارهاyاینyاز
yدرyراyاّطالعاتyیyتوسعهyیاyوyگسترشyیyنحوهy،خّطيyنمودارهایy.باشد

یکyمّدتyزمانyمعّین،yبهyخوبیyنشانyمیyدهند.

نمودارستونی ) میله ای( 
yیyتهّیهy.نمودارهاستyنوعyترینyسادهy،خواندنyنظرyازyستونیyنمودار
yازyدستهyهرyکهyترتیبyاینyبهy.استyآسانyبسیارy،نمودارهاyنوعyاین
yافقیyهمگیyیاyهاyستونyاینy.دهیمyمیyقرارyستونyیکyدرyراyاّطالعات
yمقیاس yدرصد yیyدهنده yyنشان y،هاyستونyبلندی y.عمودي yیا yهستند
yهاyستون yپهنای yکه yحالی yدر yاست؛ yاّطالعات yمیزان yیا yگیریyاندازه
yیyمقایسه yبرای yستونی yنمودار yاز y.ماندyمی yباقی yاندازه yیک yبه yهمه
y،تواندyمیyستونیyنمودارy.شودyمیyاستفادهyاّطالعاتyمحدودیyتعداد
yزمانیyهایyفاصلهyدرyکّمیyاّطالعاتyمستقیمyیyمقایسهyبرایyایyوسیله

مشّخصyباشد.
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نمودار دایره ای
yهاییyقسمتyبهyراyدایرهy،منظورyاینyبرایy.شودyمیyاستفادهyدایرهyازy،اّطالعاتyدادنyنشانyبرایy،نمودارهاyازyنوعyاینyدر
y.باشدyدرصدy۱۰۰yبایستیy،هاyقسمتyتمامyجمعyًمسلّماy.دهندyمیyنشانyدرصدyنسبتyبهyراyهرقسمتyوyکنندyمیyتقسیم

بهyطورyخالصه،yنمودارهایyدایرهyایyدارایyدوyخصوصیّتyزیرyمیyباشند:

yy.دهندyمیyنشانyدیگریyمتغّیرyبهyتوّجهyبدونyراyاّطالعاتyکّل

yy.شودyمیyبیانyآنyکّلyازyکسریyیاyدرصدyصورتyبهyهرقسمتy

نمودار تصویری 
yاستفادهyجالبyرنگیyیاyسفیدyوyسیاهyهایyشکلyانواعyازy،تصویریyنمودارyدر
y.شودyمیyدادهyنمودارyبهyجّذابیتyوyحقیقیyحالتy،ترتیبyبدینyوyشده
yدرواقعyوyاندyشدهyگرفتهyستونیyنمودارهایyازyدرحقیقتyنمودارهاyنوعyاین
yقابلyسادگیyبهyتصویریyنمودارy.دهندyمیyارائهyنیزyراyاّطالعاتyهمانyًعینا
yموردyهاyآنyدرyحقیقیyهایyشکلyکهyداردyراyمزیّتyاینyوyاستyخواندن
yانواع yصراحتyو yدّقت yتصویری yنمودارهای yالبّته y.گیردyمیyقرار yاستفاده

دیگرyراyندارند.
.yاستyدانشمندy،پردازدyمیyجوyوyجستyبهyوyکندyمیyکنجکاویyاطرافشyیyدربارهyکهyکسیyدانشمندکیست؟هر

انسان برای حّل مسائل و مشکالت خود، از چه منابعی استفاده می کند؟
yهموارهyبشرy.استyکرده،تجربهyانتخاب yمشکالتشyوyمسائلyحّلyبرای yانسان yکهyحلّیyراه yترین yابتدایی y:1-تجربه
yمحدودیّتyنامyبهyبزرگیyنقصyازy،زیادyمزیّتyوجودyباyروشyاینy.کندyمیyمنتقلyدیگرyنسلyبهyنسلیyازyراyخودyتجربّیات

اّطالعاتیyبرخوردارyاست.
yبهy،yاندyبودهyمواجهyآنyباyقباًلyکهyپرسدyمیyاشخاصیyازyراyمشکالتشyحّلyراهyانسانyکهyهنگامیy:2-صاحبنظران

سراغyصاحبyنظرانyرفتهyاستy.اشکالyاینyروشyاینyاستyکهyصاحبyنظرانyممکنyاستyمرتکبyاشتباهyشوند.
3-استدالل:yقرارyدادنyواقعّیتyهاyدرyکنارyهمyوyاستخراجyیکyنتیجه،yاستداللyاست.

yمعّرفیy،مسئلهyحّلyروشyیکyعنوانyبهyراyعلمیyروشy،استقراییyوyقیاسیyروشyدوyترکیبyباyدانشمندانy:روشعلمی
کردهyاند.

انواع استدالل
قیاسی:نوعیyاستداللyاستyکهyبرایyبهyدستyآوردنyنتیجه،yازyکلyبهyجزءyحرکتyمیyکنیم.

yوقتیy،استداللyنوعyاینyدرyکنیمyمیyحرکتyنتیجهyآوردنyدستyبهyبرایyکلyبهyجزءyکهyاستyاستداللyاستقرایی:نوعی
نتیجهyیyحاصلyدرستyاستyکهyمقّدمهyیyانتخابyشده،yدرستyباشد.
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اصول روش علمی :
y-۱مشاهده

y-2طرحyسؤال
y-3فرضیهyسازی

y-4آزمایشyفرضیه
y-5نتیجهyگیری

  در صورتی که بیماری شخصی پیچیده باشد، ابتدا پزشک مشکل بیمار را بررسی می کند و راه حل های احتمالی را ارائه 

می دهد؛ سپس آزمایش های مختلف را در نظر می گیرد و براساس نتیجه ی آزمایش ها، درمان را شروع می کند.  این مثال استفاده از روش 

علمی را در حّل مسائل ومشکالت، نشان می دهد.

مشاهده 
yاست.بیشyمختلفyابزارهایyکاربردyوyبیناییyخصوصyبهyپنجگانهyازحواّسyدقیقyyیyاستفادهy،علمیyکارyازyمرحلهyاّولین

ازy8۰yدرصدyاّطالعاتیyکهyازyمحیطyاطرافyخودyبهyدستyمیyآوریمyازyطریقyحّسyبیناییyاست.

مشاهده ی علمی بر دو نوع است
...yوyشکلy،بوy،رنگy:مانندyکند؛yمیyصحبتyاشیاyوyهاyپدیدهyخواّصyوyکیفّیتyموردyدرyکهyاستyایyمشاهدهy:۱-کیفی

...yوyفاصلهy،حجمy،جرمy:مانندyکند؛yمیyصحبتyهاyپدیدهyمقدارyموردyدرyکهyاستyایyمشاهدهy:2-کّمی

در یک مشاهده ی علمی:
y-۱مشاهدهyگرyنبایدyازyاظهارyنظرyشخصیyخودyدرyمشاهده،yاستفادهyکند.

y-2درحینyمشاهده،yبایدyهدفyمشاهدهyگر،yمشّخصyباشد.
.yباشدyدقیقyبایدyمشاهدهy-3

اهداف مشاهده
y-۱جمعyآوریyشواهدyوyاّطالعات

y-2مقایسهyیyدوyیاyچندyچیزyیاyپدیدهyوyیافتنyشباهتyوyتفاوتyهایyبینyآنyها
y-3طبقهyبندیyوyدستهyبندیyچندyجسم،yبرحسبyتفاوتyوyشباهتyهایyموجودyازyراهyهایyمختلف

نمونه ای از مشاهده
y.استyمترyسانتیy۱5۰yعلیyقدy-۱
y-2نانyکپکyزده،yبویyبدیyدارد.
y-3سطحyاینyجسم،yصافyاست.

y-4بعدyازyریختنyجوهرyنمکyبرyرویyسنگyمرمر،yگازyمتصاعدyشدهyاست.

فرضیهyیyدرستy)نظریه(

فرضیهyیyنادرست
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طرح پرسش
yهاyپرسشyآنyباyتحقیقyوyآیدyمیyوجودyبهyمشاهدهyطّیyدرyکهyشودyمیyشروعyهاییyپرسشyباy،yعلمیyروشyازyدومyیyمرحله

شروعyمیyشودy.yهرyسؤالyممکنyاست،yسؤالyدیگریyراyدرyپیyداشتهyباشد.

فرضیه سازی 
y.باشدyنادرستyیاyدرستyاستyممکنyکهyباشدyمیyسؤالyیاyمسئلهyبرایyتوصیفیyیاyمنطقیyوyاحتمالیyپاسخy،yفرضیه

برایyاطمینانyازyدرستیyفرضیه،yبایدyآنyراyآزمایشyکرد.
یک فرضیه ی علمی باید:

yy.باشدyدقیقyیyمشاهدهyاساسyبر

yy.شودyعوضyبایدyفرضیهyصورتyاینyغیرyدرy،باشدyامتحانyوyآزمایشyقابل
نمونه هایی از یک فرضیه

yy.شودyمیyپژمردهy،yبگیردyقرارyشدیدyنورyمقابلyدرyگیاهyاینyاگر

yy.زندyمیyکپکyترyسریعy،رطوبتyبرابرyدرyنان

آزمایش فرضیه
yبا y.کردyآزمایشyراyآنyباید yفرضیهyنادرستی yیا yدرستیyاز yاطمینانyبرای
yمشاهداتyوyهاyآزمایشyهمyبازy،گیریyاندازهyدقیقyابزارهایyازyاستفادهyوجود

ماyدارایyدرصدیyخطاyمیyباشند.yاینyخطاهاyشاملyمواردyزیرyاست:
1-شخص:y)کهyناشیyازyناتوانیyحواّسyپنجگانه،yدرyدرکyپدیدهyهاyمیyباشد.(

yنگاهyکشyخطyبهyy»ج«yوy»ب«yامتدادyازyدیگرyبارyوy»الف«yامتدادyازyبارyیکy،yمیلهyطولyگیریyاندازهyبرایyآموزیyدانشyاگر
کند،yدرyنقطهyیy»ب«yطولyخطyکشyراyواقعی،yدرyنقطهy»الف«yکوتاهyترyازyحّدyمعمولyوyدرyنقطهy»ج«yبلندترyمیyبیند.

 

yمواجهyخطاyباyگیریyاندازهy،نورyشکستyعلّتyبهyبگیریم؛yاندازهyآبyدرونyراyمستقیمیyخّطyطولyبخواهیمy2-محیط:اگر
میyشود.

3-وسیلهوابزار:y(yبرایyنمونه،yترازوyتنظیمyنباشد،yاعدادyرویyخطyکشyمعلومyنباشند.(
yراyآزمایشyیکyوقتیy،yکنیمyمیyتکرارyبارyچندینyراyآنy،yآزمایشyیکyیyنتیجهyدرستیyازyاطمینانyبرایyاوقاتyگاهی

چندینyبارyتکرارyکنیمyانتظارyمیyرودyکهyاکثرyاندازهyگیریyهاyبهyهمyنزدیکyباشندyولیyعیناyًمثلyهمyنباشند.
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اگر در اندازه گیری ها، اعداد متفاوتی را به دست آوریم؛ باید میانگین اعداد را که به هم نزدیک می باشند، حساب کنیم.

نکاتی که درآزمایش باید رعایت شوند عبارتند از :
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyبهداشتیyوyایمنیyمسائلyبهyتوّجه

yyمناسبyگیریyاندازهyواحدyوyابزارyازyاستفادهy

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyابزارyباyکارyوyگیریyاندازهyدرyدّقتy

yyآمدهyبدستyنتایجyدرستیyازyاطمینانyبرایy،آزمایشyتکرارy

yyمراحلyتمامyدرyزیادyدّقتyباyنکاتyیyکلّیهyازyبرداریyیادداشتy

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyروندyمیyکارyبهy،شدهyذکرyعلمیyهایyمهارتyتمامyًمعموالy،yآزمایشyیyمرحلهyدر
yگروهyدوyدارایyآزمایشyنوعyاینy.باشدyشدهyکنترلyکهyاستyصحیحyوyعلمیyوقتیy،آزمایشyآزمایشکنترلشده:یک
y،استyبررسیyموردyکهyعاملyیکyوyشوندyمیyفرضyثابتy،شرایطyوyعواملyتمامy،گروهyدوyاینyدرy.استyشاهدyوyاصلی

تغییرyمیyکند.
yاصلیyگروهyبرyمؤثّرyعواملyنظیرy،آنyدرyمؤثّرyعواملyوyهاyویژگیyتمامyکهyاستyاصلیyگروهyمشابهyگروهشاهد:گروهی

آزمایشyاستyوyتنهاyدرyیکyعاملyموردyبررسی،yباyگروهyاصلیyفرقyمیyکند.
yدرyهرyآزمایشyکنترلyشدهyدوyمتغّیرyوجودyدارد:

yy.نیستyآزمایشyهایyمتغّیرyتغییراتyبهyوابستهy،آنyتغییراتy:مستقلyمتغّیر

yy.استyوابستهy،مستقلyمتغّیرyتغییراتyبهy،آنyتغییراتy:وابستهyمتغّیر
yبهyراyگیاهyرشدyوyدهیمyمیyتغییرy،مستقلyمتغّیرyعنوانyبهyراyنورy،گیاهyرشدyمیزانyبرyنورyتغییراتyاثرyآزمایشyمثال:درy
yبهyراyگیاهyنوعyوyگلدانyجنسy،شکلy،دماy،خاکy،معدنیyمواّدy،آبyمانندyکنیم.عواملیyمیyبررسیy،وابستهyمتغّیرyعنوان

عنوانyعواملyدیگرyثابتyنگهyداشتهyوyتغییرyنمیyدهیم؛yزیراyفقطyمیyخواهیمyتأثیرyنورyبرyرشدyگیاهyراyبررسیyکنیم.

نتیجه گیری :
yy.شوندyمیyمنبسطy،حرارتyاثرyدرyهاyگازyیyهمهy،مثالyبرایy.پردازدyمیyافتادهyاتّفاقyچهyyآنyشرحyبهy:قانون

yyyیکyافتادنyاتّفاقyدلیلyیاyعلّتyیyدربارهy،نظریهy.گویندyمیyنظریهyآنyبهy،شودyثابتyفرضیهyدرستیyکهyهنگامیy:yنظریه
پدیدهyصحبتyمیyکند.مانندyالکترونyهاyرویyهستهyسقوطyنمیyکنند،yزیراyباyسرعتyبهyدورyآنyمیyچرخند.

یک نظریه تا زمانی پذیرفته است که :
y-۱برyخالفyآنyثابتyنشدهyباشد.

y-2جوابyگویyپرسشyهایyماyباشد.
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1- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

الف( بارمان با چشمان بسته، محتویّات یک جعبه را بررسی می کند. این کار او ................... نامیده می شود .

ب( ساده ترین راه حلّی که انسان با آن روبه رو است، ......................... نام دارد .

پ( الزم نیست که یک فرضیه، ........................ باشد،اّما باید قابل .................... باشد .

2- به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

الف( دانش آموزی برای اندازه گیری نقطه ی جوش مایع، دمای جوش آن را چندین بار اندازه گرفت و نتایج زیر را به دست 

در گزارش نتیجه ی آزمایش، باید نقطه ی جوش را به چه عددی گزارش دهد؟ ( c c c c)122 117 124 189− − − آورد 

ب( مّهم ترین مرحله در روش تحقیق علمی و طبقه بندی چیست؟

پ( رضا می خواهد رابطه ی رشد گیاه و میزان آب مصرفی آن را بسنجد. برای این کار او باید کدام عامل را تغییر دهد؟

-1

 الف( مشاهده؛ به جمع آوری اّطالعات به کمک اندام های حسی مشاهده می گویند. در عمل مشاهده می توان از تک تک اندام های 

حسی به صورت جداگانه استفاده کرد.

پ( درست - آزمایش کردن ب( تجربه 

-2

الف( چون عدد 189 از نتایج به دست آمده فاصله زیادی دارد کنار گذاشته می شود و میانگین اعداد دیگر گرفته می شود تا نقطه 

جوش مایع به دست آید.
( )122 117 124 363 121

3 3
+ +

= =

ب( مشاهده 

پ( مقدار آب مصرفی
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1- فعالیّتی طراحی کنید که به شما پاسخ این پرسش را بدهد، که آیا تعداد ضربان قلب افراد با میزان وزن 
افراد متناسب است؟

2- تفاوت نظریه و قانون را توضیح دهید؟

3- امید مقداری آب برکه را زیر میکروسکوپ قرار داد و با ضعیف ترین عدسی میکروسکوپ آن را نگاه 
کرد و در گزارش خود نوشت )جانداران کوچکی دیدم که حرکت می کردند( این عبارت امید کدام قسمت 

روش علمی است؟

4-امیر مطابق شکل در چهار ظرف مشابه که مقدار مساوی از آب های مختلف وجود دارد در قسمت یخ ساز 
یخچال قرار داد سپس هر 5 دقیقه یک بار آن ها را مشاهده می کرد و زمان  یخ زدن آن ها را ثبت کرد شما 

از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟
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1- مراحل روش علمی به ترتیب، کدام یک از موارد زیر می تواند باشد؟

1( طرح مسئله - مشاهده - ارائه ی فرضیه - آزمایش - نتیجه گیری

 2( مشاهده - طرح مسئله - ارائه ی فرضیه - آزمایش- نتیجه گیری

 3( ارائه ی فرضیه - مشاهده - طرح مسئله - آزمایش- نتیجه گیری

 4( مشاهده - ارائه ی فرضیه - طرح مسئله - آزمایش - نتیجه گیری

2- کدام مورد، مراحل روش علمی را به ترتیب و به درستی نشان می دهد؟

  1( مشاهده - آزمایش - فرضیه - نظریه

 2( فرضیه - مشاهده - آزمایش - نظریه

  3( مشاهده - فرضیه - آزمایش - نظریه

 4( فرضیه - آزمایش - مشاهده - نظریه

3- هنگامی که یک محقق یک آزمایش را بارها تکرار می کند بدین خاطر است که ...

 1( کنترل کند که وسیله های آزمایشگاهی درست کار کند

 2( اندازه گیری های قابل اطمینان تری بدست آورد

 3( از خطاهای موجود در آزمایش جلوگیری کند

 4( کنترل کند که اندازه گیری در طول آزمایش تغییر کرده است یا خیر

4- معلّم بهاره از او خواسته بود، چند تّکه یخ برای آزمایش به مدرسه ببرد . او با خود گفت: »برای آنکه بتوانیم ماندگاری 
یخ را طوالنی کنم، بهتر است تعداد کیسه ها را بیشتر کنم.« این گفته ی بهاره کدام یک از موارد زیر را نشان می دهد؟

 2( طرح مسئله    1( مشاهده

4( تحلیل و نتیجه گیری    3( پیشنهاد راه حل

5- مهم ترین موضوع در طرح یک نظریه علمی چیست؟

 1( درک مشخص از مسئله و پیشنهاد

 2( اطمینان کامل به دقّت حواّس پنج گانه و آزمایشگاه مجهز

  3( مشاهده بر اساس استفاده از حواّس پنج گانه و اندازه گیری های دقیق در آزمایش ها

 4( مطالعه و پیش بینی و مشاهده ی دقیق پدیده های علمی

6-  در یک آزمایش چگونه می توان خطاها را به حداقل رساند؟

 1( وقتی ناشی از شخص باشد

 2( وقتی سطح کیفی وسائل آزمایشگاهی پایین نباشد

 3( وقتی بر اثر عوامل محیطی به وجود آمده باشد

 4( وقتی بر اثر تکرار آزمایش به وجود آمده باشد
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7- به نظر زهرا »برای بی رنگ کردن پتاسیم پر منگنات به وسیله ی آب اکسیژنه، اگر سرکه به آن محلول اضافه شود، 
سرعت انجام واکنش سریع تر می شود.« این مرحله، کدام یک از مراحل روش علمی را بیان می کند؟

 4( آزمایش   3( نظریه   2( فرضیه   1( طرح مسئله

8-  مهم ترین ویژگی که یک فرضیه باید داشته باشد؛ کدام یک از گزینه های زیر است؟

 2( با توّجه به اطالعات جمع آوری شده بیان شود     1( قابل آزمایش باشد

 4( موارد 1 و 2 صحیح است   3( بعد از چند بار آزمایش بیان شود

9- بعد از تکرار آزمایش در چه صورت نظریه می دهیم ؟

 1( نتایج به دست آمده شبیه هم باشند

 2( از درست بودن فرضیه اطمینان حاصل کنیم

 3( نتایج تا حدی شبیه هم باشند

 4( فقط یک مورد از نتایج شبیه دیگری باشد

10- در کدام یک از مراحل تحقیق علمی تقریبًا تمام مهارت های قبلی خود را، در آن به کار می بریم؟

 2( برقراری ارتباط    1( آزمایش

 4( مشاهده    3( پیش بینی

11- زهرا می گوید: »به نظر من اگر مقداری آب اکسیژنه به مخلوط کاغذ رنگی و آب، اضافه کنیم ، رنگ کاغذ تغییر 
می کند. « این جمله ی زهرا کدام مرحله از روش علمی را نشان می دهد؟

 4( فرضیه   3( مشاهده   2( نظریه   1( آزمایش

12- مشاهده یعنی: جمع آوری اّطالعات درباره ی محیط اطراف با استفاده از ...................... 

 4( انجام آزمایش   3( طبقه بندی   2( حس بینایی   1( حواس گوناگون

13- هنگامی که درستی یک حدس علمی با انجام آزمایش های مختلف ثابت شود چه نام می گیرد؟

 4( نظریه   3( مشاهده   2( قانون   1( فرضیه

14- » زمین اجسام را به سمت خود می کشد. « این جمله بیانگر کدام مرحله از مراحل روش علمی است؟

 4( بیان نظریه   3( انجام آزمایش   2( فرضیه سازی   1( مشاهده

15- سمانه پس از آزمایش های متعّدد به این نتیجه رسیده است که: »پخش شدن بوی غذا در فضای خانه به دلیل 
جنبش و حرکت مولکول های هواست.« این گفته مربوط به کدام یک از موارد زیر است؟

 4( مقایسه   3( فرضیه  سازی   2( نظریه   1( پیش بینی

16- کدام مورد را نمی توان از مهارت های یادگیری دانست؟

 4( طرح تحقیق 	 3( طرح پرسش 	 2( طبقه بندی   1( مشاهده
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