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 فصل 1  حاليا 

علوم

 فصل 1

 فصل 1  تجربه و تفكر 

كردن، برخى از مهارت هاى يادگيرى در علوم را نام ببريد.- 1 تفسير  ارتباط،  برقرارى  اندازه گيرى،  طبقه بندى،  مشاهده، 
پيش بينى كردن، جمع آورى اطالعات، فرضيه سازى و آزمايش فرضيه

سؤال كردن و تالش براى يافتن جوابمهم ترين نكته در علم چيست؟- 2

پيش بينى - 3 نادرستى  يا  درستى  مطالعة  راه  بهترين 
چيست؟

طراحى و انجام دادن آزمايش و بررسى نتايج آن

متخصصان - 4 نوآورى هاى  و  موفقيت ها  از  نمونه  چند 
ايرانى را نام ببريد.

- سد كرخه بزرگ ترين سد خاكى- رسى خاورميانه 
- پهپاد (پرندة هدايت پذير از راه دور)

- داروهاى جديد زيست فناورى
- بنيانا اولين گوسالة شبيه سازى شده در خاورميانه

خيرآيا براده آهن در آب حل مى شود؟- 5

تبديل علم به عمل، فناورى ناميده مى شود.فناورى چيست؟ - 6

ساخت خودرو، رايانه، تلفن، نيروگاه هسته اى، دارو و... نمونه هايى از تبديل دانش علمى به عمل را نام ببريد.- 7

فراوردة - 8 يك  به  علم  تبديل  از  دانشمندان  هدف 
مناسب چيست؟

پاسخ به نيازهاى زندگى

داشته - 9 انسان ها  زندگى  در  اثرى  چه  تلفن  اختراع 
است؟

با اختراع تلفن، انسان ها توانستند به راحتى از فواصل دور با هم 
ارتباط برقرار كنند.

زندگى - 10 بر  اثرى  چه  هواپيما،  و  خودرو  ساخت 
انسان ها داشته است؟

مدت  در  و  بيشتر  سرعت  با  مسافران  جابه جايى  تا  شد  باعث 
زمان كوتاه ترى انجام شود.

استفاده اختراع خودرو چه مزايا و معايبى داشته است؟- 11 اما  است؛  سريع تر شده  و  راحت تر  مسافران  جابه جايى 
از سوخت فسيلى براى به حركت درآوردن آن، آلودگى هوا را 

افزايش داده است.

چهار شاخة فيزيك، شيمى، زيست شناسى و زمين شناسىعلوم تجربى را به چند شاخه تقسيم كرده اند؟- 12

با يكديگر موفقيت و پيشرفت سريع علم نتيجة چيست؟- 13 نتيجة فعاليت مشترك همة دانشمندان و متخصصان 
است.

يك نمونه از تبديل علم به فناورى را كه دانشمندان - 14
همة شاخه هاى علوم تجربى و ساير رشته ها در آن سهيم 

هستند نام ببريد. 

توليد سوخت هسته اى و استفاده از آن

علوم تجربى



193

علوم

تجربه و تفكر   فصل 1

 فصل 1

صفحة ٣ كتاب درسى

در هر تصوير، دانش آموزان كدام مهارت يادگيرى را در علوم به كار گرفته اند؟

اندازه گيرى آزمايش كردن

صفحة ٤ كتاب درسى

1- شش بشر 100 ميلى ليترى برداريد، آنها را شماره گذارى كنيد و با استفاده از استوانة مدرج 50 ميلى ليتر آب داخل آنها بريزيد.

2- ازمواّد جامد به اندازة يك قاشق كوچك و از مواّد مايع چند قاشق برداريد و به آب داخل بشرها بيفزاييد.

شمارة بشر 1 2 3 4 5 6
ماّدة افزوده شده نمك براده آهن گوگرد جوهرنمك اتانول نفت

3- با همزن، محتويات هر بشر را هم بزنيد و مشاهدات خود را يادداشت كنيد. مشاهده مى كنيم كه نمك، جوهر نمك و اتانول 

در آب حل مى شوند اما برادة آهن، گوگرد و نفت در آب حل نمى شوند.

4- اطالعات به دست آمده از آزمايش را در جدول زير ثبت كنيد.

موادى كه در آب حل نشدندموادى كه در آب حل شدند

براده آهننمك

گوگردجوهر نمك

نفتاتانول

5- اطالعات به دست آمده از آزمايش را با پيش بينى خود مقايسه كنيد. چند مورد از پيش بينى هاى شما درست بود؟ پيش بينى 

ما اين بود كه چون نفت، اتانول و جوهرنمك، مانند آب مايع اند، در آب حل مى شوند و بقية مواد حل نمى شوند. بنابراين پيش بينى 
ما در مورد اتانول، جوهرنمك، براده آهن و گوگرد درست بود.

صفحة ٤ كتاب درسى

دربارة حل يك مسئله به روش علمى گفت  وگو كنيد و مراحل آن را بنويسيد. مراحل حل مسئله به روش علمى به صورت زير است:

1- احساس مشكل يا مسئله 2- طرح سؤال 3- فرضيه سازى 4- آزمايش فرضيه 5- نتيجه گيرى
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 فصل 1

صفحة ٥ كتاب درسى

در گروه خود چند مورد از تبديل علم به فناورى را كه در سال هاى اخير اتفاق افتاده اند بنويسيد و دربارة فوايد و زيان هاى 

آنها گفت وگو كنيد. 

بازى رايانه اى نمونه اى از تبديل علم به فناورى است كه با وجود اينكه سبب ايجاد سرگرمى براى كودكان و نوجوانان شده و توانايى 

مغز آنها را در پردازش اطالعات تصويرى افزايش مى دهد، اما كاهش تحرك، كم شدن تمركز حواس و ضعف در برقرارى ارتباط 

اجتماعى با ديگران و رفتارهاى خشونت آميز را در پى دارد.

آنتى بيوتيك دارويى است كه باكترى ها و ساير موجودات ميكروسكوپى بيمارى زا را از بين مى برد. اين دارو به بدن كمك مى كند 

تا به مقابله با بيمارى ها بپردازد. از اين رو براى درمان بسيارى از بيمارى ها مفيد است. اما آنتى بيوتيك ها تنها باكترى هاى مضر 

بدن را از بين نمى برند بلكه با وارد شدن در ياخته هاى بدن باكترى هاى مفيد را نيز به راحتى از بين مى برند و در نتيجه مقاومت 

سيستم ايمنى بدن را به شدت كاهش مى دهند.

صفحة ٥ كتاب درسى

در يك تحقيق گروهى، دربارة فوايد و زيان هاى يك فناورى در محيط زندگى خود گزارش تهيه و راه هايى را براى كاهش 

زيان هاى آن پيشنهاد كنيد. گزارش خود را به صورت روزنامة ديوارى به كالس ارائه كنيد.

فوايد و مضرات تلفن همراه و آسيب هاى ناشى از آن:

گوشى تلفن همراه نمونه اى از فناورى است كه امكان برقرارى ارتباط را در هر مكانى براى فرد مهيا مى كند. اما استفاده از آن 

مضراتى را نيز در پى دارد كه عبارت اند از: افزايش احتمال ايجاد و گسترش تومورهاى سرطانى،  آسيب پذيرى بدن در برابر عوامل 

بيمارى زا، اختالالت خواب، فراموشى، سردرد و افسردگى، مسموميت خونى، بروز مشكالت ژنتيكى و احساس خستگى.

برخى از روش هايى كه براى كاهش زيان هاى تلفن  همراه پيشنهاد شده، عبارت اند از:

به حداقل رساندن مدت تماس هاى تلفنى، استفاده نكردن از تلفن  همراه در مناطقى كه آنتن آن ضعيف است و استفاده از غذاهايى 

كه داراى آنتى اكسيدان هستند.
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 فصل 1  حاليا 

علوم

 فصل 2

 فصل 2  اندازه گيرى در علوم و ابزارهاى آن 

اندازه گيرىيكى از مراحل مهم جمع آورى اطالعات چيست؟- 1

اندازه گيرى به ما كمك مى كند تا اشيا را از لحاظ اندازه، مقدار، اندازه گيرى چه كمكى به ما مى كند؟ - 2
بزرگى و كوچكى، بلندى و كوتاهى و... با هم مقايسه كنيم.

با يك عدد و يكاى آناندازة هر چيز را چگونه گزارش مى كنند؟ - 3

واحدبه يكاى اندازه گيرى، ....................... نيز مى گويند.- 4

اندازه گيرى هاى چرا براى هر كميت، يكاى معيّنى تعريف شده است؟- 5 از  حاصل  عددهاى  آنكه  براى  دانشمندان، 
نشست  هاى  در  باشند،  مقايسه پذير  هم  با  چيز  يك  مختلف 
را  معّينى  يكاى  كميت  هر  براى  كه  كردند  توافق  بين المللى، 

تعريف كنند.

يكاى تعريف شده براى جرم ....................... ، براى زمان - 6
....................... و براى طول ....................... است.

كيلوگرم 
ثانيه  متر

ماّدههر جسم از ....................... تشكيل شده است.- 7

جرم  حجمماّده، ....................... و ....................... دارد.- 8

گرم يا كيلوگرمجرم يك جسم را با چه يكاهايى اندازه مى گيرند؟- 9

به مقدار ماّدة تشكيل دهندة يك جسم، جرم آن جسم مى گويند.جرم جسم چيست؟- 10

اندازه گيرى - 11  ....................... وسيلة   به  را  اجسام  جرم 
مى كنند. 

ترازو

وزن جسم برابر با نيروى گرانشى (جاذبه اى) است كه از طرف وزن جسم را تعريف كنيد.- 12
زمين بر جسم وارد مى شود و جسم را به طرف زمين مى كشد.

نيروسنجوزن جسم را توسط ................ اندازه گيرى مى كنند.- 13

شود. نيروسنج چگونه كار مى كند؟ - 14 كشيده  مى تواند  كه  دارد  قرار  فنر  يك  نيروسنج،  داخل 
مقدار كشيدگى فنر داخل نيروسنج به اندازة نيرويى بستگى دارد 

كه به نيروسنج وارد مى شود.

نيوتونوزن يك جسم را با يكاى ....................... نشان مى دهند.- 15

وزن يك سيب كوچك 100گرمى، تقريباً ....................... - 16
نيوتون است.

يك
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تكرار اندازه گيرى و ميانگين گرفتن از اعداد به دست آمدهچه عواملى در افزايش دقت اندازه گيرى مؤثر هستند؟- 17

فاصلة بين دو نقطه و مسافتى را كه يك جسم طى - 18

طولمى كند، با يكاى ....................... اندازه مى گيريم.

كيلومتر، متر، سانتى متر و ميلى متريكاهاى متداول طول را نام ببريد.- 19

يكى از ابزارهاى اندازه گيرى طول اجسام كوچك - 20

خط كش.......................  است.

طول خط كش هاى آزمايشگاهى برحسب ....................... - 21

و ....................... درجه بندى شده است.

سانتى متر

ميلى متر

حجم يك جسم برابر با مقدار فضايى است كه جسم اشغال مى كند.حجم يك جسم را تعريف كنيد.- 22

يا - 23  ....................... برحسب   معموالً  را  جسم  حجم 

....................... اندازه مى گيرند.

متر مكعب

سانتى متر مكعب

براى اندازه گيرى حجم مقدارهاى كم مايع، از چه - 24

وسيله اى استفاده مى شود؟

ظروف مدرج

25 - ....................... يا   ....................... برحسب  مدرج  ظروف 

مدرج شده اند.

سانتى متر مكعب ميلى متر مكعب

اينكه يك جسم در آب فرو رود يا روى آب  شناور - 26

بماند، به چه كميتى بستگى دارد؟

كميتى به نام چگالى

مقدار جرمى است كه در حجم معّينى از يك جسم وجود دارد؛ از چگالى چيست؟- 27

اين رو به  صورت نسبت جرم جسم به حجم آن تعريف مى شود.

´v] Â²I«a
´v] ³o]
´v] ´\e=

يا - 28  ....................... برحسب  چگالى  يكاى  معموالً 

....................... بيان مى شود.

گرم بر سانتى متر مكعب

كيلوگرم بر متر مكعب

يا - 29  ....................... از  معموالً   زمان،  اندازه گيرى  براى 

....................... استفاده مى شود.

ساعت 

زمان سنج
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در بسيارى از موارد ترتيب و توالى يك پديده مهم است، مثًال اهميت اندازه گيرى زمان را بيان كنيد.- 30
7 صبح كالس درس مدرسه شروع مى شود. اما در  5/ ساعت 
بسيارى از موارد ديگر، مدت زمان هر فّعاليت مهم است؛ مثًال 
چقدر طول مى كشد تا غذا بپزد. بنابراين زمان را اندازه مى گيريم تا 

بتوانيم به سؤال «چه وقت» يا «چه مدت» پاسخ دهيم.

از يكاى اندازه گيرى زمان چيست؟- 31 روزمره  زندگى  در  اما  است؛  ثانيه  زمان  اندازه گيرى  يكاى 
يكاهاى دقيقه، ساعت، شبانه روز، سال و... استفاده مى شود.

خير، اندازه گيرى ها همواره با تقريب همراه هستند.آيا اندازه گيرى ها كامًال دقيق هستند؟- 32

به دقت شخص و دقت وسيلة اندازه گيرىدقت اندازه گيرى به چه عواملى بستگى دارد؟- 33

زمانى كه طول جسمى را با خط كش سانتى مترى - 34
سانتى متراندازه گيرى مى كنيم، دقت ما حدود ....................... است.

35 - ....................... به  بايد  اندازه گيرى،  نتيجة  نوشتن  در 
توجه شود.

ميزان دقت وسيلة اندازه گيرى

درجة - 36 دو  بين  جسم  طول  انتهاى  كه  صورتى  در 
خط كش واقع شود، كدام عدد را بايد بخوانيم؟

عددى كه طول جسم به آن نزديك تر است.

در اندازه گيرى جرم جسم با ترازو، دقت اندازه  گيرى - 37
نحوة مدرج شدن ترازوبسته به ....................... مشخص مى شود.

با ترازوى عقربه اى كه تا مقياس گرم مدرج است، - 38
گرمجرم جسم با دقت ....................... اندازه گيرى مى شود.

صفحة ٧ كتاب درسى

شكل زير، جرم چند چيز مختلف در اطراف ما را نشان مى دهد. چرا جرم برخى با گرم و جرم بعضى با كيلوگرم ثبت شده است؟

55 كيلوگرم 4 گرم 16 گرم 200 گرم 350 گرم2 كيلوگرم

زيرا گرم نسبت به كيلوگرم واحد كوچك ترى است. بنابراين براى باال بردن دقت اندازه گيرى، اجسام سبك تر را با واحد گرم و 
اجسام سنگين تر را با واحد كيلوگرم بيان مى كنند.
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صفحة ٨ كتاب درسى

اندازه گيرى، جرم تخمينى  از  اندازه گيرى كنيد. قبل  را  از مواد زير  نيروسنج، جرم و وزن هر يك  از ترازو و  با استفاده 
خودتان را بنويسيد.

وزن اندازه گيرى شده (نيوتون)جرم اندازه گيرى شده (كيلوگرم)جرم تخمينى (كيلوگرم)نام ماّدهرديف

0گردو1 01/0 012/0 1/

0پرتقال2 1/0 2/2

0گوشى همراه3 2/0 15/1 5/

0كتاب علوم4 3/0 25/2 5/

صفحة ٨ كتاب درسى

شكل زير چند اندازه گيرى طول را نشان مى دهد.

طول مداد حدود 15 
سانتى متر مسافت تهران تا مشهد حدود 900 كيلومتر طول حياط مدرسه حدود 50 متر قطر نوك مداد حدود 1 ميلى متر

چرا طول مداد با سانتى متر، قطر نوك آن با ميلى متر، طول حياط با متر و فاصلة تهران تا مشهد با كيلومتر بيان شده است؟ 
زيرا اندازة نوك مداد در حد ميلى متر، طول مداد در حد سانتى متر، طول حياط در حد متر و فاصلة تهران تا مشهد در حد كيلومتر 

است. براى اينكه اندازه ها دقيق بيان شوند، بايد براى هر يك، از واحد مناسب استفاده كرد.

صفحة ٨ كتاب درسى

به نظر شما، هنگام اندازه گيرى طول يك جسم با خط كش بايد به چه نكاتى توجه كنيم؟ صفر خط كش را يك طرف جسم 
قرار مى دهيم و در طرف ديگر جسم، عدد مورد نظر را از روى خط كش مى خوانيم. براى خواندن عدد مربوطه، مستقيم به خط كش 
نگاه مى كنيم. اگر انتهاى جسم بين دو تقسيم بندى خط كش قرار گرفته باشد، عددى را اعالم مى كنيم كه به آن نزديك تر باشد. 

در پايان با توجه به دقت  اندازه گيرى مورد نظر، در صورت نياز طول جسم را تقريب زده و بيان مى كنيم.

صفحة ٩ كتاب درسى

با استفاده از استوانة مدرج و آب، حجم يك سنگ كوچك را اندازه بگيريد و دربارة روش اندازه گيرى خود توضيح دهيد.  
ابتدا مقدارى آب را در استوانة مدرج مى ريزيم و حجم آب را از روى خطوط مدرج روى استوانه  مى خوانيم. سپس سنگ را درون 

استوانة مدرج مى اندازيم و حجم را دوباره مى خوانيم. اختالف حجم آب در استوانة مدرج، حجم سنگ را نشان مى دهد.

صفحة ٩ كتاب درسى

اگر يك مكعب چوبى و يك مكعب فلزى توپر را كه شبيه يكديگرند، روى آب قرار دهيد، چه اتفاقى مى افتد؟ كدام يك روى 
آب شناور مى ماند و كدام يك در آب فرو مى رود؟ مكعب چوبى روى آب شناور مى ماند و مكعب فلزى در آب فرو مى رود؛ چون 

چگالى مكعب چوبى كمتر از آب و چگالى مكعب فلزى بيشتر از آب است.
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صفحة ٩ كتاب درسى

چند مكعب هم اندازة چوبى، فلزى و... برداريد و با اندازه گيرى جرم و حجم آنها جدول را كامل كنيد.

مكعب چوب پنبه اىمكعب فلزى مكعب چوبىمكعب

8007800120جرم (گرم)
100010001000حجم (سانتى متر مكعب)

جرم (گرم بر سانتى متر مكعب)
0حجم 8/7 8/0 12/

الف) نسبت جرم به حجم كدام بيشتر است؟ مكعب فلزى
ب) چه رابطه اى بين اين نسبت و فرو رفتن در آب وجود دارد؟ هر چه نسبت جرم به حجم (چگالى) ماّده اى بيشتر باشد، بيشتر در 

آب فرو مى رود.

صفحة ١٠ كتاب درسى

دانش آموزى براى به دست آوردن چگالى يك كليد، نخست با ترازو جرم آن را اندازه گيرى 
؛ سپس حجم آن را با استفاده از يك استوانة مدرج و مقدارى آب، اندازه گرفت. با  ( )12g كرد

توجه به اعداد روى شكل، چگالى كليد را حساب كنيد.

جرم كليد =12 گرم  
حجم كليد = حجم آب − مجموع حجم آب و حجم كليد = − =53 50 سانتى متر مكعب3
چگالى جسم = ⇒

جرم جسم
حجم جسم = چگالى كليد =12

3
4 گرم بر سانتى متر مكعب

صفحة ١٠ كتاب درسى

400 گرم  دانش آموزى براى به دست آوردن چگالى يك سنگ كوچك، ابتدا جرم آن را با ترازو اندازه مى گيرد و مقدار 
را به دست مى آورد. سپس آن را درون استوانة مدرج كه 500 سانتى متر مكعب آب دارد، مى اندازد. سطح آب روى 600 

سانتى متر مكعب قرار مى گيرد. چگالى سنگ چقدر است؟

جرم سنگ = گرم400  

حجم سنگ = − =600 500 چگالى سنگ    ,     سانتى متر مكعب100 = = =400
100

4
جرم سنگ
حجم سنگ گرم بر سانتى متر مكعب  

صفحة ١١ كتاب درسى  

با استفاده از ساعت يا زمان سنج، زمان ميانگين ضربان قلب هر يك از اعضاى 
يك  در  را  ضربان ها  تعداد  منظور،  اين  براى  كنيد.  اندازه گيرى  را  خود  گروه 
دقيقه بشماريد. اين كار را براى هر نفر، سه بار تكرار كنيد و ميانگين آن را به 

دست آوريد و به صورت نمودار ستونى نشان دهيد.


