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 نادرست ستدر   
  ثابت بمانند.  یرهااز متغ یکه بعض یستن یازین اییسهمقا هاییشدر آزما

    های علمی مشاهده دقیق است.اولین و اساسی ترین مهارت در پژوهش
  که باید تغییر کند نوع آب است.  چهآن ،در رشد گیاهدر آزمایش تأثیر نوع آب 

را  چهآن« آیا درجه حرارت بر سرعت جوانه زدن دانه ها تأثیر دارد؟»ی در مسئله
   درجه حرارت است. ،گیریمکه اندازه می

 چهآن« شودسرد می ،آب ترکمآب، آهسته تر از حجم  تربیشحجم »ی در فرضیه
    داریم نوع آب است.را که ثابت نگه می

 

 پردازیم.می........................................ پس از مشاهده و طرح سؤال به بیان 
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 رسند.ها دیرتر به زمین میباشد. فرفره................................ ها هر چه پهنای بال فرفره
 خواهد بود............................................. ر چه اندازه گیری دقیق تر باشد مشاهده ه

 کنند.می......................................... های خود دانشمندان برای یافتن پاسخ پرسش
 شود.ایجاد می هاآندر ذهن ....... ......................دانشمندان به پدیده های اطرافشان  توّجهی در نتیجه

  ؟کندبندد یا آب سرد چه چیزی تغییر میخواهیم بدانیم آب گرم زودتر یخ میوقتی می
   ( نوع آب  4ی ظرف( اندازه   3ای آب( دم   2 ( میزان آب1

 ؟کند( این عمل کدام مرحله از روش علمی استمی رکیب )سرکه و جوش شیرین، سرکه کفهنگام آزمایش ت
 نتیجه گیری (  4( آزمون فرضیه  3( فرضیه   2( مشاهده 1

 ......ی علی یک ...............این گفته« رسد.باشد. فرفره دیرتر به زمین می تربیشهر چه طول بال فرفره »گوید علی می
 مشاهده (   4گیری( نتیجه  3( نظریه   2( فرضیه1

 زمایش چه چیزی را باید تغییر دهد؟کند او در این آای سریع تر دما را منتقل میهزهرا می خواهد بداند چه مادّ 
 میزان دما (    4( وزن ماده    3( جنس ماده  2( زمان1

 ؟اندازه بگیرددر آزمایش قبل زهرا باید چه چیزی را 
 وزن ماده (    4( جنس ماده   3( میزان دما   2( زمان 1

 است................................... یک « گیاهان برای غذا سازی به نور خورشید نیاز دارند»ی جمله
 مشاهده (   4ها( تفسیر داده  3( نظریه   2( فرضیه1

 :پس بهتر است« شود یا در بشقاب؟لیوان زودتر آب مییخ در »خواهد بداند سینا می
 ( جنس لیوان را از شیشه و جنس بشقاب را از سرامیک انتخاب کند. 1
 ( لیوان در آشپزخانه و بشقاب را در اتاق قرار دهد. 2
 تر بودن با یخ درون بشقاب متفاوت باشد. ( میزان یخ لیوان به دلیل کوچک3
 ( جنس، مکان و میزان یخ در لیوان و بشقاب یکسان باشد. 4

 این جمله بیانگر چه چیزی است؟«  دانه های خاک در نفوذ پذیری آب تأثیر دارداحتمالا »گوئیم وقتی می
 فرضیه (   4( پیش بینی    3( آزمایش   2( مشاهده 1

  ؟او برای آزمودن فرضیه خود باید چه چیزی را ثابت نگه دارد «زندنان در جای گرم زودتر کپک می»گوید: نازنین می
  اندازه، وزن، میزان دما(      2( اندازه، وزن و نوع نان1
 3و  2( گزینه    4( نوع نان، وزن، میزان نور 3

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشنکته
  یساده یو ابزارها یلو استفاده از وسا یتالفعّ یش،آزما یقاز طر یاالت علمؤپاسخ دادن به س 

   .گویندیم یموجود را کاوشگر                              



 

 11 

 به سؤالت زیر پاسخ دهید. 
  .کم آب شود یا مقدارخواهید بفهمید مقدار آب زیاد زودتر گرم میشما می 

 ............................................................................. .خواهید بفهمید یک سؤال طرح کنیدبرای چیزی که میالف( 

 ..........................................................................................................................ی شما چیست؟ فرضیه ب(

 .......................................................................................................کنید؟ برای آزمودن فرضیه خود چه میج( 
............................................................................................................................................................. 

 های متفاوتی بنویسید.ی زیر فرضیهبرای مسئله
  «کدام آب برای رشد گیاه مناسب است؟»مسئله: 
 ( 1فرضیه) :............................................................................................................................... 

 ( 2فرضیه....................... :)........................................................................................................ 
 ( 3فرضیه....................... :)........................................................................................................ 

ودتر ها در هوای گرم ز آیا دانه»کند او از خودش پرسید: ی کوچکشان به مادر کمک میچهرسیدگی به باغ مینا در کار
 ................................................. ................................؟پیش بینی شما چیست« زنند یا در هوای سرد؟جوانه می

 ص کنید.برای بررسی این پیش بینی مشّخ 

.چه چیزی را باید تغییر داد 
 

.چه چیزی را باید اندازه گرفت 
 

 تغییر داد.چه چیزی را نباید  

  

  
 

شد که در آب دریا بهتر از استخر  توّجهاو ضمن شنا در دریا م ،اش برای شنا به کنار دریا رفته بودندسپهر و خانواده
شود. این پرسش برای او پیش آب معمولی پر می ک دارد. اما آب استخر با آب چاه یادانست آب دریا نمماند. او میشناور می

ه کرد برای فهمیدن این موضوع او یک فنجان آب شور تهیّ « مانند؟آیا اجسام در آب شور بهتر از آب شیرین شناور می»آمد که 
 ها را در آب شور مشاهده کرد. و روی آن چند قطره آب رنگی، الکل و سرکه ریخت و شناور ماندن قطره

 نید. ی آزمایشی که سپهر انجام داده به خوبی فکر کحال شما درباره
 خواست حل کند چه بود؟ ای که سپهر میمسئله................................................................................... 

 برای مسئله یک فرضیه بنویسید. ...................................................................................................... 

  ّرهای خود را درست تعیین کرده بود؟ دلیل بیاورید. آیا سپهر متغی................................................................ 

................................................................................................................................................. 
  .آیا سپهر توانسته بود شناور شدن اجسام را در آب شور و معمولی مقایسه کند؟ توضیح دهید................................ 

................................................................................................................................................. 
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 ی دانه در سرعت جوانه زدن چه تأثیری دارد؟اگر شما بخواهید آزمایشی انجام دهید تا بفهمید که اندازه

 ...................................................................................................... دهید؟مایش را انجام میچگونه این آز
 ..................................................................................................................................فرضیه شما چیست؟ 

 مشخص کنید.
  چه چیزی را تغییر خواهید داد؟ )متغیر مستقل(

  گیرید؟ )متغیر وابسته(میچه چیزی را اندازه 
 

 ؟داریدچه چیزی را ثابت نگه می
 

 ی خود را آزمایش کنید.حال دست به کار شوید و فرضیه
 زم:موارد ل 

  6  ،آب، ،قطره چکان ،بزرگ، دو ظرف )نعلبکی( هم اندازهعدد عدس با سایز  6عدد عدس با سایز کوچک 
 دستمال کاغذی ضخیم یا دستمال نخی، نایلون، دو عدد کش، قیچی.            

 روش آزمایش
  دانه ها را یک شب در آب معمولی خیس

 کنید.
  ن آظرف را روی دستمال قرار دهید و دور

ی بکشید و ببرید. مطمئن شوید اندازهخط 
ها یکسان است. هر یک از دستمال
 .ها را درون ظرف قرار دهیددستمال

 6  دانه عدس کوچک  6دانه عدس بزرگ و
را به طور جداگانه در یک ظرف قرار دهید 

 قطره آب بدهید. 10به هر کدام 
 ها را با نایلون بپوشانید و آن هر کدام از ظرف

 م کنید.را با کش محک
  ،هر دو ظرف را در یک مکان )از نظر نور

 گرما و ... ( قرار دهید.
 ها را مشاهده و در جدول ثبت کنید.ها هر روز دانهبرای دیدن جوانه 

 .............................................................................................................................. ها:نتیجه گیری
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشنکته

 .شودیآموزان مدانشدر  یمهارت کاوشگر یتباعث تقو هایّتالانجام فعّ




