
مروری بر درس 
دانشمندان به پدیده های اطراف خود توجه می کنند، در نتیجه پرسش هایی در ذهن آنان به وجود می آید. آن ها برای یافتن پاسخ پرسش های 

خود کاوش می کنند.
کاوشگری یک روش علمی  است که باعث پرورش فعالیت های ذهنی و مهارت های مرحله ای در افراد می شود و از مراحل زیر تشکیل 

شده است :
1 - رو به رو شدن با مسئله جدید

2 -  پرسش و جمع آوری اطالعات
3 - فرضیه سازی و ارائه پیشنهاد برای حل مسئله

4 - طراحی آزمایش و انجام آزمایش 
5 - تحلیل و بررسی نتایج به دست آمده و نتیجه گیری

و سپس  بیان  شده  دقیق  پرسش ها  بررسی شود.  کاماًل  موقعیت  و  باشد  دقیق  باید مشاهده  پاسخ  یافتن  برای  علمی،  در این روش 
ارائه گردد. بعد از جمع آوری اطالعات و طبقه بندی آنان، فرضیه ها و راه حل های پیشنهادی مورد آزمایش قرار  راه حل های مناسب 
گیرد. در طراحی آزمایش باید توجه شود که چه مواردی باید تغییر کند، چه چیزهایی باید اندازه گیری شود و چه چیزهایی نباید تغییر 
کند. آزمایش باید چند بار تکرار شود. سپس یافته های به دست آمده در جدول یا نمودار ثبت شده و دقیقًا بررسی شود. در آخر ازحل 

مسئله موردنظر براساس یافته های به دست آمده، نتیجه گیری می شود.

 نکته :
1 - هوا همیشه بر هر جسمی که حرکت می کند، فشار و نیرو وارد می کند که به آن مقاومت هوا می گویند.

2 - بیشتر اجسام را وقتی از بلندی رها می کنیم، به سرعت پایین می آیند اما هوا تا اندازه ای از پایین آمدن 
آن ها جلوگیری می کند و زمان افتادن آن ها را بیشتر می کند. هوا بر چیزهایی که در حال افتادن هستند، 

فشار به سوی باال وارد می کند.

درس اول

زنگ علوم

) كاوشگري هدايت شده (
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الف(  پاسخ درست را با عالمت ) ×  ( مشخص کنید :

1 - حرکت فرفره کاغذی چرخان،  شبیه حرکت کدامیک از موارد زیر است :

ت( بال های هواپیما      الف( بال های عقاب             ب( بال های کبوتر        پ( بال های چرخ بال  

2 – یک ورقه روزنامه، به آرامی  فرود می آید. اما روزنامه مچاله شده، سریع می افتد. علت آن چیست :

    الف( در ورقه مچاله شده، سطح مقاومت در برابر هوا وسیع تر است.

    ب( در ورقه روزنامه، سطح مقاومت در برابر هوا وسیع تر است.

    پ( ورقه روزنامه، سبک تر است.

    ت( روزنامه مچاله شده، سنگین تر است.

3 – زمانی که پهنای بال فرفره کاغذی چرخان را افزایش می دهیم، چه تغییری در سقوط آن  ایجاد می شود :

    الف( در مدت زمان کمتری سقوط می کند.                                 ب( در سقوط آن هیچ تأثیری ندارد.

    پ( در مدت زمان بیشتری سقوط می کند.                                 ت( هر دو در مدت زمان یکسانی سقوط می کنند.

ب( جمالت درست و نادرست را با عالمت ) × ( مشخص کنید :

4 – هوا به سقوط اجسام شدت می بخشد.                                                                                        

5 – هوایی که سریع تر حرکت می کند، فشار بیشتری دارد.                                                             

6 –  هوا در مقابل حرکت اجسام مقاومت می کند.  این مقاومت برای سطوح بزرگ تر، بیشتر است.     

  نادرست   درست

  نادرست   درست

  نادرست   درست

  نادرست   7 – هرچه زمان را دقیق تر اندازه گیری کنیم، مشاهده ما دقیق تر خواهد بود.                                      درست

پ( به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید : 

8 – چرا فرفره ای که بال پهن تری دارد، دیرتر به سطح زمین می رسد؟

9 – زمانی که چتربازی از هواپیما به بیرون می پرد، چتر نجات چگونه عمل می کند؟

10 – علی و احمد دو فرفره کاغذی چرخان با پهنای بال متفاوت دارند وقتی آن ها را رها می کنند، هر دو فرفره هم زمان به زمین 

       رسیدند. به نظر شما دلیل آن چیست؟

11 - منیژه در حال کاوش درباره اثر بلندی طول بال فرفره بر زمان فرودآمدن آن است :

     الف( او چه چیزی را نباید تغییر دهد؟

     ب( او چه چیزهایی را باید تغییر دهد؟

5


