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آرام آرام خواهید ُمرد! 

... اگر کتاب نخوانید!  

اگر به صداهای زندگی گوش ندهید!   

اگر آن چه می کنید، ارزیابی نکنید.

آرام آرام خواهید ُمرد!  

... اگر خطر نکنید!   

اگر به دنبال رؤیای خود نروید!  

امروز دل به دریا بزنید، کاری انجام دهید...   

)پابلو نرودا( با نشاط باشید!      

پس از سال ها کار در فضای تدریس و تألیف باالخره تصمیم گرفتیم وارد کار نرش شویم؛ چرا که عشق همیشگی ما به کتاب بوده است، کتاب و فقط کتاب ...

البته که عشق آسان منود اول ولی افتاد مشکل ها... 

قبل از رشوع کار به دوستان انتشاراتی مان، انتقادات زیادی داشتیم، در مورد محتوای ظاهر و کیفیت کتاب و... ولی حاال کمی به آن ها حق می دهیم... 

دانسته ایم که تولید کتاب خوب و بی نقص چه کار سختی است! ...شاید غیر ممکن!

گرچه خیلی هم غافلگیر نشدیم چون در آغاز ، با بزرگان این عرصه مشورت ها کردیم و نظرها خواستیم وآنچه شنیدیم جز این نبود: »برحذر باش که رس می شکند دیوارش!« 

ولی شاید باورتان نشود هرچه مارا بر حذر کردند؛ بیشرت راغب شدیم، انگیزه و هّمتامن باالتر رفت!  

گفته بودند »گاو نر می خواهد و مرد کهن!« ... نرتسیدیم! عقب نشینی را هم بلد نبودیم. گرچه می دانستیم حتّی گاو نر و مردان کهن هم کافی نیستند!...عزِم جزم می خواهد، 

هّمت باال و روحیه جنگجویی و مبارزه می خواهد این میدان! نبوغ و خالقیّت و... همه را جور کردیم.

شعارمان رسلوحه کارمان شد؛    »َسـخت بگیرید«

با سخت گیری هایی که داشتیم، کارمان دو چندان سخت تر شد، آنقدر که صدای دوستامنان در آمد، چقدر »سخت گیری؟!« ولی ما دانسته و آگاهانه این راه را انتخاب کردیم، 

چرا که می دانستیم »دانش با تن آسایی به دست منی آید.« چه برسد به نرش دانش! پس سخت گیری مرام و شیوه ی ما شد و ایامن داریم این سخت گیری ها، دقّت و اهمیّت 

دادن ها به جزئیات و... حتامً نتیجه بخش خواهد بود و امید داریم اثر این شیوه را در متام محصوالت ما ببینید!

منی خواستیم در این مقّدمه بگویم چه زحمت هایی که نکشیدیم، شب بیداری هایامن را، نخوابیدن ها، دویدن ها، خستگی ها، دعواها، قهر و آشتی هایامن را...

 باورتان منی شود اگر بگویم از دل و جان مایه گذاشتیم، شب و روزمان را بهم دوختیم... با این همه ذرّه ای هم پشیامن نیستیم، چرا که لیاقت شام 

بیش از این هاست. از طرفی جامعه آموزش ما نیازمند خون تازه ای در رگ هایش است، امیدواریم قطره ای از آن باشیم. 

شیوه ی ما سخت گیری بر خودمان است نه دیگران ولی از شام می خواهیم که بر ما سخت بگیرید، از ما کیفیت باال بخواهید! برما خرده بگیرید تا همیشه در مسیر درست 

قدم برداریم. 

توکلامن به خداست و رسمایه مان اعتامد شام 

َسخت بگیرید! 



بـه خاطـر دوسـت داشـتن خالصانـه ای کـه در تمـام سـال های کار کـردن بـا بچه هـا از آنهـا آموختیـم، همیشـه کوشـیدیم بـا عشـق و انـرژی 
مضاعـف بـرای لمـس کـردن و بـا هـم لـذت بـردن از علـوم )علم طبیعـت و محیـط اطرافمـان( همقـدم و همراه شـان باشـیم. 

ایـن کتـاب، حاصـل تـالش شـبانه روزی اعضـای انتشـارات کاهـه اسـت و امیدواریم همراه خوبی برای شـما دوسـتان باشـد. هر بخـش کتاب با 
درس نامه هـای کامـل و ساده شـده ای شـروع می شـود کـه کامـاًل مطابـق بـا رونـد کتاب درسـی اسـت. در انتهـای هر بخـش انواعی از سـؤاالت 
تشـریحی و تسـتی بـرای یادگیـری بهتـر مفهـوم درس قـرار گرفتـه اسـت. در نهایـت، بـرای اینکـه در هر فصـل از چالـش علومِی خوشـمزه و 

حرفه ای یـی هـم بهـره ببریـد، می توانیـد بـه باشـگاه حرفه ای هـا سـری بزنید و بـا تمرین هـای حرفـه ای خودآزمایـی کنید. 
و امـا، نوبـت بـه تشـکر ویـژه از تمام کسـانی می رسـد کـه برای ایـن همراهی بـه ما یاری رسـاندند و بـدون وجودشـان همه چیـز ناممکن بود. 
جنـاب آقـای کاهـه، مدیریـت محتـرم انتشـارات، که شـرایط تألیـف کتاب را بـا انرژی فـراوان  فراهـم کردند؛ جناب آقـای حسـینیان، معاونت 

محتـرم انتشـارات، کـه بـا ایده هـای فوق العـاده، و همراهی برای هرچـه بهتر شـدن کار همراهمـان بودند.
در نهایـت از همـکاران و دوسـتان خیلـی خیلـی خوبمـان کـه در مرحلـه مرحلـه ی خلق ایـن کتاب نظرات سـازنده و انـرژی فراوانشـان را از ما 

دریـغ نکردنـد، قدردارنـی می کنیم. 
شما هم محبت و توجه تان را از ما دریغ نکنید: منتظر نظرات و پیشنهاداتتان هستیم. 

به امید همراهی های بیشتر 
آزاده رحیمی 
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 جویان من خیلی ناراحتم، این گلدونمو خیلی دوست داشتم، نمی  دونم چرا برگاش زرد شده؟
 خب! شاید نور کافی بهش نخورده! یا شاید کم یا حتی زیاد بهش آب دادی!

 م م م م حاال از کجا بفهمم به خاطر کدوم یکی برگاش زرد شده؟
 بیا اول بهت بگو چه  جوری یک مسأله علمی رو می  تونیم حل کنیم، اون وقت متوجه می  شی االن باید چیکار 

نتیجه گیریکنی.
آزمایش فرضیه

جمع آوری اطالعات

طرح سوال

مشاهده

فرضیه سازی

1 مشاهده

به معنی استفاده از حواس 5 گانه به منظور جمع  آوری اطالعات و روشن  سازی یک مسأله است.
: این غذا بوی خوبی دارد! )حس بویایی(

        عجب پارچه  ی لطیفی! )حس المسه(
2 طرح سوال

زمانی که با استفاده از حواس پنج  گانه با محیط اطرافمان ارتباط برقرار می  کنیم در حقیقت در حال مشاهده هستیم و 
ممکن است، در ذهنمان سوالی ایجاد شود که هر قدر مشاهده دقیق  تر باشد، سوال بهتری مطرح خواهد شد.

: دو فرفره یکی با بال پهن و دیگری با بال باریک داریم اگر هر دو را از یک ارتفاع رها کنیم کدام  یک زودتر به زمین 
می  رسد؟

3 جمع  آوری اطالعات

استفاده از کتاب  ها، مقاالت، مراجعه به افراد آگاه، محقق و ... کمک می  کند تا در مورد موضوع تحقیق، اطالعاتی را به 
دست آوریم این مرحله کمک می  کند تا مسیر تحقیق درست طی شود و اطالع داشتن از کارهای دیگران راهنمای خوبی 

برای ما خواهد بود.
4 فرضیه  سازی

فرضیه  سازی یا ارائه  ی راه  حل، پاسخ احتمالی ما به سوال است که از درستی یا نادرستی آن اطالعی نداریم و فقط حدس 
و گمانی بر پایه  ی اطالعاتی است که خودمان کسب کرده  ایم.
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	فرضیه		ای	قابل	قبول	است	که	بتوان	آن	را	آزمایش	کرد. نکتـــه:
مثالً	من	فکر	می		کنم	فرفره	ایی	زودتر	به	زمین	می		رسد	که	بال		هایش	پهن		تر	است.	این	همان	پاسخ	احتمالی	است	

که	فرضیه	نام	دارد	و	قابل	آزمایش	نیز	هست.

5 آزمایش فرضیه

صحیح  شده،  گفته  احتمالی(  )راه  حل  فرضیه  ببینیم  تا  می کنیم  بررسی 
و  می گیریم  نظر  در  متغیر  یک  تنها  فرضیه  آزمایش  انجام  در  نه.  یا  است 
بقیه  ی عوامل باید ثابت باشند تا بدانیم چه مطلبی مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت؛ 
: در حالت )1( بال فرفره، باریک و در حالت )2( بال فرفره، پهن در 
نظر گرفته شده  است و بلندی بال فرفره  ها، طول دم فرفره  ها و ارتفاعی که 

فرفره  ها را رها می  کنیم، ثابت در نظر گرفته شده است.
روش آزمایش به این شکل است که فرفره  ها را به شکل )1( و )2( ساخته و از یک نقطه، هم  زمان رها می  کنیم و زمان 

رسیدن آن  ها به زمین را اندازه می  گیریم.
طول  های A و B باید برابر باشند. طول  های C و D هم باید برابر باشند.

	1.	در	مرحله		ی	آزمایش	فرضیه،	مهارت		های	زیادی	را	یاد	خواهیم	گرفت؛	نظیر	اندازه		گیری،	مهارت	 نکتـــه:
استفاده	از	وسایل	آزمایشگاهی	و	...

2.		هر	چقدر	اندازه		گیری	دقیق		تر	باشد،	مشاهدات		مان	درست		تر	خواهد	بود.
3.	هر	چه	دفعات	تکرار	آزمایش	بیشتر	باشد	احتمال	خطای	آزمایش	کمتر	بوده	و	بنابراین	نتیجه		ی	آزمایش	قابل	

قبول		تر	خواهد	بود.	)بهتر	است	آزمایش	3بارتکرار	شود.(
6  نتیجه گیری

در این مرحله نتایج به دست آمده آزمایش را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می  گیریم که فرضیه  ی بیان شده درست بوده 
است یا خیر.

به عنوان مثال نتایج حاصل از آزمایش فرفره  ها این است که فرفره  ای که بال پهن  تر دارد، دیرتر به سطح زمین می  رسد، 
بنابراین می  توان گفت: »هر چه بال فرفره پهن  تر باشد، مدت زمان رسیدن آن به سطح زمین بیشتر می  شود.«
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ین های فصل 1 تمر

جاهای خالی

 هنگامی که .................................................... بهتر و دقیق انجام شود، سوال بهتری مطرح می  شود.
 قبل از مرحله  ی آزمایش، مرحله  ی .................................................... است.

 شروع یک تحقیق علمی با مرحله  ی .................................................... است.
 ارائه  ی راه  حل، همان .................................................... است.

 در آزمایش اثر پهنای بال فرفره، فرفره  ای با بال .................................................... سریع  تر سقوط می  کند. 

درستی یا نادرستی

 فرضیه  سازی، پاسخ احتمالی است به سوالی که درستی آن ثابت شده است.
 مشاهده کردن، به معنای نگاه دقیق به محیط اطراف است.

 طرح سوال، همان فرضیه  سازی است.
 بهترین روش برای اثبات درستی یک آزمایش، تکرار آن آزمایش است.

 در مراحل یک تحقیق علمی، مرحله  ی فرضیه  سازی، قبل از مرحله    ی نتیجه  گیری قرار دارد.
 برای هر مساله می  توان تنها یک فرضیه ارائه داد.

ینه ای سواالت چهارگز

 1 جویان می  گوید: وقتی گلدان را کنار پنجره گذاشتم، دیدم که برگ  های جوانه  زده  ی گلدان سبز شدند. این 

جمله، کدام مرحله  ی تحقیق علمی را نشان می  دهد؟
4( جمع  آوری اطالعات 3( نظریه  2( فرضیه  1( مشاهده 

 2 کدام مورد مفهوم مشاهده کردن را بیان نمی  کند؟

1( بوی قرمه  سبزی می  آید. 
2( صدای پرندگان هنگام صبح بیشتر شنیده می شود.

3( وارد کردن ضربه، شیشه را می  شکند.
4( سر ساعت شش، حرکت عقربه  های ساعت متوقف شد.

غلط صحیح 
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 3 جویان دو موشک درست کرده که جرم آن  ها برابر است و آن  ها را با نیرویی برابر پرتاب می  کند. موشک 

A مسافت کم  تری را طی می  کند و به زمین می  افتد؛ زیرا ........................................
1( موشک A را محکم  تر پرتاب کرده است.

2( موشک A سطح مقطع بیشتری دارد.
3( موشک A سطح مقطع کم  تری دارد.

4( موشک A سنگین  تر بوده است.

 4 مشاهده  ای خوب است که ..................................................................................

2( چند نفر آن را مشاهده کنند. 1( طوالنی باشد.  
4( به سؤال خوب منجر شود. 3( از حواس پنجگانه استفاده شود. 

 5 فرضیه دارای کدام ویژگی نیست؟

2( درستی آن ثابت شده است. 1( باید قابل آزمایش کردن باشد. 
4( پاسخ احتمالی به سؤال است. 3( همان راه  حل است.  

اندازه  را  زمین  به  آن  ها  رسیدن  زمان  تا  می  کنیم  رها  هم  با  هم  زمان  نقطه،  یک  از  را  مقابل  فرفره  های   6 

بگیریم؛ این عمل کدام مرحله  ی روش علمی است؟
1( فرضیه  سازی 
2( ارائه  ی نظریه 

3( آزمایش
4( جمع  آوری اطالعات

 7 پرسان می  خواهد بداند آیا بین مسافت طی شده توسط ماشین با جنس سطح، رابطه  ای وجود دارد یا خیر؟ 

برای این کار او باید کدام عامل را تغییر دهد؟
4( همه موارد 3( جنس سطح  2( سرعت  1( ماشین 

 8 درستی این حرف که عقاب، بیشتر از کبوتر در هوا می  ماند، با آزمایشات فراوان به اثبات رسیده است، 

این مطلب کدام مرحله  ی روش علمی را بیان می  کند؟
4( آزمایش 3( حدس  2( فرضیه  1( نظریه 
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یحی سواالت تشر

 1 مراحل روش علمی را به ترتیب نام ببرید.

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

 2 چه راه  هایی برای جمع  آوری اطالعات پیشنهاد می  کنید؟

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

مطلب  این  آیا   ،" شود  بیان  علمی  که  است  قبول  قابل  فرضیه  ای   " می  گوید:  جویان   3 

درست است؟
...............................................................................................................................................................................................................

...................÷.........................................................................................................................................................................................

 4 به نظر شما آیا اندازه  ی سطح مایعات تأثیری در سرعت سرد شدن و پایین آمدن دمای آن  ها دارد؟ 

)ابتدا پیش  بینی خود را بنویسید؛ سپس آزمایشی طراحی کنید.(
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

 5 دانش  آموزی در حال انجام آزمایش است؛ حین کار چه مهارت  هایی را یاد می  گیرد؟

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

 6 جویان متوجه شد که معلمش به دلیل داغ بودن زیاد چای هیچ  گاه فرصت نمی  کند در زنگ  های تفریح آن 

را بنوشد، او فکر کرد که شاید چای در لیوان فلزی زودتر از لیوان شیشه  ای سرد شود. به نظر شما جویان 
کدام مراحل روش علمی را پشت سر گذاشته و اکنون باید کدام مراحل را انجام دهد؟

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

)الف()ب(
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 7 می  خواهیم بدانیم "برگ درخت بید سریع  تر سقوط می  کند یا برگ درخت سرو" با توجه به این موضوع، 

موارد زیر را کامل کنید.
طرح سؤال: ................................................................................................
فرضیه  سازی: .............................................................................................

طرح آزمایش: ............................................................................................
نتیجه  گیری: ...............................................................................................

 8 در جدول زیر جمالت ستون “ب” را به موارد مرتبط در ستون “الف” متصل کنید.

بالف

صدای آژیر آمبوالنس را شنیدم.فرضیه

در زمستان خورشید به صورت مایل می  تابد.طرح سؤال

در فصل  های سرد سال بیشتر باران می  بارد یا گرم؟مشاهده

به نظر جویان بوی سوختگی می  آید، شاید پرسان غذایش را سوزانده.نتیجه  گیری

 9 اصطالحات زیر را تعریف کنید.

مشاهده: ....................................................................................................................................................................................................................................

فرضیه: .......................................................................................................................................................................................................................................

باشگاه
 حرفه ای ها

 پرسان تونستی حال گلدونت رو خوب کنی؟
 فعاًل هنوز دارم آزمایش می  کنم تا ببینم مشکل نور، آب یا خاک بوده. آخه یاد گرفتم برای 
آزمایش باید فقط یه چیزو تغییر بدم. راستی! مرسی که بهم یاد دادی. از این روش تحقیق خیلی خوشم 

اومد.
 قابلی نداشت. دوست داری راجع بهش بیش  تر بدونی؟
 آره، آره، خیلی دوست دارم، مگه باز هم مرحله داره؟!

 بله، بیا تا بهت بگم.
یادت می  یاد بعد از این که موضوعت رو انتخاب کردی براش فرضیه ساختی و آزمایش انجام دادی. 

حاال می  تونی بعد از آزمایشت، اطالعاتت رو بنویسی و نمودارو جدول رسم کنی.
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 ثبت یافته  ها، رسم نمودار و جدول
بهتر است اطالعاتی را که از آزمایش  های مکرر به دست می  آوریم. در یک جدول منظم، یادداشت و یا 
به صورت نمودار، رسم کنیم؛ این کار کمک می  کند تا با یک نگاه، نتایج آزمایشات را دیده و نتیجه  ی 

نهایی را راحت  تر برداشت و بیان کنیم؛ مانند جدول زیر:

شماره آزمایش
مدت زمانی که طول می  کشد تا فرفره  ها به سطح زمین برسند 

)به ثانیه(
فرفره »ب« با بال پهن  ترفرفره »الف« با بال باریک  تر

58 ثانیه50 ثانیه)1(
59 ثانیه52 ثانیه)2(
58 ثانیه51 ثانیه)3(

در ادامه برای رسیدن به عدد نهایی، حد وسط اعداد به دست آمده را گزارش می کنیم، البته در صورتی 
که اعداد دارای الگوی عددی باشند و تعداد آن  ها فرد باشد. در مثال باال در فرفره ی »الف« 51 ثانیه 
را به عنوان زمان رسیدن فرفره به سطح زمین گزارش می  کنیم؛ چرا که حد وسط اعداد ثبت شده در طی 

آزمایش است و در فرفره »ب« 58 ثانیه را گزارش می  کنیم؛ چرا که بیش  ترین تکرار را دارد.
 حاال می  تونی راحت  تر نتیجه  گیری کنی و نظریه ارائه بدی.

 نظریه؟ این دیگه چیه؟!
 اینم یکی از همون چیزایی بود که می  خواستم بهت بگم. صبر داشته باش!

 نتیجه  گیری و ارائه  ی نظریه
محقق، نتایج به دست آمده از آزمایش را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می  گیرد که فرضیه  ی بیان 

شده، درست بوده است یا خیر. زمانی که فرضیه  ی ارائه شده، 
درست باشد، نتیجه  گیری کرده و نظریه ارائه می  شود؛ در واقع نظریه فرضیه  ای است که درستی آن با 

انجام آزمایش ثابت شده باشد.
اما یادت باشه:

گاهی نظریه  های علمی، فقط در زمانی که بیان می  شوند، معتبر هستند و با گذشت زمان و پیشرفت علم 
باید اصالح و یا حتی َرد شوند.

باشگاه
 حرفه ای ها
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سواالت باشگاه حرفه ای ها

ینه ای سواالت چهارگز

 1 کدام  یک از جسم  های زیر با جرم برابر، دیرتر به سطح زمین می  رسند؟

 )4   )3   )2   )1

 2 چهار عدد بزرگ به شکل  های مقابل در حال سقوط هستند، به ترتیب از راست به چپ کدام برگ زودتر 

به زمین می  رسد؟

   الف     ب    ج     د

2( الف، ج، ب، د  1( د، ب، ج، الف  
4( الف، ب، ج، د 3( د، ج، ب، الف  

به زمین  از آن  ها زودتر  اگر دو موشک روبه  رو را همزمان رها کنیم، یکی  "به نظر من   3 پرسان می  گوید: 

می  رسد." این جمله کدام مرحله  ی روش علمی را نشان می  دهد؟
2( نظریه   1( فرضیه  

4( مشاهده 3( آزمایش  

 4 پرسان و جویان متوجه زرد شدن رنگ برگ  های گلدان کوچک خود می  شوند، آن  ها برای پیدا کردن علت 

زرد شدن برگ  ها گفتند: »شاید میزان نور مناسب رشد گیاه فراهم نبوده است.« آن  ها برای اثبات درستی 
یا نادرستی فرضیه  ی خود باید کدام  یک از آزمایشات زیر را انجام دهند؟

1( گلدان را به بالکن منتقل کرده و میزان آب بیشتری به آن می  دهند.
2( گلدان را در جای خنک  تری گذاشته و به آن کود اضافه می  کنند.

3( گلدان را به محل گرم  تری منتقل کردند و مثل گذشته به آن آب می  دهند.
4( گلدان را پشت پنجره گذاشته و مثل گذشته به آن آب می دهند.

 5 کدام چترباز دیرتر به زمین می  رسد؟ )جرم و سرعت هر دو چترباز برابر است.(

1( چترباز )الف(

)ب()الف(

2( چترباز )ب( 
3( بستگی به جرم آن    ها دارد.

4( هر دو هم  زمان به زمین می  رسند.
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 6 کدام گزینه صحیح است؟

1( نظریه  ای که اثبات شود برای همیشه قابل قبول است. 
2( فرضیه، نظریه  ای است که درستی آن اثبات شده است.

3( فرضیه، همان راه  حل است که باید قابل آزمایش کردن باشد. 
4( درستی فرضیه پس از انجام آزمایش ثابت می  شود.

 7 چهار دانش  آموز می  توانند وجود یک جسم در کنار یک کیف را حس کنند یا بویش را استشمام کنند، اما 

نمی  توانند آن را ببینند. کدام  یک از جمالت زیر اظهار نظر درستی در مورد آن جسم نیست؟ 
)1995 TIMSS(

1( یک سمت آن صاف و یک سطح آن برآمده است.
2( بویی شبیه نعنا دارد.

3( یک برآمدگی روی آن وجود دارد.
4( امیدوارم یک شیرینی باشد.


