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متخصصانعلومتجربیبابهرهگیریازتفکر،تجربه وبه کار بستن مهارت های گوناگون در برخورد با مسائل زندگی،علومراتوسعهبخشیدهاند.

نمونههاییازموفقیتهاونوآوریهایمتخصصانایرانیدرسالهایاخیربهقرارزیراست:

سدکرخه؛بزرگترینسدخاکیـرسیخاورمیانه

پهپاد)پرندءههدایتپذیرازراهدور(ساختایران

داروهایزیستفناوریایرانی

موجوداتشبیهسازیشده)اولینگوسالءهشبیهسازیشدهدرخاورمیانهبهنامبنیانادرایرانبهدنیاآمدهاست.(

واژءه زیست فناوری یا بیوتکنولوژی به مفهوم کاربرد و استفاده از سیستم های زنده و ارگانیسم ها )دانش های زیستی و پزشکی( 

برای توسعه یا تولید محصوالت مختلف است.

منظور از موجودات شبیه سازی شده، موجوداتی هستند که با روش های آزمایشگاهی ایجاد شده اند و کامالً شبیه موجودات 

طبیعی هم نوع خود هستند.

علممجموعهاطالعاتیمنسجموروشندربارءهیکموضوعاستیامطالعاتیاستکهدرکاردستیابیبهیکهدفصورتمیگیرد.

علم مجموعه ای از موارد زیر است: 

بهکارگیریحواس پنج گانهبرایآشناییباچیزهایاطرافما)مشاهدءهپدیدههایاطرافوتفکردربارءهآنها(

روشیبرایحل مسائل زندگی

مجموعءهفعالیتها،اطالعاتومطالعاتیکهدرآزمایشگاههایاازطریقآزمایشوتجربهبهدستمیآیند.

فرصتیبراییادآوریوتفکردربارءهنعمت های خداوند
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علوم هفتم

 روش علمی  

انسانازبدوتولدنسبتبهمحیطخویشکنجکاوبودهوتالشکردهاستکهمسائلزندگیخودراحلکند.

یکیازکاملترینروشهاکهدانشمندانبرایحلمسائلعلمیازآناستفادهمیکنند،روش علمیاست.

روشعلمی،روشیمنظمومنطقیبرایحلمسائلعلمیاستکهازچند مرحلءه متوالی)پشتسرهم(تشکیلشدهاست.

مراحل روش علمی 

 مشاهده: روشجمعآوریاطالعاتبهکمکحواسپنجگانهرامشاهدهمینامند.مشاهداتمیتوانندهمدرموردکیفیتوخواصپدیدهها

مثلرنگ،شکلو...وهمدرموردکمیتومقدارپدیدههامثلجرم،حجمو...باشند.

طرح سؤال: بامشاهدءهرویدادهاوجهاناطراف،پرسشهاییدرذهنمحققشکلمیگیرد.

پیش بینی یا فرضیه سازی:پیشنهادراهحلیاپاسخاحتمالیبهپرسشاستکهبرمبنایمشاهدهارائهمیشودوبایدقابل آزمایشباشد.

 آزمایش فرضیه:برایبررسی درستی یا نادرستی فرضیه،آزمایشهایگوناگونیانجاممیگیرد.

تحلیل داده ها و نتیجه گیری )ارائءه نظریه(:فرضیهایکهباانجامآزمایشهایمختلفدرستیآنبهاثباترسیدهباشد،نظریهنامدارد.

 ممکن است که پیش بینی صورت گرفته یعنی همان فرضیه با واقعیت ها و نتایج حاصل از آزمایش ها تطابق نداشته 

باشد، در این حالت فرضیه غلط است و باید فرضیءه جدیدی را تنظیم کرده و مراحل روش علمی را مجدد ادامه داد.

 بهترین راه مطالعءه درستی یا نادرستی پیش بینی یا فرضیه، طراحی و انجام دادن آزمایش و بررسی نتایج آن است.

 در انجام آزمایش ها برای دقیق بودن نتایج، باید شرایط تمامی آزمایش ها یکسان باشد و در هر آزمایش فقط یک 

مورد را که می خواهیم تأثیرش را اندازه بگیریم، تغییر داده شود. )به این عامل متغیر می گویند.(

مثال در آزمایش حل شدن مواد مختلف )نفت، نمک، اتانول( در آب، متغیر آزمایش، موادی هستند که در آب قرار 

می گیرند تا انحالل پذیری آن ها بررسی شود )یعنی نفت، نمک و اتانول( و بقیءه شرایط و مواد آزمایش مثل مقدار آب، 

دمای آب و ... همگی باید برای همءه موادی که در آب قرار می گیرند، ثابت و یکسان باشد.

 سؤال کردن و یافتن جواب، مهم ترین نکته در علم است.
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فصل اول تجربه و تفکر

 مهارت های اساسی یادگیری علوم تجربی 
برایبهکارگیریروشعلمیدرحلمسائلبایدازمهارتهایویژهایبرخورداربود.مهارت های یادگیری علوم تجربی،کارهاییهستندکهبه

فهمویادگیری بهتر مسائلکمکمیکنند.برخیازاساسیترینمهارتهاییادگیریعلومعبارتنداز:

اندازهگیری طبقهبندی مشاهده)برقراریارتباط(
تشخیصمتغیرهادرآزمایشها آزمایشکردنوطراحیآزمایش پیشبینی)فرضیهسازی(

پردازشجدولدادهها رسمنمودار تنظیمجدولدادهها

نتیجهگیری تجزیهوتحلیل

یک مثال برای بررسی روش علمی

هنگامورودبهآزمایشگاه،مجموعءهزیرازمواد،توجهیکیازدانشآموزانرابهخودجلبمیکند.)مشاهده(

نفت ـ برادءه آهن ـ اتانول ـ نمک ـ گوگرد  ـ جوهرنمک

اودرذهنخودبااینسؤالروبهرومیشودکهآیااینمواددرآبحلمیشوند؟)طرحسؤال(

اوپیشبینیمیکندکهتمامموادمایع،درونآبحلمیشوندولیازمیانموادجامد،تنهانمکدرآبحلمیشود.)پیشبینییافرضیهسازی(

18رادرونهرششبشرمیریزد.ازموادجامدبهاندازءه C اوششبشر100میلیلیتریرابرداشتهوبااستوانءهمدرج50میلیلیترآب

یکقاشقوازموادمایعچندقاشقبرداشتهوبهآبداخلبشرهاافزودهوباهمزنمحتویاتدرونبشرهاراهممیزندواطالعاتبهدستآمده

ازآزمایشرادرجدولزیرثبتمیکند.)آزمایشفرضیه(

موادی که در آب حل نشدندموادی که در آب حل شدند
نفت)مایع(اتانول)مایع(
برادءهآهن)جامد(نمک)جامد(

گوگرد)جامد(جوهرنمک)مایع(

بابررسینتایجآزمایشبهایننتیجهمیرسدکهفرضیءهاوغلطبودهوالزاماًتماممایعاتدرآبحلنمیشوند.

فناوری:تبدیلعلمبهعملفناورینامیدهمیشود.ساختخودرو،رایانه،تلفن،نیروگاههستهای،داروهاو...نمونههاییازفناوری)تبدیلدانش

علمیبهعمل(هستند.

بایدتوجهداشتکههرچندفناوریباعثپیشرفتمیگردد،امااغلبفناوریهادرکنارفوایدشان،معایبیرانیزبهدنبالدارند.مثالًبااختراع

خودرو،جابهجاییمسافرانراحتتروسریعترشدهاست؛امااستفادهازسوختفسیلیبرایبهحرکتدرآوردنآن،آلودگیهوارادرشهرهای

بزرگافزایشدادهاست.

اصلیتریناثراتنامطلوبفناوری،آلودگی های زیست محیطیوکاهش منابع طبیعیاست.

علومتجربیرابهچهار شاخءهفیزیک،شیمی،زیست شناسیوزمین شناسیتقسیمکردهاند.

فیزیک:علممطالعءهانرژیها،نیروواثراتآنبرمادهوچگونگیاستفادهازآنهااست.

شیمی:علممطالعءهمواد،خواصوکاربردهایآنهامیباشد.

زیست شناسی:بهمطالعءهموجوداتزنده،ساختمانبدنیوفعالیتهایآنهاومحیطاطرافآنهامیپردازد.

زمین شناسی:علمیاستکهبهمطالعءهساختاروخصوصیاتزمین،اجزایمنظومءهشمسیوسایراجرامآسمانی،آبوهواوپدیدههاییمانند

زلزله،آتشفشانو...میپردازد.
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علوم هفتم

 جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.
درمراحلروشعلمی،مرحلءه...............)طرحپرسش/آزمایش(بعدازمرحلءهفرضیهسازیانجاممیشود.

...............)تبدیلدانستههابهیکفراورده/بهکارگیریحواسپنجگانهبرایآشناییبامحیطاطراف(رامیتوانتعریفیبرایعلمدانست.

درعلومتجربیشاخءه...............)فیزیک/شیمی(بهبررسیخواصوویژگیهایموادوکاربردآنهامیپردازد.

جوهرنمکبرخالف...............)گوگرد/اتانول(درآب...............)حلنمیشود/حلمیشود(.

...............)فرضیه/نظریه(راهحلپیشنهادییکمحققبرایحلیکمسئلهاست.

...............)مطالعهبررویمواداسیدیوبازی/بازیافتکاغذ(،بیانگرمثالیازفناوریاست.

بررسیآبوهوامربوطبهشاخءه...............)فیزیک/زمینشناسی(ازعلومتجربیمیشود.

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کرده و شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید.
فرضیه،نظریهایاستکهدرستیآناثباتشدهباشد.

تبدیلعلمبهعمل،فناورینامدارد.

بهترینراهمطالعءهدرستییانادرستییکپیشبینی،جمعآوریاطالعاتازمحیطباحواسپنجگانهاست.

فناوریهادرکنارفواید،اغلبدارایمعایبینیزهستند.

ریاضیوفیزیک،ازشاخههایاصلیعلومتجربیهستند.

گوگرددرآبحلنمیشود.

تولیدسوختهستهایواستفادهازآن،نمونهایازفناوریاستکهدانشمندانهمءهشاخههایعلومتجربیوسایررشتههادرآنسهیماند.

 موارد مرتبط در دو ستون را به هم وصل کنید. )دو مورد در ستون دوم اضافی است.( 

فرضیههمءهموادمایعدرآبحلمیشوند.
موجوداتشبیهسازیشدهنوعیفناوریاست.

نظریهدرمراحلروشعلمی،بیندومرحلءهطرحپرسشوآزمایشقراردارد.

است. 20 C مشاهدهدمایهوا

موجوداتتکسلولی

فرضیهسازی
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

روشعلمیراتعریفکنید.

مراحلروشعلمیرادرکادرهایشکلروبهرو،بنویسید.
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فصل اول تجربه و تفکر

سهموردکهمیتواندتعریفیبرایعلمباشدرابنویسید. 

درهریکازتصویرهای)1(و)2(،دانشآموزانکداممهارتیادگیریعلومرابهکارگرفتهاند؟


فناوریراتعریفکردهوسهنمونهفناوریرامطابقبامواردزیرنامببرید.

افزایشسرعتجابهجایی

ارتباطات

تولیدانرژیزیاد

دانشمندانعلومتجربیچگونهتوانستهانددربرخوردبامسائلزندگی،علومراتوسعهبخشند؟ 

مهمتریننکتهدرعلمچیست؟

یکفایدهویکضرررابرایهریکازفناوریهایزیربنویسید.

2-سوختهستهای 1-ساختخودرو

شاخههایعلومتجربیرادرجدولزیرمشخصکنیدوموضوعهرعلمرابنویسید.

درونسهبشرB،AوC،سهمایعمتفاوتوبیرنگوجوددارد

وبرچسبآنهاپاکشدهاست.هریکازاینسهبشرحاوییکیاز

موادزیراست.مراحلروشعلمیرابراینوشتنبرچسبصحیحروی

شیشههابنویسید.

آب خالص ـ جوهرنمک ـ سرکه

 گزینءه درست را انتخاب کنید.
کدامموردرانمیتوانتعریفیبرایعلمدانست؟

بهکارگیریحواسپنجگانهبرایآشناییباچیزهایاطراف مجموعهایازفعالیتهایانجامشدهدرآزمایشگاهها

روشیبرایحلمسائلزندگی  تبدیلدانشبهیکفراورده

کداممادهدرآبحلنمیشود؟

جوهرنمک گوگرد اتانول نمکخوراکی
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علوم هفتم

کدامموردجزءشاخههایاصلیعلومتجربینیست؟

زمینشناسی شیمی ریاضی فیزیک

درکدامگزینهترتیبمراحلروشعلمیبهدرستیآوردهشدهاست؟

آزمایش پیشبینی طرحسؤال نتیجهگیری مشاهده طرحسؤال

پیشبینی آزمایش مشاهده فرضیهسازی آزمایش ارائءهنظریه

پاسخدرستپرسشهای)1(و)2(درکدامگزینهآمدهاست؟

1-کدامموردازویژگیهایاصلییکفرضیهاست؟

2-درکداممرحلءهروشعلمیازمهارتهایبیشتریاستفادهمیشود؟

صحیحبودنازنظرعلمیـآزمایش صحیحبودنازنظرعلمیـمشاهده

قابلآزمایشبودنـآزمایش  قابلآزمایشبودنـمشاهده

کدامموردفناوریمحسوبنمیشود؟

رسمنمودارهابااستفادهازنرمافزارهایمختلف

مبادلهوانتقالاطالعاتازطریقشبکههایاینترنتی

 مطالعءهاثردمابرانحاللپذیریمواد

استفادهازآهنربایالکتریکیبرایجداسازیموادمغناطیسیازمواددیگر

بررسیپاسخاحتمالییکپرسش،درکداممرحلءهروشعلمیقراردارد؟

طرحسؤال نتیجهگیری فرضیهسازی آزمایش

کدامگزینهنادرستاست؟

مهمتریننکتهدرعلم،آزمایشکردناست. اکتشافمعادنازشاخههایعلمزمینشناسیاست.

یکفرضیهمیتوانددرستباشد. فناورینتیجءهعملیکردنعلماست.

جملءهزیر،بیانگرکداممرحلهازمراحلروشعلمیاست؟

»زمیناجسامرابهسمتخودمیکشد.«

بیاننظریه پیشبینی انجامآزمایش مشاهده

چندموردازعبارتهایزیردرستاند؟

تولیدپهپاد،نمونهایازعلماست.

فناوریهادرکنارفواید،اغلبدارایمعایبینیزهستند.

اندازهگیری،طبقهبندیونتیجهگیریازمهارتهاییادگیریعلومتجربیهستند.

برایاطمینانازدرستینتیجءهآزمایشبایدفرضیههاراتغییرداد.

4 3 2 1
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پاسـخ  
آزمایش

بهکارگیریحواسپنجگانهبرایآشناییبامحیطاطراف
گوگردـحلمیشود شیمی

بازیافتکاغذ فرضیه
زمینشناسی

پاسـخ 
نظریه،فرضیهایاستکهدرستیآناثباتشدهباشد. نادرستـ

درست
بهترینراهمطالعءهدرستییانادرستییکپیشبینی، نادرستـ

طراحیوانجامدادنآزمایشوبررسینتایجآناست.
درست

و زیستشناسی شیمی، فیزیک، علم چهار ـ نادرست 
زمینشناسیازشاخههایاصلیعلومتجربیهستند.)ریاضی

جزءشاخههایاصلیعلومتجربینیست.(
درست
درست
پاسـخ 

آب  در  مایع  مواد  همءه   
فرضیهحل می شوند.

موجوداتشبیهسازیشده نوعی فناوری است.

فرضیهسازی در مراحل روش علمی ...

20 است. C مشاهده دمای هوا

پاسـخ 
از برایحلمسائلعلمیاستکه روشیمنظمومنطقی

چندمرحلءهمتوالی)پشتسرهم(تشکیلشدهاست.



1-بهکارگیریحواسپنجگانهبرایآشناییباچیزهای 

اطرافما

2-روشیبرایحلمسائلزندگی 

در که مطالعاتی و اطالعات فعالیتها، مجموعءه -3 

آزمایشگاههایاازطریقآزمایشوتجربهبهدستمیآیند.

نعمتهای دربارءه تفکر و یادآوری برای فرصتی -4 

خداوند)3مورد(

1-مشاهدهکردنوجمعآوریاطالعات

2-اندازهگیری 

تبدیلعلمبهعمل،فناورینامیدهمیشود.

تولیدخودرو،قطار،هواپیما

سوختهستهای تلفنهمراه

بابهرهگیریازتفکر،تجربهوبهکاربستنمهارتهای 

گوناگون

سؤالکردنوتالشبراییافتنجواب
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پاسخ نام﹦ تشریحی

1-فایده:جابهجاییراحتتروسریعترمسافران

ضرر:آلودگیهوابهدلیلاستفادهازسوختهایفسیلی 

برایبهحرکتدرآوردنخودروها

2-فایده:دستیابیبهانرژیزیاد 

ضرر:تولیدزبالههایهستهایوپرتوهایخطرناک 



سهبشرحاویسهمایعمتفاوتوبیرنگ)مشاهده( 

هریکازبشرهایB،AوCحاویکدامیکازموادآب

خالص،جوهرنمکوسرکهاست؟)طرحپرسش(

است محلول اسیدیترین جوهرنمک ماده، سه بین 

میزان مقایسءه بنابراین ندارد، اسیدی خصلت خالص آب و

اسیدیبودنسهمادهبایدبهصورتزیرباشد:

)فرضیهسازی(

جوهرنمک:میزاناسیدیبودن > سرکه > آبخالص 

استفادهازکاغذپیاچومشاهدءهتغییررنگآن)طرح

آزمایش(



باتوجهبهنتایجآزمایش،دربشرA،آبخالص،دربشر

B،جوهرنمکودربشرC،سرکهوجوددارد.)تحلیلدادهها

ونتیجهگیری(

پاسـخ 
بهتبدیلدانش)علم(بهفراورده)عمل(،فناوری گزینءه

میگویند.

گزینءه

بهچهارشاخءهفیزیک،شیمی، را علومتجربی گزینءه

جزء ریاضی میکنند. تقسیم زمینشناسی و زیستشناسی

شاخههایعلومتجربینیست.

ترتیبمراحلروشعلمیبهصورتزیراست: گزینءه

آزمایش فرضیهسازی)پیشبینی( طرحسؤال مشاهده

نتیجهگیری)ارائءهنظریه( فرضیه

 گزینءه

ازمطالعءهاثردمابرانحاللپذیریمواداطالعاتی گزینءه

بهدستمیآیدکهبخشیازعلممحسوبمیشودولیچون

هنوزبهعملنزدیکنشدهاست،فناوریمحسوبنمیشود.

همهنمونههاییازتبدیلعلم و ، گزینههای

بهعمل)استفادهازعلم(یاهمانفناوریهستند.

است پرسش یک  به  احتمالی  پاسخ  فرضیه،  گزینءه 

درستی بررسی برای و میشود ارائه مشاهده مبنای بر که

یانادرستیاینپاسخاحتمالی،آزمایشهایگوناگونیانجام

میگیرد.)آزمایشفرضیه(

یافتن جواب،مهمتریننکتهدر سؤال کردنو  گزینءه

علماست.

طی که است علمی اصل یک بیانگر نظریه  گزینءه 

آزمایشهایزیادیاثباتشدهاست.اینجملههمیکاصل

علمیاستکهاثباتشده؛بنابرایننظریهاست.

عبارتهایدوموسومدرستاند. گزینءه

صحیحعبارتهاینادرستبهقرارزیراست:

)1(تولیدپهپاد،تولیدعلمبهعمل)فناوری(است.

)4(برایاطمینانازدرستینتیجءهآزمایش،بایدآزمایشرا

چندینبارتکرارکرد.
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