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درس 1  زنگ علوم

چه11.1 باید1 خود1 سؤال1های1 به1 دادن1 پاسخ1 برای1

کاری1انجام1دهیم؟

ابتدا باید پیش بینی کنیم و سپس برای بررسی پیش بینی 
کاوش کنیم.

کارهایی21.1 چه1 باید1 وسیله1 یک1 ساختن1 از1 قبل1

انجام1دهیم؟

1- مطالعه و تحقیق
2- جمع آوری اّطالعات و بررسی آنها

آزمایش31.1 نتایج1درست1در1هر1 به1 برای1رسیدن1

1دقیق1انجام1شود. اندازه گیریباید1

کنیم،41.1 اندازه1گیری1 دقیق1تر1 را1 زمان1 هرچه1

مشاهده ی1ما1دقیق1تر1خواهد1بود.

51.1 فرفره1ی1چرخان1 بال1 پهنای1 هرچه1

باشد،1فرفره1دیرتر1به1زمین1می1رسد.111

بیشتر

1هرچه1طول1بال1فرفره1ی1چرخان1کوتاه1تر1باشد،.61

1به1زمین1می1رسد. زودترفرفره1

تأثیر71.1 فرفره1 آمدن1 فرود1 زمان1 بر1 عواملی1 چه1

دارند؟

پهنای بال فرفره، طول بال فرفره، طول دم فرفره، 
جنس کاغذ و ارتفاعی که فرفره را از آن رها می کنیم.

خود،81.1 اطراف1 پدیده1های1 به1 توّجه1 با1 دانشمندان1

ایجاد1می1شود.1آنها1برای1 پرسش1هایی1در1ذهنشان1

یافتن1پاسخ1این1پرسش1ها1چه1کاری1انجام1می1دهند؟

کاوش می کنند؛ یعنی آزمایشی طراحی می کنند و 
عوامل مؤثّر بر موضوع مورد بررسی را مشّخص 
می کنند. آنگاه عواملی را که باید ثابت نگه داشته 
سپس  و  می کنند  تعیین  کنند  تغییر  یا  شوند 
از  پایان  در  می دهند.  انجام  بار  چند  را  آزمایش 
پاسخ  و  می کنند  نتیجه گیری  آزمایش  یافته های 

پرسش خود را می یابند.

علوم تجربی
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شاه کلید دروس پنجم دبستان  کالغ سپید

پرسش منت

3 یکی از فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مّدت زمانی را که طول می کشد تا فرفره به سطح زمنی برسد، 

اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. )توجّه: هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.( 

شماره ی آزمایش
مّدت زمانی که طول می کشد تا فرفره به سطح زمنی برسد )به ثانیه(

فرفره ی)2( )با بال پهن(فرفره ی )1( )با بال باریک(

4 ثانیه2 ثانیه1

5 ثانیه3 ثانیه2

5 ثانیه2 ثانیه3

مراحل باال را برای فرفره ی دیگر تکرار کنید و مشاهده های خود را در جدول بنویسید.

هر چه زمان را دقیق تر اندازه گیری کنید، مشاهده ی شما دقیق تر خواهد بود.

نتیجه ی کاوش: 

پهن تر باشد، زمان  به سطح زمنی می رسد؛ بنابراین، هرچه بال فرفره  فرفره ای که بال پهن تری دارد، دیرتر 

رسیدن آن به سطح زمنی بیشتر می شود.

 1 مشّخص کنید:

طول بال فرفره چه چیزی را باید تغییر داد؟ 

زمان رسیدن فرفره به زمنی چه چیزی را باید اندازه گرفت؟ 

چه چیزهایی را نباید تغییر داد؟

ارتفاعی که از آن فرفره را رها می کنیم.

تعداد گیره ها

طول دم فرفره 

پهنای بال فرفره

صفحه ی 4 کتاب درسی

صفحه ی 5  و 6 کتاب درسیکاوشگری
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 2 دو فرفره بسازید که طول بال هایشان متفاوت باشد.

 3 فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مّدت زمانی را که طول می کشد تا هر فرفره به سطح زمنی برسد، 

اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. )توجّه: هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.(

شماره ی آزمایش
مّدت زمانی که طول می کشد تا فرفره به سطح زمنی برسد )به ثانیه(

فرفره ی )2( )با بال بلندتر(فرفره ی )1( )با بال کوتاه تر(

6 ثانیه3 ثانیه1

7 ثانیه4 ثانیه2

5 ثانیه3 ثانیه3

 4 نتیجه ی کاوش خود را بنویسید.

هر چه اندازه ی طول بال فرفره بیشتر باشد، مّدت زمان بیشتری طول می کشد تا به زمنی برسد. هنگامی 

که بال فرفره بلند باشد هوای بیشتری زیر بال جریان پیدا می کند و نیروی بیشتری رو به باال به فرفره وارد 

می کند؛ بنابراین فرفره مّدت زمان بیشتری در هوا می ماند.

اینها دانه های درخت افرا هستند. اگر آنها را از ارتفاع یکسانی رها کنیم، کدام یک زود تر به زمنی می رسد؟ چرا؟

دانه ای که بال آن باریک تر است؛ چون هنگام سقوط هوای کمتری زیر آن جریان می یابد و نیروی کمتری  

را رو به باال به دانه وارد می کند.

صفحه ی 6 کتاب درسیفکر کنید




