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 به نام خداوند جان و خرد
 کزین برتر اندیشه برنگذرد

بسیار خرسندیم که کتاب »علوم هفتم برای دانش آموزان تیزهوش« از مجموعة »رشادت« را در اختیار دانش آموزان عزیز 
قرار می دهیم. این کتاب که آقای مهندس حمید اسدی کیا زیر نظر دبیر مجموعة رشادت تألیف کرده است، کلیة مطالب 
علوم اول دبیرستان )پایة اول دورة اول متوسطه( را در سطح پیشرفته ارائه می دهد. دانش آموز ابتدا با مباحث و نکته های 
مهم هر فصل آشنا می شود، سپس برای هر فصل، تعدادی سؤال چهارگزینه ای را پاسخ می دهد تا بر موضوع تسلط یابد.
انتظار می رود کتاب حاضر، بسیاری از نیازهای دانش آموزان اول دبیرستان مدارس خاص و تیزهوشان را پاسخ  گو 

باشد. 
تعریف :   برای »تعریف« استفاده شده  گفتنی است در این کتاب از آیکون  برای »نکتة مهم« و از آیکون 

است.
در این جا الزم است از مؤلف و دبیر محترم مجموعه و از آقایان دکتر امید نوری، رحمان مؤمنی، سعید لطیفیان، 
با وی همکاری علمی داشته  اند،  به گزارش مؤلف  بنا  ایزدپناه که  فتاحی و خانم مهرناز  پیام  یاشار خیراله خانی، 

سپاسگزاری شود.
همچنین از آقای شهنام دادگستر )ویراستار ادبی( و از خانم ها: سکینه مظاهری )حروفچین و صفحه آرا(، ملیحه محمدی،             
 معصومه لطفی مقدم، مینا هرمزی و بهاره خدامی )گرافیست ها(، طوبی عینی پور و شیوا خوش نقش )نمونه خوان ها( 

که  زحمت زیادی در آماده سازی کتاب برعهده داشته اند، تشکر و سپاسگزاری می کنیم. 
امیدواریم دبیران محترم علوم و دانش آموزان و خانواده های آنها با اعالم نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود دربارة 

این کتاب، ما را در بهتر کردن ویرایش های بعدی کتاب یاری فرمایند. 

انتشارات مبتکران 	 	

asadikia_hamid@mobtakeran.com ارتباط با مؤلف: 
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 پیشرفت و موفقّیت در علم و فناوری و نوآوری های امروز ما، حاصل چیست؟
پیشرفت های علمی امروز، نتیجة تالش دانشمندان زیادی از کشورهای مختلف جهان و کشورمان در زمان طوالنی است که با به  کارگیری 

تفّکر، تجربه و به کار بستن مهارت های یادگیری در برخورد با مسایل مختلف، علوم را توسعه بخشیده اند.

ماری کوری پروفسور حسابی  بوعلی سینا  خیام   

 علم چیست؟ 
به تعاریف زیر، دقّت کنید:

- علم، شناخت ما از محیط اطراف است. 
- علم، روشی برای پاسخ دادن به سؤاالت است.

- علم، انجام دادن آزمایش است. 
- علم، افزایش توانایی و قدرت غلبه بر مشکالت است.

- علم، پیش بینی آینده است. 
- علم، راهی به سوی تکامل انسان است.

- علم، ضدّ جهل و نادانی  است.

تعریف :  علم، مطالعة طبیعت و چراغ راه بشر برای دست یابی به پاسخ پرسش های خود است.

برای حل مسایل علمی به روش دانشمندان، باید از مهارت های یادگیری علوم استفاده کرد.

 مهارت های یادگیری در علوم
همان طور که خلبان یک هواپیمای غول پیکر، برای فرود هواپیما نیاز به کسب مهارت های خاص دارد، یک دانشمند و محّقق نیز باید 
مهارت هایی را کسب کند تا به کمک این مهارت ها، بتواند قوانین و روابط موجود در طبیعت را دریابد و ارائه دهد. استفاده از مهارت های 
یادگیری، فهم موضوعاتی را که می خواهیم یاد بگیریم، آسان و عملی می کند. اغلب ما، در تمام عمر، به استفاده از مهارت ها نیاز داریم. 

برخی از مهارت های یادگیری عبارت اند از: 



هفتمهفتمعلوم علوم 

۱

89

7- فرضیّه سازی 1- مشاهده    
8- طّراحی و انجام آزمایش  2- طبقه بندی    

9- استفاده از ابزارها 3- اندازه گیری    
10- برقرار ی ارتباط 4- جمع آوری اطالعات    
11- یادداشت برداری 5- تفسیر کردن    

12- مدل سازی 6- پیش بینی کردن     

بهترین راه مطالعة درستی یا نادرستی پیش بینی ها، طّراحی  و انجام آزمایش و بررسی نتایج آن است.
مدل، خالصه ای از واقعیت است؛ به بیان دیگر، مدل، نمادی از واقعیت است که مهم ترین ویژگی های دنیای واقعی را به صورتی ساده و کّلی 

بیان می کند. 

 علم و کنجکاوی 
 کنجکاوی کردن و پرسیدن، همواره با علم همراه هستند.

ما معموالً دربارة چیزهایی که می بینیم یا تجربه می کنیم، سؤال هایی را طرح می کنیم. 
تمایل به دانستن، در همة ما وجود دارد. کنجکاوی کردن و پرسیدن، می تواند پرسش های جدیدی  را پیش بیاورد.

 مهم ترین نکته در علم: سؤال کردن و تالش برای یافتن جواب است. 

 آنچه دانشمندان را از دیگران متمایز می کند، کنجکاوی، توان تفّکر و خاّلقیّت آنهاست. 
در واقع، دانشمند کسی است که دربارة آنچه در اطرافش می گذرد:

1( کنجکاو است. 2( می پرسد. 3( به  جست و جوی پاسخ می پردازد و به  بعضی از پاسخ ها دست می یابد. 
به طور خالصه می توان گفت:

دانشمندان به پدیده های اطرافشان بی اعتنا نیستند.

 تفّکر، تجربه و بکار بستن مهارت ها، سه عامل پیشرفت علم است.

 مروری بر فرایند حل شدن 
اغلب واکنش های شیمیایی در صنایع مختلف و در آزمایشگاه ها و نیز در بدن موجودات زنده از جمله انسان، در محیط محلول صورت 
می گیرند. گیاهان، غذای مورد نیاز خود را به شکل محلول جذب می کنند، و غذا در بدن ما، ابتدا به  صورت محلول درمی آید و سپس 
جذب بدن ما می شود.آب دریاها و اقیانوس ها و نیز هوایی که هم اکنون تنفس می کنیم، به صورت محلول هستند. یکی از مهم ترین خواص 

آب، توانایی آن در حل کردن مواد گوناگون است. می توان گفت:
ما در جهانی از محلول ها زندگی می کنیم که در آن، آب، مهم ترین حّلل است. 

معمول ترین نوع محلول، محلول یک جسم جامد در مایع است که در این حالت، جامد را جسم 
حل شونده و مایع را حّلل و مجموع این دو را محلول می نامند.

تعریف :  دو راه برای تشخیص حّلل و حل شونده وجود دارد: 

نمک  مانند  است؛  دهد، حل شونده  تغییر حالت  محلول،  تشکیل  هنگام  به  که  ماده ای  هر  1ـ 
خوراکی که بر اثر حل شدن در آب، از حالت جامد به مایع )محلول( تبدیل می شود. 

2ـ اگر هیچ یک از دو جزء، تغییر حالت ندهد، ماده ای که به مقدار کمتر موجود است، حل شونده خواهد بود. مانند محلول آب و الکل، 
که هر دو ماده قبل و بعد از مخلوط شدن، مایع هستند. 

 ذّره های مادة حل شدنی ممکن است: 

1ـ به صورت مولکول )مانند قند( یا 2ـ به صورت ذّره  های باردار یا یون  ها )مانندنمک طعام(، در حاّلل پراکنده شوند. 



هفتمهفتمعلوم علوم 

۱۱

درس اول: تجربه و تفّکر

89

نمک خوراکی یا سدیم کلرید، ترکیبی با شبکة منظم از ذّره های با بار )+( و )-( است؛ 
یعنی، ترکیبی که بلور آن از کنار هم قرار گرفتن ذّره های بار مثبت سدیم و ذّره های بار 

منفی کلر تشکیل شده است. 
تعریف :  اصوالً حل شدن، زمانی رخ می دهد که نیروی جاذبة میان ذّره های حل 

پس،  باشد؛  قوی تر  شونده،  حل  ذّره های  میان  جاذبة  نیروی  از  حاّلل،  و  شونده 
می توان گفت: 

به هنگام حل شدن نمک طعام در آب، جاذبة میان مولکول های آب و ذّره های نمک، 
قوی تر از جاذبة میان ذّره های سدیم و کلر در نمک است. 

بلورهای سدیم کلرید )نمک طعام(
 

تعریف :  فرایند حل شدن یک ماده در حالّل، شامل 3 مرحلة زیر است:

1ـ جدا شدن ذّره های مادة حل شونده از یکدیگر 
2ـ جدا شدن ذّره های حاّلل از یکدیگر 

3ـ پراکنده شدن یکنواخت ذّره های حل شونده در بین ذّره های حاّلل 
بین ذّره های مادة حل  نیروهای جاذبة موجود  از مقدار و نوع  اگر   
شونده و حاّلل، قبل و بعد از مخلوط شدن با یکدیگر، شناخت داشته 
حل  مادة  نبودن  یا  بودن  انحاّلل پذیر  پیش بینی  صورت  آن  در  باشیم، 

شونده در حاّلل مورد نظر، امکان پذیر خواهد شد.
 الکل اتانول و جوهرنمک در آب حل می شوند؛ اما نفت، گوگرد 

و برادة آهن در آب حل نمی شوند.

 علم و فناوری
تعریف :  تبدیل علم به عمل، فناوری نام دارد؛ به بیان دیگر، استفاده و کاربرد و به کارگیری علم، فناوری نامیده می شود؛ مثاًل، شناخت 

الکتریسیته و امواج رادیویی، قسمتی از علم است )علم فیزیک(؛ اما به کمک همین علم، رادیو ساخته شده است )فنّاوری(.

ارمغان  به  و محاسن  فواید  قدرتمند، همان قدر که  فناوری  هر  اما  است؛  پیشرفت کشورها شده  باعث  فناوری،  به  علم  تبدیل   
می آورد، می تواند مضّر هم باشد. 

با پیشرفت فناوری و صنعتی شدن، انسان ها با وارد کردن مواد مختلف و گوناگون به هوا و آب، موجب آلودگی آنها می شوند؛ مانند 
آلودگی آب دریاها و از بین رفتن الیة اوزون.

 آلودگی آب و هوا، یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی کشورهاست. 

تعریف :  آلودگی هنگامی به وجود می آید که ذّره ها و چیزهایی که نباید در محیط باشد، 

وارد آن شود و باعث ایجاد اثرات نامطلوب گردد. 
مواد آالیندة خودروها و کارخانه های صنعتی، موجب آلودگی و »دگرگونی زیستی« می شوند. 
به عنوان مثال، با از بین رفتن الیة اوزون ، میزان تابش اشعة فرابنفش خورشید به سطح زمین 
بیشتر می شود و جانداران زیادی در اثر این تابش، دچار بیماری می شوند و از بین می روند. 

همچنین موجب افزایش دمای کرة زمین و ذوب شدن یخ های قطبی می شود. 
در اثر سوختن نفت و مشتقات آن و زغال سنگ، ترکیبات گوگردی و گاز کربن دی اکسید، ایجاد و باعث آلودگی هوا می شوند. بسیاری 

از این ترکیبات، باعث ایجاد باران اسیدی می گردد که برای انسان، خاک، گیاهان و حتی ساختمان ها بسیار مضر است. 
همچنین با افزایش جمعیت و پیشرفت فناوری، میزان استفاده از منابع طبیعی باال رفته است و در مواردی، با کمبود مواد معدنی روبه رو 

هستیم. 
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 تقسیم بندی علوم
وسعت جهان آفرینش و تنوع مسایل و پدیده های علمی، باعث شده است که دانشمندان، علوم طبیعی را به چهار گروه تقسیم بندی کنند:

زمینشناسی زیستشناسی 4 شیمی 3 فیزیک 2   1

 فیزیک: علم مطالعة حرکت، نیرو، انرژی و اثرات آنها بر محیط و اجسام و ماده است. 

 شیمی: علم مطالعة مواد، خواص، ساختار و کاربردهای آن است.

 زیست شناسی: علم مطالعة موجودات زنده، ساختمان بدن و کارهای آن است. 

 زمین شناسی: علم مطالعة سیارة زمین و خصوصیات و ساختمان آن است.

 نیاز امروز 
نیاز روز افزون جامعة جهانی به انرژی، دانشمندان را بر آن داشته است که پیوسته در پی یافتن منابع تازه ای باشند تا به کمک آن، بتوان این 
نیاز سیری ناپذیر بشر را تأمین کرد. در میان منابع گوناگونی که تاکنون شناخته شده است، انرژی هسته ای جایگاهی متفاوت دارد. در حال 
حاضر، این منبع انرژی تقریبًا حدود 4 درصد از نیازهای جهان به انرژی را تأمین می کند و انتظار می رود که در سال های آینده بر این 

میزان افزوده شود. 
به بیان ساده، به انرژی حاصل از شکافته شدن هستة اتم های اورانیوم، انرژی هسته ای می گویند که می توان آن را در پنج مرحلة زیر 

خالصه کرد:
گرم کردن آب 
با انرژی گرمایی

تولید شده و ایجاد 
بخار آب

شکافته شدن 
هسته و تولید

انرژی

استفاده از بخار آب
برای چرخاندن 
توربین های بخار

چرخش توربین
بخار و حرکت

دستگاه تولید برق

تولید برق
)انرژی الکتریکی(

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  

 انرژی هسته ای حاصل از شکافت اورانیوم، یک انرژی تجدید ناپذیر است؛ زیرا، با بیرون کشیدن همة اورانیوم درون زمین و 
استفاده از آن، دیگر اورانیومی باقی نخواهد ماند. 

امروزه از فناوری هسته ای، در موارد زیر استفاده می شود:
نیروگاه های هسته ای برای تولید انرژی الکتریکی، درمان بیماری های سرطانی، شناسایی حوزه های نفتی و آب های زیرزمینی، از بین بردن 

میکروب ها به کمک پرتوزایی هسته  ای و... .

بدانیم بیشتر 

  تولید سوخت هسته ای 
اورانیومی که از زمین استخراج می شود، بالفاصله قابل استفاده در نیروگاه های تولید انرژی نیست؛ بنابراین، فرایندهای مختلفی 

باید روی سنگ معدن اورانیوم صورت  گیرد. 
چرخة سوخت اورانیوم، نسبت به سوخت های رایج دیگر، از جمله زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی، به مراتب پیچیده تر است. چرخة 

سوخت اورانیوم را چرخة سوخت هسته ای نیز می گویند.
1ـ اکتشاف و استخراج 

از اورانیوم اکسید تشکیل شده است. با استفاده از علم  ذخایر طبیعی اورانیوم، به صورت سنگ معدن اورانیوم است که معموالً 
و روش های زمین شناسی، معدن اورانیوم، شناسایی می شود و نمونه هایی از سنگ معدن به آزمایشگاه فرستاده می شود. در آنجا 
محلولی از سنگ معدن تهیه می کنند و اورانیوم ته نشین شده را مورد بررسی قرار می دهند تا بفهمند چه مقدار اورانیوم را می توان 

از آن معدن استخراج کرد و این کار چه قدر هزینه می برد. 
 2ـ آسیاب کردن 

پس از استخراج سنگ معدن، تکه سنگ ها به آسیاب فرستاده می شود تا به خوبی خرد شود و خرده سنگ هایی با ابعاد یکسان تولید 
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شود. اورانیوم، به  کمک سولفوریک اسید از دیگر اتم ها جدا می شود )علم شیمی( و محلول حاصل که دارای اورانیوم است، تصفیه 
و خشک می شود. محصول به دست آمده، کنسانترة جامد اورانیوم است که کیک زرد نامیده می شود.

3ـ تبدیل 

کیک زرد، جامد است؛ ولی برای استفاده در مرحلة بعد )غنی سازی(، از فناوری ویژه ای استفاده می شود تا بتوان آن را حالت گازی 
( تبدیل می شود. )علم شیمی( (UF6 تبدیل کرد؛ بنابراین، کیک زرد طی فرایندی شیمیایی به اورانیوم هگزا فلوئورید 

( در دمای اتاق، جامد است؛ ولی در دمایی نه چندان باال، به گاز تبدیل می شود.  (UF6
4ـ غنی سازی 

UF6 به دست آمده از مرحلة تبدیل، به عنوان سوخت هسته ای مورد استفاده قرار گیرد، باید ایزوتوپ قابل شکافت  برای آنکه 
آن را غنی کرد. برای یک رآکتور آب سبک، سوختی با 5 درصد اورانیوم 235 مورد نیاز است، در حالی که در یک بمب اتمی، 

سوخت هسته ای باید حداقل 90 درصد، غنی شده باشد. 
در حال حاضر، دو روش رایج برای غنی سازی اورانیوم وجود دارد که عبارت اند از: 

1ـ انتشار گاز )علم فیزیک( 
2ـ سانتریفیوژ )علم فیزیک(

UF6 طبیعی را به مخزن هایی استوانه ای تزریق می کنند و گاز را با سرعت زیادی می چرخانند. نیروی  در روش سانتریفیوژ، گاز 
، از مولکول های سبک تر جدا شوند.  UF6 گریز از مرکز موجب می شود مولکول های سنگین تر گاز

امروزه فناوری های غنی سازی جدید تری توسعه یافته است که همگی بر پایة استفاده از فناوری لیزر، پیشرفت کرده اند.)علم فیزیک( 
5ـ ساخت میله های سوخت 

تولید میلة سوخت، آخرین مرحله در چرخة سوخت هسته ای است. 
UF6 است، باید به پودر اورانیوم دی اکسید تبدیل شود تا به عنوان سوخت هسته ای قابل  اورانیوم غنی شده که هنوز به شکل 

استفاده باشد. 
 در هر هشت مگا وات ساعت انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه هسته ای، 30 گرم زبالة رادیواکتیو به  وجود می آید. 
از آنها  بیشتر است و مراقبت  به مراتب  از سوخت های فسیلی بسیار کمتر است، خطر آنها  اگرچه حجم زباله های رادیواکتیو 

ضروری، دشوار و پرهزینه است.
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۱پرسش های چهارگزینها ی  ؟  ؟   

بزرگ ترین ایراد حل مسایل به روش »تجربه کردن«، کدام است؟ . 1
دقتکمتر محدودیت 4 زمانبیشتر 3 هزینةباالتر 2   1

........... ، مطالعة طبیعت است و می توان آن را روشی برای جست وجوی پاسخ به پرسش ها دانست.. 2
علم مهارتیادگیری 4 فناوری 3 مشاهده 2   1

مهم ترین نکته در علم چیست؟ )کامل ترین گزینه(. 3
طرحپرسشویافتنجوابها 2  طرحپرسش   1

ابتکار 4  کنجکاوی 3 

با ریختن جوش شیرین جامد بر روی جوهر لیموی جامد، چه گازی آزاد می شود؟. 4
بخارآب هیدروژن  2   1

هیچگازیآزادنمیشود. 4  کربندیاکسید  3 

100 سی سی الکل را بر روی 90 سی سی آب می ریزیم؛ در این صورت، ............... 5
الکل،حّللوآب،حلشوندهاست. الکل،حلشوندهوآب،حّللاست. 2   1

الکل،حّللوآب،محلولاست. الکل،محلولوآب،حلشوندهاست. 4 3 

انحاّلل، زمانی رخ می دهد که:. 6
نیرویجاذبةمیانذّرههایحلشونده،بیشترازنیرویجاذبةمیانذّرههایحّللباشد.   1

نیرویدافعةمیانذّرههایحلشوندهوحّلل،بیشترازنیرویجاذبةمیانذّرههایحّللباشد. 2 

نیرویجاذبةمیانذّرههایحلشوندهوحّلل،بیشترازنیرویجاذبةمیانذّرههایحلشوندهباشد. 3 

نیرویدافعةمیانذّرههایحلشونده،بیشترازنیرویجاذبةمیانذّرههایحّللباشد. 4 

فرایند حل شدن یک ماده در حاّلل، شامل کدام مرحله نیست؟. 7
جداشدنذّرههایحّللازهم جداشدنذّرههایمادةحلشوندهازهم 2   1

جاذبةبسیارقویبینذّرههایحلشونده 	پراکنده	شدن	ذّره	های	حل	شونده	در	بین	ذّره	های	حّلل		 4 3 	
کدام ارتباط بین علم و فناوری، درست است؟. 8

علم،نتیجةاستفادهازفناوریاست. فناوری،نتیجةاستفادهازعلماست.  2   1

علموفناوری،هرکدام،نتیجةدیگریاست. فناوری،بدونعلمنیزقابلدسترسیاست. 4 3 

)پیشرفت تحصیلی تیزهوشان(. 9 کدام فّعالیّت زیر، فناوری محسوب نمی شود؟  
مطالعهبررویریزذّراتسازندةاتمیجهتتولیدانرژی   1

ارسالماهوارهامیددرمدار،جهتانجامپارهایازتحقیقات 2 

ساختداروهاینوترکیب،جهتدرمانبرخیبیماریهایخاص 3 

استفادهازابزارهایآزمایشگاهی،جهتاندازهگیریبرخیکمّیتها 4 

با توجه به جمله های مطرح شده توسط دانش آموزان زیر، مشخص کنید که هریک از آنها به کدام مهارت روش علمی اشاره کرده اند:  . 10
)پیشرفت تحصیلی تیزهوشان(   

محمد: هر قدر شدت وزش باد بیشتر باشد، لباس های آویزان شده در پشت بام زودتر خشک می شوند.  
علی: من از پدرم شنیده ام که هرکسی هر روز لیموترش بخورد، کمتر دچار سرماخوردگی می شود.

حسن: مطالعه و تمرین مستمر باعث شده که اصغر بهترین دانش آموز کالس از نظر درسی باشد.
حسین: اصغر که در مدرسه ما از نظر درسی بهترین نتیجه را گرفته است، هر روز مطالعه و تمرین می کند.

محمد)مشاهده(،علی)فرضیه(،حسن)طبقهبندی(،حسین)تفسیرکردن(   1

محمد)نظریه(،علی)جمعآوریاطلعات(،حسن)تفسیرکردن(،حسین)مشاهده( 2 

محمد)نظریه(،علی)مشاهده(،حسن)تفسیرکردن(،حسین)فرضیهسازی( 3 

محمد)مشاهده(،علی)آزمایش(،حسن)فرضیهسازی(،حسین)نظریه( 4 
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..............، علم مطالعة مواد، خواص و کاربردهای آن است.. 11
زمینشناسی زیستشناسی 4 شیمی 3 فیزیک 2   1

 پیدا کردن منابع زیرزمینی انرژی، در جملة کدام علم است؟. 12
زمینشناسی زیستشناسی 4 شیمی 3 فیزیک 2   1

کدام گزینه، تفسیر درستی برای جملة زیر است؟. 13
هنگامی که 30 گرم شکر را در 300 میلی لیتر آب می ریزیم، شکر به عنوان »حل شونده« و آب به عنوان »حاّلل« شناخته می شود.

مقدارآببیشترازمقدارشکراست.   1

شکر)جامد(تغییرحالتمیدهدوبهمایعتبدیلمیشود. 2 

آبتغییرحالتمیدهد. 3 

مقدارشکر)جامد(،کمترازآباست. 4 

در یک فروشگاه بزرگ پوشاک و یک کتابخانه، کدام مهارت زیر به خوبی قابل مشاهده است؟. 14
استفادهازابزارها طبقهبندی 4 مدلسازی 3 آزمایش 2   1

در روش سانتریفیوژ، یک فرایند ..............	انجام می شود.. 15
ترکیب تجزیه 4 فیزیکی 3 شیمیایی 2   1

سوخت هسته ای، نسبت به سوخت های فسیلی	............. ، تولید می کند.. 16
آلودگیبیشتروانرژیکمتر 2  انرژیکمتروزبالةبیشتر   1

انرژیبیشتروزبالةکمتر 4  زبالةبیشتروآلودگیکمتر 3 

استفاده از انرژی هسته ای، در حال حاضر چند درصد از نیاز انرژی جهان را تأمین می کند؟. 17
12 4 4 3 20 2 15   1

با از بین رفتن الیة اوزون، ............... 18
دمایزمینافزایشمییابد.   1

میزانتابشاشعةفرابنفشخورشیدبهسطحزمین،بیشترمیشود. 2 

بیماریهاافزایشمییابد. 3 

همةموارد 4 

سوزاندن سوخت های فسیلی، موجب کدام گزینه نمی شود؟. 19
آلودگیهوا باراناسیدی 4 کاهشدمایزمین 3 افزایشدمایزمین 2   1

اعتقاد بر این است که ما هیچ راهی جز تن دادن به فناوری های نوین نداریم و تنها راهکار این است که .............. .. 20
آنهاراجایگزینکنیم. تدابیریانجامدهیمتاآنهاراکناربگذاریم. 2   1

باآنهاسازشکنیم. تدابیریانجامدهیمتاعوارضمنفیآنکمترشود. 4 3 

............	در آب حل می شود، در حالی که	.............. در آب حل نمی شود.. 21
نفت،اتانول اتانول،جوهرنمک 4 اتانول،گوگرد 3 گوگرد،اتانول 2   1

کدام آب، خالص به شمار می رود؟. 22
آبمقطر آبچشمه 4 آبچاه 3 آبرودخانه 2   1

هر ماده ای که به هنگام تشکیل محلول، تغییر حالت دهد، .............. است. . 23
مایع حلشونده 4 حّلل 3 محلول 2   1

بیشتر واکنش های	..............	در صنعت و آزمایشگاه ها و نیز در بدن موجودات زنده، در محیط	.............. صورت می گیرند.. 24
شیمیایی،محلول فیزیکی،حّلل 4 فیزیکی،محلول 3 شیمیایی،حّلل 2   1

دانشمندان، دربارة آنچه در اطرافشان می گذرد	..............	هستند و به جست وجوی ..............	هستند. . 25
کنجکاو،پاسخآنها 2  کنجکاو،فناوری   1

خوشبین،اختراع 4  بیاعتنا،پاسخها 3 
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ابزارها می توانند به ما در انجام	..............	کمک قابل توجهی کنند.. 26
همةموارد اندازهگیری 4 مشاهده 3 مدلسازی 2   1

هنگامی که تنها براساس احساس خود و بدون استناد به دانسته ها، اتفاقی را پیش بینی می کنیم، در واقع	............... 27
فرضّیهساختهایم. حدسزدهایم. 4 پیشگوییکردهایم.  3 پیشبینیکردهایم.  2   1

)پیشرفت تحصیلی تیزهوشان(. 28 بهترین راه مطالعة درستی و نادرستی یک فرضیه چیست؟ 
سؤالازدانشمندان 2  مطالعةبیشتردرموردفرضیه   1

طراحیوانجامآزمایش مشاهدهوکنجکاویبیشتر  4 3 

کدام گزینه، در مورد علم و فناوری درست نیست؟. 29
اغلبفناوریها،درکنارفواید،مضّراتیرابهدنبالدارند.   1

دانشمندانتلشمیکنندباتبدیلعلمبهیکفرآوردةمناسب،بهنیازهایزندگیپاسخدهند. 2 
فناوریهایامروز،برمبنایعلومروزبهوجودآمدهاند. 3 

تبدیلعلمبهعمل،فناورینامیدهمیشود. 4 

دانشمندان، چگونه علوم را توسعه داده اند؟. 30
بابهکارگیریتفّکر،تجربهوبهکاربستنمهارتهاییادگیریدربرخوردبامسایل   1

 2بااستفادهازتجربههاییکهخودکسبکردهاند.

باکمکابزارهایپیشرفتةامروزی 3 

باتکیهبراستعدادهاوتواناییهایخودوتجربههاییکهخودکسبکردهاند. 4 
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۱ پاس خپرسش های چهارگزینها ی  

گـزینه 3 تجربه کردن، محدودیت دارد زیرا، نمی توان همه چیز را تجربه کرد؛ مثاًل، از تمام مردم دنیا، تا امروز، فقط افراد انگشت شماری . 1

تجربة سفر به ماه را داشته اند.

گـزینه 4 . 2

گـزینه 2. 3

گـزینه 4 در حالت جامد، واکنشی بین جوش شیرین و جوهرلیموی جامد انجام نمی شود؛ اما اگر آنها را به صورت محلول بر یکدیگر اثر . 4

دهیم، واکنش انجام می شود و گاز  کربن دی اکسید آزاد می گردد.

گـزینه 2 مقدار آب، کمتر از الکل است؛ پس، می توان گفت که آب، )حل شوند( و الکل، حاّلل است.. 5

گـزینه 3 . 6

گـزینه 4 در صورتی که جاذبة بین ذّره های حل شونده، بسیار قوی باشد، در آن صورت ذّره های حل شونده نمی توانند در بین ذّره های حاّلل . 7

پراکنده شوند و بنابراین فرایند حل شدن اتّفاق نمی افتد.

1   اگرچه علم به کمک فناوری، پیشرفت می  کند، اما می توان گفت: همیشه علم، باعث ایجاد فناوری می گردد.. 8 گـزینه

 گزینه به نظر می رسد همة گزینه ها فناوری یا استفاده از فناوری محسوب می شوند. استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی، جهت اندازه گیری . 9

برخی کمیّت ها )مانند اندازه گیری قطر اتم ها(، استفاده از فناوری و نتیجة آن است. موارد دیگر نیز، نتیجة تبدیل علمبهعملهستند.بنابراین
درپاسخاینسؤال،ازعلمت)*(استفادهشدهاست.

 مطالعه بر روی ریز ذّرات سازندة اتمی، بدون فناوری )طراحی و ساخت تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی هسته ای( ممکن نیست! 

گـزینه 2 محمد، فرضیه ای را بیان می کند که بارها آزمایش و اثبات شده است. بنابراین محمد، نظریه داده است، زیرا فرضیه ای که با انجام . 10

آزمایش های گوناگون اثبات شود، نظریه نام دارد. 
ـ علی، به کمک پدرش، به جمع آوری اطالعات پرداخته است.

ـ حسن، پس از مشاهده، دلیِل بهتر بودن اصغر در کالس درس را بیان می کند.
هنگامی که پس از مشاهده، دلیل یک پدیده یا اتفاق به نظر ما می رسد، در واقع توانسته ایم آن را تفسیر کنیم.

ـ حسین، تنها آنچه را که مشاهده کرده است، بیان می کند. او مشاهده کرده که اصغر هر روز مطالعه و تمرین می کند و اینکه او از 
نظر درسی بهترین نتیجه را گرفته است.

گـزینه 2. 11

گـزینه 4 . 12

گـزینه 2 هنگامی که دلیل یک پدیده  به ذهن ما می رسد، در واقع تفسیری بر آن پدیده است.. 13

گـزینه 3  نظم موجود در فروشگاه و کتابخانه، نشان دهندة استفاده از مهارت طبقه بندی است.. 14

گـزینه 2 در روش سانتریفیوژ، با چرخاندن سریع گاز، مولکول های سنگین تر را از مولکول های سبک تر جدا می کنند، ولی مادة جدیدی . 15

تولید نمی شود.

گـزینه 4 اگرچه حجم زباله های رادیواکتیو از سوخت های فسیلی بسیار کمتر است، آلودگی و خطر زباله های اتمی، بسیار بیشتر از . 16

سوخت های فسیلی است.

گـزینه 3 . 17
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گـزینه 4. 18

گـزینه 2 سوزاندن سوخت های فسیلی، باعث افزایش دمای کرة زمین و باران اسیدی و آلودگی هوا می شود.. 19

گـزینه 3 . 20

گـزینه 2 الکل اتانول و جوهر نمک در آب حل می شوند، ولی گوگرد و نفت در آب حل نمی شوند.. 21

گـزینه 4 آب رودخانه  و همچنین آب های زیرزمینی )مثل چشمه و چاه(، با عبور از مجاورت سنگ های گچی یا آهکی یا نمک، مقداری . 22

از آنها را در خود حل می کنند و هرگز خالص به شمار نمی روند. 

گـزینه 3 مثل شکر که ذّرات جامد آن، پس از حل شدن در چای، به صورت محلوِل مایع درمی آید. . 23

گـزینه 4 مانند تغییرات شیمیایی مولکول های مواد غذایی که با ترّشح اسید معده و آنزیم های مختلف، ابتدا به شکل محلول درمی آیند و . 24

سپس جذب بدن می شوند.

گـزینه 2. 25

گـزینه 4 برای ساختن مدل چوبی یک خودرو، نیاز به ابزارهای خاصی است؛ برای دیدن ستاره های دور، احتیاج به تلسکوپ است و برای . 26

اندازه گیری اندازة یک ویروس، احتیاج به میکروسکوپ الکترونی داریم.

گـزینه 3 برای پیش بینی، پیش گویی و فرضیّه سازی، نیاز به مشاهده و جمع آوری اطالعات داریم. . 27

گـزینه 4 با انجام آزمایش و تکرار آن، می توان از درستی یا نادرستی یک فرضیه، اطمینان حاصل کرد.. 28

گـزینه 3 فناوری های امروز، بر مبنای دانش بشر از گذشته تا حال به وجود آمده  اند.. 29

1   تجربه هایی که هر دانشمندی به تنهایی کسب کرده است، بسیار محدود و ناکافی است.. 30 گـزینه
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اندازه گیری 
یکی از مهارت های علمی، اندازه گیری است که اهمیّت زیادی در جمع آوری اطالعات دارد. از این مهارت، برای اندازه گیری کمیّت های 

فیزیکی استفاده می کنیم. 
تعریف :  آنچه که قابل اندازه گیری باشد و بتوان آن را با یک عدد بیان کرد، کمّیت فیزیکی نام دارد؛ مانند طول، حجم، جرم و زمان. 

 جمله ای وجود دارد که می گوید »فیزیک علم اندازه گیری است«. این جمله در واقع بیانگر اهمیت مهارت اندازه گیری است.

 هر اندازه گیری معموالً با وسیله و یا ابزاری انجام می شود که بر حسب کمیّت مورد اندازه گیری، انتخاب می شود و هر کدام از آنها، 
روش استفادة خاص خود را دارند؛ مثاًل، وسیله ای که برای اندازه گیری ضخامت یک برگ کاغذ، مناسب است، برای اندازه گیری طول 

یک زمین فوتبال، مناسب نیست. 

اندازه گیری قد یک بچه فیل اندازه گیری ضخامت کاغذ     

واحد اندازه گیری )یکا(
برای تمام اندازه گیری ها، وجود یک واحد یا یکای اندازه گیری الزم است. یکای هر کمیّت، مبنای مقایسه ای برای سنجش آن کمیّت است. 

یکای اندازه گیریکمیّت اندازه  گیری شدهمثال

میکرومترطول1ـ	اندازة	یک	نوع	ویروس،	1	میکرومتر	است.

قدمطول2ـ	طول	حیاط	مدرسه،	950	قدم	است.

تنجرم3ـ	جرم	یک	فیل	معمولی،	5	تن	است.

کیلومتر	بر	ساعتسرعت4ـ	سرعت	هواپیمای	مسافربری،	900	کیلومتر	بر	ساعت	است.
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دستگاه بین المللی یکاهای اندازه گیری 
برای آنکه نتیجة همة اندازه گیری هایی که بر روی یک کمیّت انجام می شود یکسان باشد، باید از یکای یکسانی استفاده شود. در سال 
1350 شمسی، مجمع عمومی اوزان و مقیاس ها، هفت کمیّت را به عنوان کمّیت های اصلی انتخاب کرد که اساس » دستگاه بین المللی 

یکاها )SI( « را تشکیل می دهد. 

 کمّیت ها و یکاهای اصلی 

نماد یکایکای بین المللی نام کمیّت 

mمترطول1

kgکیلوگرمجرم2

sثانیهزمان3

kکلویندما4

Aآمپرشدّت	جریان	الکتریکی5

cdشمعشدّت	روشنایی6

molمولمقدار	ماده7

تعریف :  کمیّت های فیزیکی دیگر که از ترکیب کمیّت های اصلی به وجود می آیند، کمّیت فرعی نام دارند؛ مانند سرعت که با یکای 

( نوشته می شود. (m2 متربرثانیه )m/s( بیان می شود، یا کمیّت مساحت که برحسب

اندازه گیری کمّیت ها
اندازه گیری جرم

تعریف :  به مقدار مادة تشکیل دهندة هر جسم، جرم آن جسم گفته می شود. 

یکای اندازه گیری جرم در دستگاه بین المللی یکاها )SI(، کیلوگرم است که با kg نمایش داده می شود. برای اندازه گیری جرم های کمتر 
از یک کیلوگرم، می توانیم از یکای گرم که با نماد gr نمایش می دهند استفاده کنیم. 

1000 گرم = 1کیلوگرم      1 1000kg gr=   
 جرم اجسام را معموالً با ترازوی شاهین دار یا ترازوی دو کفه ای اندازه گیری می کنند. 

 برای تبدیل گرم به کیلوگرم، آن را بر عدد 1000 تقسیم می کنیم.	

مثال1 3 کیلو و 450 گرم، معادل چند کیلوگرم است؟
450 گرم + 3 کیلوگرم = 3 کیلو و 450 گرم  

کیلوگرم+3 کیلوگرم =  450
1000 = + =3 0 450 3 450kg kg kg/ /  

مثال2 جرم کدام گزینه، با 0/035 کیلوگرم برابر است؟ 
35گرم 350گرم 4 3/5گرم 3 35تُن 2   1

0کیلوگرم  035 0 035 1000/ /= × گرم 35 = گرم  
جواب گزینة )4( 

 هر یک تن، برابر است با 1000 کیلوگرم.
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مثال3  جرم یک فضانورد، در روی زمین 65 کیلوگرم است. جرم او را در کرة ماه محاسبه کنید. 
1 شتاب جاذبة زمین است.( 

6 )شتاب جاذبة کرة ماه، 

جواب  جرم فضانورد، مقدار مادة تشکیل دهندة اوست و در زمین و ماه برابر است و تغییری 
نمی کند. پس جرم فضانورد در ماه نیز همان 65 کیلوگرم است.

وزن اجسام
وزن یک جسم بر روی یک سیاره، برابر است با نیروی گرانشی وارد بر جسم، که از طرف آن سیاره به آن جسم وارد می شود.

 وزن اجسام از رابطة زیر به دست می آید: 
W m g= ×

شتاب جاذبه ×  جرم جسم   =   وزن جسم

نیوتون     یکای کیلوگرم       یکای نیوتون
کیلوگرم

یکای 

)N(			 	)kg( 	) (N
kg 	یا  ) / (m s2

 شتاب جاذبه بر روی زمین، حدود 9/8 نیوتون بر کیلوگرم است که گاهی اوقات برای حل آسان مسائل، آن را 10 نیوتون بر کیلوگرم 
در نظر می گیرند.

مثال4  وزن یک هندوانة2/4 کیلوگرمی، بر روی زمین چند نیوتون است؟ ) g را 10 نیوتون بر کیلوگرم در نظر بگیرید.( 
W m g= ×  

m kg

g N
kg

W
=

=






⇒ = × =

2 4

10 2 4 10 24
/

/
⇒ نیوتون  =W N24 وزن هندوانه 24 نیوتون است.  

  
1 برابر شتاب جاذبة زمین است.

6  شتاب جاذبة کرة ماه، حدوداً 
کرة ماه g g= ×1

6 کرة زمین  

1
6

9 8
6 1 639 8× =/ /

/
N
kg

  

g N
kg=10

6 مثال5  وزن هندوانة 2/4 کیلوگرمی بر روی ماه، حدوداً چند نیوتون است؟ 
W m g= ×  

m kg

g N
kg

W N W N
=

=






⇒ = × = = ⇒ =

2 4
10
6

2 4 10
6

24
6 4 4

/

/ وزن این هندوانه بر روی ماه حدود 4 نیوتون است. 

  وزن اجسام را با نیروسنج اندازه گیری می کنند. 
بزرگی یا اندازة نیروها را به کمک نیروسنج اندازه می گیریم. شکل مقابل، یک نیروسنج را نشان می دهد که بر 

حسب یکای نیرو )نیوتون(، درجه بندی شده است. نیوتون را با نماد N نشان می دهند. 
 وزن جسم، با توّجه به شتاب جاذبه، تغییر می کند و در همه جا ثابت نیست. 

 وزن، یک کمیّت برداری است.
تعریف :  1 نیوتون، تقریبًا معادل نیرویی است که به جسمی به جرم 100 گرم بر روی زمین وارد می شود.

 )m( به یکای جرم توّجه ویژه ای داشته باشید؛ جرم ، W m g= ×  در هنگام استفاده از رابطة 
باید فقط بر حسب کیلوگرم )kg( باشد نه گرم یا یکای دیگر. 

نیوتون
کیلوگرم

اندازه گیری وزن اجسام با نیروسنج
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اندازه گیری طول
برای اندازه گیری فاصلة بین دو نقطه یا مسافت که یک جسم طی می کند، از یکاهای طول استفاده می کنیم که متداول ترین آنها متر، 

کیلومتر، سانتی متر و میلی متر هستند. 

واحد اندازه گیری طول در دستگاه بین المللی )SI(، متر است که با نماد m نمایش داده می شود. 
1000 میلی متر = 100 سانتی متر=1 متر   
1 100 1000m cm mm= =  
متر1000= 1کیلومتر  

وقتی طول هایی را اندازه می گیریم که از یک متر، خیلی بزرگ تر یا خیلی کوچک ترند، معموالً یکاهایی را به کار می بریم که ده ها بار از 
متر، بزرگ تر یا کوچک ترند. 

مثال6 برای اندازه گیری فاصلة بین دو شهر، از چه یکایی استفاده می کنیم؟ 
 )km( جواب یکای کیلومتر

برخی از یکاهای بزرگ تر و کوچک تر از متر، در جدول زیر آورده شده است. 

بر حسب متر )m( یکا

)km(	کیلومتر	11000

	)dm(	متر	دسی	10/1

 )cm(	متر	سانتی	10/01

	)mm(	متر	میلی	10/001

) (µm 10/000001	میکرومتر	

	)nm(	نانومتر	10/000000001

مثال7 یکای مناسب برای اندازه گیری قطر مداد کدام است؟
سانتیمتر 2  میلیمتر   1

کیلومتر 4  متر 3 

قطر مداد کمتر از سانتی متر است؛ همچنین از 1 میلی متر نیز بیشتر است. پس یکای 
مناسب، میلی متر است. 

اندازه گیری قطر مداد با کولیسجواب گزینة 1 
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