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  في مؤلّ مقدمه
  كران خداوند بزرگ را كه هر چه هست از اوست. سپاس بي

  هاي متنوع است. ها و خودآزمايي كتاب حاضر شامل تدريس مباحث علوم تجربي سال ششم ابتدايي به همراه مثال
هـاي ورودي مـدارس ممتـاز و مراكـز اسـتعدادهاي       اي بر اساس آزمون هاي چهار گزينه ن هر درس پرسشدر پايا

هـا مراجعـه    هـاي تشـريحي آن   آموزان عزيز پس از پاسخگويي به سؤاالت بـه پاسـخ   درخشان آورده شده است. دانش
  نمايند.

  هاي ورودي مدارس ممتاز گردد. ي اين كتاب سبب موفقيت عزيزان شركت كننده در آزمون اميد است مطالعه
هاي بعـدي،   ها در چاپ از خوانندگان محترم تقاضا دارم كه اينجانب را از اشكاالت موجود در كتاب جهت رفع آن

   به آدرس ناشر، مطلع فرمايند.
شايسته است از زحمات تمامي همكاران انتشارات مبتكران به ويژه جناب آقاي انصاري و مديريت محتـرم جنـاب   

  ي دهقاني تشكر و قدرداني نمايم.آقا
  مصطفي قنبري  
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  ششم ابتداييعلوم 

  هاي علوم تجربي شاخه
  پردازيم: مي ها شود كه در زير به معرفي اين شاخه شناسي تقسيم مي شناسي و زيست هاي شيمي، فيزيك، زمين علوم تجربي به شاخه

ـ  ود آوردهـدگي ما را به وجـ ـط زنـام موادي كه محيـا تمم شيمي بـعل شيمي: -1  دـان
ي سـاختمان و خـواص    ارت است از مطالعه درباره. موضوع اين علم عبكار داردسر و 

  ها در زندگي. چنين كاربرد آن ها و هم مواد، تغييرات آن
  

  

  
كند.  ها را بررسي مي ي بين آن علمي است كه ماهيت ماده و انرژي و رابطه :فيزيك -2

  فيزيك جستجويي براي درك بهتر جهان است.
  
  
ي زمين و موقعيت  ختمان و مشخصات كرهعلمي است كه به بررسي سا شناسي: زمين -3

  شوند. هايي مثل زلزله، آتشفشان و ... بررسي مي پردازد. در اين علم پديده آن در فضا مي
  

  

  
ي موجـودات زنـده،    هاي انسـان دربـاره   ي دانسته اين علم مجموعه شناسي: زيست -4

  است. ها با يكديگر و با محيط اطرافشان ي آن ها و رابطه ساختمان بدن آن

  
  علم و فناوري

ها  ي ميان واقعيت ها و راه و رسم شناختن جهان است. پژوهشگر علم به دنبال آن است كه رابطه در راه شناختن واقعيت شيعلم، كوش
  دهند. ها روي مي را كشف كرده و بيان كند كه چرا و چگونه پديده

باشد و به عبارت ديگر تبديل علم بـه   بود زندگي و رفع نيازهاي انسان ميها براي به گيري از امكان ي بهره راه و رسم و وسيله ،فناوري
  كند. ي ابزارها به پيشرفت علم نيز كمك مي كند و با تهيه عمل است. فناوري به دنبال علم پيشرفت مي

  تر رود.تر شود و سطح زندگي باال تر و ساعت كاري افراد كم شود توليد افزايش يابد، كارها آسان فناوري باعث مي
شـود.   ي كـارگران مـي  ي جمعيت و بيكـار  رويه زايش بياز طرفي پيشرفت فناوري باعث آلودگي محيط زيست، كاهش منابع طبيعي، اف

ي امـواج راديـويي، قسـمتي از علـم      ناميم. مثالً اطالع داشتن درباره فناوري (تكنولوژي) مي هرجا كه از علم استفاده عملي شود، آن را
  كنيم. يكي) اما به كمك همين علم، راديو ساخته شده است و از آن استفاده مياست (علوم فيز

الريـه را   هاي ميكروبي مثـل ذات  سيلين بيماري ها علم است (علوم زيستي) و به كمك اين علم پزشكان به كمك پني بيوتيك كشف آنتي
  كنند. درمان مي

  اي بين علم و فناوري وجود دارد؟ چه رابطه :1 خودآزمايي
 آيا بشر ابتدا به علم دست پيدا كرده است يا به فناوري؟ چرا؟ :2 خودآزمايي
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تكمي 

گوييم. براي هر كميت بايد يك يكا (واحد) انتخاب كنيم. يكاي هر كميت مقدار معيني از همـان   گيري كميت مي به هر چيز قابل اندازه
  گوييم. گيري مي نيم كه به اين عمل اندازهك مي كميت است. سپس كميت موردنظر را با يكاي انتخابي مقايسه 

 اي از آلياژي خاص است. يك كميت است و يكاي آن كيلوگرم است. يك كيلوگرم جرم استوانه ،مثالً جرم

  هاي عددي و برداري كميت
هاي عددي هستند.  ميتهايي از ك شود، طول، جرم، زمان، دما مثال هر كميتي كه فقط داراي اندازه (مقدار) باشد كميت عددي ناميده مي

كيلوگرم ديگر گيالس به آن  1داشته باشيم و  سكيلوگرم گيال 2ي ترازو  هاي عددي بسيار ساده است مثالً اگر در يك كفه جمع كميت
     يلوگرمك  2كيلوگرم  1كيلوگرم 3  كيلوگرم گيالس خواهيم داشت. 3اضافه كنيم، 

دهيم، طول پيكان،  جهت نيز دارد. در رسم، يك كميت برداري را با يك پيكان نمايش مي ،كميت برداري، كميتي است كه عالوه بر مقدار
  هاي ديگر برداري هستند. جايي، نيرو، سرعت و بسياري از كميت دهد. جابه مقدار كميت و جهت آن جهت كميت برداري را نشان مي

نيوتني به صورت شكل زير در يك امتداد و يك  3و  2هاي عددي نيست. مثالً اگر دو نيروي  ه سادگي جمع كميتجمع بردارها ب
  نيوتن خواهد شد. 5ها  سو بر جسمي وارد شوند، جمع آن

  
  
  

  ها يك نيوتن خواهد شد: آن  سو باشند جمع و اگر همين دو نيرو به صورت شكل زير در يك امتداد و ناهم
  

  
  هاي زير تعيين كنيد. نيروهاي وارد بر جسم را در شكل جمع :3 ييخودآزما

  
  
  
  

  

  
  بخوانيد و با توجه به آن به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهيد.متن زير را  :4 خودآزمايي

6ي ما برگزار شده بود تيم واليبال كالس ما با تيم كـالس  آموز مسابقات واليبال در مدرسه به مناسبت روز دانش
مسـابقه داشـت. بـا      2

ها، ارتفـاع تـور را    ها وارد زمين شديم، داور مسابقه طول و عرض زمين و ارتفاع تور را اندازه گرفت و باتوجه به ميانگين قد بچه بچه
كردند. باالخره بازي  ويق ميهاي مدرسه هم آمده بودند و با هيجان ما را تش تر از بقيه بودند. بچه ها خوشحال تنظيم كرد. بعضي از بچه
  گرمي خريدند و در مدرسه پخش كردند. 500بسته شكالت  2ها  تمام شد و تيم ما برد، بچه

  گيري هستند؟ الف) در متن باال چه مواردي قابل اندازه
  شود؟ ها از چه ابزار و چه واحدي استفاده مي گيري هر يك از آن ب) براي اندازه

  باشند؟ گيري نمي ازهپ) چه مواردي قابل اند
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  ششم ابتداييعلوم 

  اصول روش علمي
  باشد. روش علمي، راه و روش منظم براي كشف قوانين موجود در طبيعت است و شامل مراحل زير مي

  . نظريه5  . آزمايش فرضيه 4سازي    . فرضيه3. طرح پرسش   2   . مشاهده1

  . مشاهده1
  گوييم. گانه (بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و المسه) را مشاهده مي پنجي محيط اطراف با استفاده از حواس  آوري اطالعات درباره جمع 

ي دقيق، تمركـز   مانند. براي مشاهده پندارد. اما هنگام مشاهده، بسياري چيزها از نظر دور مي ي خوبي مي هركسي خود را مشاهده كننده
  سيار الزم است.ي ب ي خاص به امور جزيي، زيركي و اغلب اوقات صبر و حوصله ، توجهسحوا
هاي آزمايشگاهي اطمينان داشت، بايد از ابزار علمـي   آوري اطالعات و مشاهده خود در جمع ي گانه توان به حواس پنج جا كه نمي از آن

   گيري كمك گرفت. و وسايل گوناگون اندازه
نيم. در علوم امروزي نمودارها اهميـت زيـادي   ك ها را در جدولي يادداشت كرده و به صورت نمودار رسم مي گيري معموالً نتايج اندازه

  كنند. هاي علمي زيادي را بيان مي دارند و با شكلي ساده نكته
  :شويم در زير با چند نمودار رايج در علوم آشنا مي

  باشند. مكمل يكديگر ميي اجزاي مختلفي است كه  دهنده رود كه اطالعات مربوط، نشان كار مي اين نوع نمودار زماني به اي: الف) نمودار دايره
درصـد   21درصـد آن نيتـروژن،    78مثالً هوا مخلوطي از گازهاي مختلـف اسـت كـه    

اثـر اسـت. در شـكل     درصد گازهاي ديگر مثل گازكربنيك و گازهـاي بـي   1اكسيژن و 
  ي هوا نشان داده شده است. اي گازهاي تشكيل دهنده نمودار دايره رو روبه

  
نفر سال سـوم،   60نفر سال دوم،  90نفر سال اول،  100نفري كه  360آموزان يك مدرسه  اي تعداد دانش دايره نمودار :5 خودآز مايي

  نفر سال ششم دارد را رسم كنيد. 20نفر سال پنجم،  60نفر سال چهارم،  30
  ند.ده آموزان اين مدرسه نسبت زير را تشكيل مي نفر كل دانش 360آموزان سال دوم از  نفر دانش 60 راهنمايي:


60 1
360 1به عبارت ديگر 6

  ي آن برابر است با: دهند كه اندازه آموزان سال دوم تشكيل مي اين دايره را دانش 6 
1 360 606

   
  آموزان سال دوم است. اي متعلق به دانش درجه از اين نمودار دايره 60بنابراين 

  كنيم. آموزان هم به همين ترتيب عمل مي ي دانش بقيهبراي 
كـار   هاي مختلفـي بـه   اين نمودار براي نشان دادن كميت ب) نمودار ستوني:

دانيد كه حجم مواد در اثر  مثالً ميباشند.  رود كه لزوماً مكمل يكديگر نمي مي
هـاي مسـاوي از چنـد مـاده ماننـد       يابد حال اگر حجم گرم شدن، افزايش مي

ن، اكسيژن، آب و ... را به يك انـدازه گـرم كنـيم، نمـودار سـتوني ميـزان       آه
  ها به صورت زير خواهد بود. انبساط آن
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ساعت) را رسم كنيد. دماي هواي اين شـهر در   24روز ( نمودار ستوني مربوط به دماي هواي يك شهر طي يك شبانه :6خودآزمايي 
  ساعته به صورت زير است: 3هاي زماني  فاصله

  

 ساعت  0  3  6  9  12  15  18  21  24
  دما  4  3  2  6  10  15  12  8  6

  

هاي مرتبط با يكديگر را مشخص كنيم. در يك آزمايش هر عـاملي كـه تغييـر در     براي رسم اين نمودار بايد كميت پ) نمودار خطي:
ايش فقط يك متغير بايـد در طـول زمـان    گيري صحيح از يك آزم شود. براي نتيجه ي آزمايش را تغيير دهد (متغير) ناميده مي آن، نتيجه

ي خميري را تحقيق كنيم، متغيرها عبارتنـد از ارتفـاع، سـطح     تغيير كند. مثالً اگر بخواهيم آزمايشي انجام دهيم تا استحكام يك استوانه
  ها را به انتخاب خود تغيير دهيم. مقطع، نوع و دماي خمير، نيروي وارده و شرايط محيط. كه بايد يكي از آن

ي تغيير متغير مستقل ممكـن   دهد متغيير مستقل نام دارد و متغيري كه در نتيجه گر در طول زمان آن را تغيير مي متغيري كه آزمايش  
كنيم سـپس دو محـور    دست آمده را در جدولي يادداشت مي در حين انجام آزمايش مقدارهاي به است تغيير كند متغير وابسته نام دارد

دسـت   دهـيم وعـددهاي بـه    كنيم. متغير مستقل را روي محور افقي و متغير وابسته را روي محور عمودي قرار مي يعمود بر هم رسم م
)ها را با يـك ضـربدر   دست آورده و نقطه يابي تعدادي نقطه به گاه به روش نقطه كنيم. آن آمده را روي محورها ثبت مي )   اي  يـا نقطـه

  كنيم كه از اين نقاط بگذرد. كنيم و خطي رسم مي گذاري مي عالمتدرون يك دايره 
گراد قرار دهيم نمودار تغييرات دماي  ي سانتي درجه 25گراد را در اتاقي با دماي ثابت  مثالً اگر يك ليوان آب با دماي صفر درجه سانتي

  آب ليوان برحسب زمان به صورت زير خواهد بود.
  
  
  
  
  
  

گراد بوده پـس از سـي دقيقـه دمـاي آب ليـوان       دماي آب ليوان صفر درجه سانتي ،شود كه در ابتدا ال مشخص ميبا توجه به نمودار با
  گراد رسيده و پس از آن دما ثابت مانده است. ي سانتي درجه 25افزايش يافته و به 

  انواع مشاهده
  گيرد مثل شكل، رنگ و ... ميها صورت  براساس كيفيت و خواص اجسام و پديده اين مشاهده الف) مشاهده كيفي:

  ها است مثل جرم، حجم و ... ي كميت و مقدار پديده اين مشاهده درباره ب) مشاهده كمي:

  . طرح پرسش2
  هاي زير را در مورد آن مطرح كرد: توان پرسش ي يك جسم، مي ي آن مطرح نمود مثالً با مشاهده هايي درباره پس از مشاهده بايد پرسش

  و ...) آيا بوي خاصي دارد؟ 3ي است؟   ) آيا سم2ني است؟   ) آيا ماده سوخت1
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  سازي . فرضيه3
  شوند. كه قابل آزمايش باشند فرضيه ناميده مي هايي شود. پاسخ ها داده مي هاي احتمالي در مورد آن س از طرح پرسش، پاسخپ

  . آزمايش فرضيه4
ي آزمايش بايد آن را چنـدين بـار تكـرار     براي اطمينان از درستي نتيجهدهيم.  براي اثبات درستي يا نادرستي فرضيه، آزمايش انجام مي

  كنيم يا چند آزمايش مختلف را براي بررسي درستي يك فرضيه انجام دهيم.
  در هر آزمايش خطا وجود دارد. خطاهاي آزمايش مربوط به موارد زير هستند:

  كش مشخص نباشد. باشد يا عددهاي روي خطگيري مثالً ترازو تنظيم ن الف) خطاهاي مربوط به ابزار اندازه
، يك بار AOگيري طول يك ميله، يك بار از امتداد آموزي براي اندازه مثالً در شكل زير دانش ،گر ب) خطاهاي مربوط به فرد آزمايش

از  تـر  كنـد طـول جسـم را كوتـاه     نگاه مي AOهنگامي كه در امتداد كند. كش نگاه مي به خط COو بار ديگر از امتداد BOاز امتداد
كنـد و فقـط هنگـامي كـه در      تر از مقدار واقعـي تصـور مـي    كند طول جسم را بيش نگاه مي COمقدار واقعي و هنگامي كه در امتداد

  گيرد. كند طول واقعي جسم را اندازه مي نگاه مي BOدامتدا
  
  
  

  

  
هاي يك آونگ هستيم اگر در اين حال  شود، مثالً در حال شمارش تعداد رفت و برگشت ها مي پ) خطاهايي كه محيط باعث ايجاد آن

  پنجره باز باشد جريان هوا بر حركت آونگ تأثير خواهد گذاشت.

  گيري اندازهخطاي 
 34شـود مـثالً طـول يـك ميلـه       آوريم با مقدار واقعي آن كميـت خطـا ناميـده مـي     دست مي گيري به اختالف مقداري كه در يك اندازه

  متر است. گيري يك سانتي ايم در اين صورت خطاي اندازه دست آورده متر به سانتي 35گيري طول آن را  متر است و در يك اندازه سانتي
دست آوردن طول واقعي ميله بايد طول آن را چند  آيد. براي به دست مي اين است كه مقدار واقعي طول ميله چگونه به ولي سؤال  

  بار اندازه بگيريم و سپس ميانگين مقادير به دست آمده را حساب كنيم.
  جرم سيب (مقدار متوسط جرم سيب) برابر است با:دست آمده است. مقدار واقعي  ايم و نتايج زير به مثالً جرم يك سيب را سه بار اندازه گرفته

  
  ي آزمايش شماره  گيري شده جرم اندازه  
  1  گرم 101  
  2  گرم 99  
  3  گرم 100  

گرم  
  

101 99 100 300 1003    مقدار متوسط 3
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دسـت   نيـوتن بـه   5/5نيـوتن و   5/4نيـوتن،   5فنري وزن جسمي را در سه مرحله بـه ترتيـب     به كمك يك نيروسنج :7 خودآزمايي
  گيري چقدر است؟ ايم. مقدار متوسط اندازه آورده

  . نظريه5
  نامند. هاي متعدد ثابت شود آن را نظريه مي هنگامي كه درستي يك فرضيه، با آزمايش

  هاي ما باشد. گوي پرسش يك نظريه تا زماني قابل قبول است كه خالف آن ثابت نشود و جواب نكته:
تـوان پرسـش    در مورد اين مشاهده مـي  پزد نوعي مشاهده است. حاال كه تخم مرغ در باالي كوه ديرتر مي مثالً ديدن اين موضوع  

هـايي داد مـثالً بـا افـزايش ارتفـاع دمـاي        توان پاسخ پزد؟ به اين پرسش مي م مرغ در باالي كوه ديرتر ميخزير را مطرح كرد كه چرا ت
شود. براي اثبات درسـتي يـا نادرسـتي     . اين پاسخ كه قابل آزمايش است فرضيه ناميده ميپزد جوش كاهش يافته و تخم مرغ ديرتر مي

گيـري كـرد و در هـر نقطـه      دماي جوش آب را در نقاط مختلف كوه انـدازه  ،سنج، فشارسنج و دماسنج اين فرضيه بايد به كمك ارتفاع
شود. به  ه تبديل مييهاي متعدد ثابت شود، فرضيه به نظر آزمايشزمان پختن تخم مرغ را اندازه گرفت. اگر درستي اين فرضيه با انجام 

تر  هاي آب بيش اين صورت كه با افزايش ارتفاع به دليل رقيق شدن هوا فشار وارد بر آب كاهش يافته در نتيجه سرعت تبخير مولكول
  ياز است.تري ن يابد و براي پختن تخم مرغ در دماي پايين به زمان بيش شده و دماي جوش كاهش مي

  ها را نيز آزمايش كرد. هاي جديدي مطرح كرد و آن اگر با انجام آزمايش ثابت شود كه فرضيه نادرست است بايد فرضيه نكته:
  اند. ي علمي مقايسه شده در زير سه اصطالح اصل علمي، قانون علمي و نظريه

  توان به كمك نمودار زير نشان داد: اصول روش علمي را مي نكته:
  
  
  
  
  
ي مـواد   گويد تقريباً همه كند و ممكن است استثنا داشته باشد مثل اصل انبساط و انقباض كه مي ها را بيان مي وقوع پديده صل علمي:ا

  شود. دانيم پالستيك در اثر گرما منقبض مي طور كه مي شوند. همان در اثر گرما منبسط و در اثر سرما منقبض مي
كند كه اگر به جسمي نيرو وارد كنـيم جسـم    كند و استثنا ندارد. مثالً قانون سوم نيوتن بيان مي مي ها را بيان وقوع پديده قانون علمي:

  كند. نيرويي برابر با نيروي ما و در خالف جهت آن به ما وارد مي
هـا   د از مولكـول ي مـوا  كنـد كـه همـه    ي مولكولي بيان مي كند. مثالً نظريه ها را بيان مي علت و چگونگي وقوع پديده ي علمي: نظريه

هـا   شـود كـه جنـبش مولكـول     ها دائماً در حال حركتند و گرما باعث مـي  ها فاصله وجود دارد و مولكول اند و بين مولكول ساخته شده
  ها افزايش يافته و جسم منبسط شود. ي آن تر شده و فاصله بيش
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  نگرش علمي
ا در علم اينگونه نيست. در روش علمي واقعيت معمـوالً توافـق دانشـمندان    گيرند، ام معموالً واقعيت را مطلق و تغييرناپذير در نظر مي

  هاي يكسان است. هاي مختلف در مورد پديده ي مشاهده درباره
  مثالً، زماني واقعيت اين بود كه عالم ثابت و بدون تغيير است اما اكنون واقعيت اين است كه عالم در حال انبساط و تحول است.  

كند تغييري در آن صـورت   لي بر رد يك فرضيه يا نظريه يا قانون و يا اصل علمي پيدا كند، نگرش علمي ايجاب مياگر دانشمندي دلي
كند. اين تفكر تقريبـاً بـه    گيرد يا كنار گذاشته شود. مثالً ارسطو فيلسوف يوناني معتقد بود جسم با سرعتي متناسب با وزنش سقوط مي

كه گاليله با آزمايشي اجسام سنگين و سبكي را از باالي برج كج پيزا رها كرد و همـه   ا اينشد ت سال واقعيت محسوب مي 2000مدت 
  ي ارسطو رد شد. مشاهده كردند كه اجسام همزمان به زمين رسيدند و نظريه

ال گذشـته  شوند. مثالً در صد س شوند و در طول زمان تكميل و اصالح مي هاي علمي ثابت نيستند بلكه دستخوش تغيير مي نظريه  
ي سـلولي را بهبـود    شناسـان نظريـه   آوري اطالعات در مورد رفتار اتمي، بارها اصـالح شـده اسـت. يـا زيسـت      ي اتمي، با جمع نظريه

علـم   قوتي  ها نقطه ولي قابليت اصالح نظريه ،ي ضعف است كنند كه تغيير عقيده دادن نشانه احساس مي از مردماند. بسياري  بخشيده
  عف آن.ي ض است نه نقطه

ي خود موضـوع را بـه    اينشتين با اين گفته .اگر آزمايشي براي نادرستي احتمالي يك فرضيه وجود نداشته باشد آن فرضيه علمي نيست  
  »كند. تواند ثابت كند كه حق با من است، اما فقط يك آزمايش خطا بودن مرا ثابت مي هاي متعدد نمي آزمايش«كند:  درستي بيان مي

بسياري از افـراد بـر   » سازد. گيري را مشخص مي آرايي سيارات در آسمان بهترين زمان تصميم صف«ا در نظر بگيريد: اين مطلب ر  
شود.  توان ثابت كرد و اين فقط يك حدس محسوب مي اي علمي نيست، چون درستي يا نادرستي آن را نمي اين باورند، اما اين فرضيه

نيز علمي نيست؛ گرچه با تأييد حتي يـك مـورد از وجـود    » ديگر سيارات عالم وجود دارد. حيات هوشمند در«يا مثالً اين موضوع كه 
تـوان   گونـه حيـات هوشـمندي يافـت نشـود نمـي       شود، اما، اگر هرگز هيچ حيات هوشمند در جايي ديگر از عالم درستي آن تأييد مي

  نادرستي آن را ثابت كرد.
  علمي است؟ اي يك از موارد زير فرضيه كدام :8 خودآزمايي

  ي موجودند. ترين ذرات ماده ها كوچك الف) اتم
  توان آشكارش كرد. ب) فضا را جوهري فرا گرفته است كه نمي

  ترين فيزيكدان قرن بيستم است. پ) آلبرت اينشتين بزرگ
  توان با آزمايش ثابت كرد. اي علمي است زيرا درستي يا نادرستي آن را مي فقط مورد الف فرضيه پاسخ:
تـرين دانشـمند نباشـد، چگونـه      ها را اثبات كرد. مـثالً اگـر اينشـتين بـزرگ     توان نادرستي آن د ب و پ غيرعلمي هستند زيرا نميموار
  توانيم به آن پي ببريم؟ مي
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  تبديل يكاها
د به اين معنـي اسـت   گير دهيم. وقتي پيشوندي قبل از يكا قرار مي ها پيشوندهايي قرار مي براي بزرگ يا كوچك كردن يكاها قبل از آن

كه بايد يكا را در ضريب آن پيشوند ضرب نماييم. مثالً كيلو پيشوندي با ضريب هزار است و هر كيلوگرم معادل هزار گـرم اسـت. يـا    
متر معادل يك صدم متر است. ضريب هكتو برابر صد، دسي برابر يـك دهـم و    دم است و هر سانتيصسانتي پيشوندي با ضريب يك 

  ك هزارم است.ميلي برابر ي
  

  ضريب  پيشوند
1  دسي

10  
1  سانتي

100  
1  ميلي

1000  
  10  دكا
  100  هكتو
  1000  كيلو

  
  برابر چند متر است؟متر  هر ميلي :9 خودآزمايي
  هر ثانيه برابر با چند ميلي ثانيه است؟ :10 خودآزمايي
  هر دسي گرم برابر با چند گرم است؟ :11 خودآزمايي
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اي هاي چهارگزينه پرسش  
اول درس  

 كند؟ كدام علم ماده و تغييرات آن را بررسي مي  - 1

  شناسي ) زيست4  ) شيمي3  شناسي ) زمين2  ) فيزيك1  
 شود؟ ي زمين و موقعيت آن در فضا چه ناميده مي ان و مشخصات كرهعلم بررسي ساختم  - 2

  شناسي ) زيست4  ) شيمي3  شناسي ) زمين2  ) فيزيك1  
 كند كدام است؟ ها را بررسي مي ي بين آن علمي كه ماهيت ماده و انرژي و رابطه  - 3

  شناسي ) زيست4  ) شيمي3  شناسي ) زمين2  ) فيزيك1  
 دهد؟ ي موجودات زنده كدام علم را تشكيل مي ههاي انسان دربار ي دانسته مجموعه  - 4

  شناسي ) زيست4  ) شيمي3  شناسي ) زمين2  ) فيزيك1  
5 -  /0  كيلوگرم چند گرم است؟ 51

  1 (/0 051  2(51  3(510  4(5100  
0/براي پر كردن يك منبع آب به حجم  - 6  متر مكعب، چند ليتر آب الزم است؟ 5

  1(5  2(50  3(500    4 (5000  
بـا  «هاي كاغذ نزديك كرد و در گزارش خـود نوشـته    ش داد و آن را به خردهي پالستيكي را به موهاي خود مال علي شانه  - 7

 است. ………اين عبارت يك » هاي كاغذ جذب شانه شدند نزديك كردن شانه، خرده

  ) طرح پرسش4  ) مشاهده3  ) نظريه2  ) فرضيه1  
 شود؟ هاي مختلف ثابت شد چه ناميده مي هنگامي كه درستي يك فرضيه با انجام آزمايش  - 8

  ) مبناي علمي4  ي علمي ) نظريه3  ) اصل علمي2  قانون علمي) 1  
 شود؟ گانه چه ناميده مي آوري اطالعات به كمك حواس پنج جمع  - 9

  ) مشاهده4  ) نظريه3  سازي ) فرضيه2  ) طرح پرسش1  
 دهد؟ كدام گزينه مفهوم فرضيه را به درستي نشان مي  -10

  هاي مختلف نظريه با انجام آزمايش ) اثبات درستي يك2  هاي گوناگون در مورد مشاهده ) پرسش1  
  گانه آوري اطالعات با حواس پنج ) جمع4  قابل آزمايش در مورد مشاهده هاي پاسخ) 3  
24/گيري متري را در يك اندازه سانتي 25شخصي طول يك جسم  -11 ند متر به دست آورده، مقدار خطاي اين فرد چ سانتي 5

 متر است؟ سانتي

  1 (24  2(25  3(/0 5  4(5  
 دهد؟ كدام گزينه مراحل روش علمي را به ترتيب و صحيح نشان مي  -12

  نظريه –مايش آز –فرضيه  –) مشاهده 2  فرضيه –آزمايش  –نظريه  –) مشاهده 1  
  فرضيه –نظريه  –آزمايش  –) مشاهده 4  نظريه –فرضيه  –آزمايش  –) مشاهده 3  
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  پاسخ دهيد. 15و  14و  13هاي  باتوجه به متن زير به پرسش
كـش مطـابق شـكل يـك بـار از       طول يك ميله به كمك خط گيري شخصي براي اندازه

  كند. به آن نگاه مي OCو بار سوم از امتداد OBادبار ديگر از امتد OAامتداد
  
  

 تر از مقدار واقعي است؟ گيري شده بيش در كدام حالت طول اندازه  -13

  كند. نگاه مي OB) هنگامي كه از امتداد2  كند. نگاه مي OA) هنگامي كه از امتداد1  
  كند. نگاه مي OCو OA) هنگامي كه از امتداد4  كند. نگاه مي OC) هنگامي كه از امتداد3  
 گيري كند؟ شخص در چه امتدادي به ميله نگاه كند تا طول واقعي آن را اندازه  -14

  1(OA  2(OB  3(OC  4(OA باOC   
 آيد؟ دست مي تر از مقدار واقعي آن به دادي نگاه كند طول ميله كمتشخص در چه ام  -15

1 (OA  2(OB  3(OC  4(OB وOA 

آموز براي ساخت مدل كوه آتشفشان فعال، مخروطي را با كمـك گـلِ رس سـاخته و پـس از خشـك شـدن        چند دانش  -16
ور كردنـد.   ي كبريت، آن را شعله ي آن ريختند و با نزديك كردن شعله دهانهكرومات را درون  مخروط، مقداري آمونيوم دي

 اند؟ بوده ناموفقسازي كدام بخش  اين گروه در شبيه

  هاي خروجي از كوه آتشفشان ) نشان دادن گدازه2  ) نشان دادن گازهاي خروجي از كوه آتشفشان1
  ي آتشفشان ن بخار آب خروجي از دهانه) نشان داد4  ) نشان دادن ذرات جامد و خاكسترهاي آتشفشان3

 گويي به كدام مسئله با بقيه تفاوت دارد؟ نوع پاسخ  -17

  ها پس از مالش با موهاي سر به ديوار نچسبيدند؟ ) چرا برخي بادكنك1
  دهد؟ اضافه كردن مقداري اسيد به محلول موردنظر، چه تغييراتي رخ ميبا ) 2
  كالس درس در يك ماه اخير چيست؟آموز براي حضور در  ) علت تأخير يك دانش3
  تر شد؟ ) چرا با اضافه كردن باتري به مدار، نور المپ بيش4

آموزان را به پنج گروه تقسيم كرد و از هر گروه خواست تا طول ميـز را انـدازه بگيرنـد. نتـايج      در آزمايشگاه معلم دانش  -18
 تر است؟ اقعي ميز به كدام عدد نزديكبوده طول و 68/1و  69/1، 71/1، 72/1، 70/1دست آمده به ترتيب  به

1 (69/1  2 (70/1  3 (71/1  4 (72/1  
يي كـه داراي  هـا  علي دو بادكنك را با لباس خود مالش داد و پس از چند مرحله آزمايش به اين نتيجه رسيد كه بادكنك  -19

 است. ………رانند اين نتيجه يك  ديگر را مي يك يك نوع بار الكتريكي هستند

  ) نظريه4  بيني ) پيش3  يه) فرض2  ) مشاهده1
 اولين مرحله در يك تحقيق علمي كدام است؟  -20

  ) نظريه4  ) مشاهده3  ) فرضيه2  ) آزمايش1
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  اي هاي چهارگزينه پرسشپاسخ تشريحي 
1درس   

  
 شيمي علم بررسي مواد است.    3 ي  گزينه -1
     2 ي  گزينه - 2
 شود. تقسيم ميامواج و ...  هايي مثل الكتريسيته، نور، ه فيزيك به رد     1 ي  گزينه -3

 شناسي علم بررسي موجودات زنده است. زيست    4 ي  گزينه -4

 كيلو پيشوندي به معناي هزار است.    3 ي  گزينه -5

/گرم        0 51 1000 510   

 ليتر است پس داريم: رهر متر مكعب برابر هزا    3 ي  گزينه - 6

ليتر     0/ترمكعبم 500 5 
     3 ي  گزينه -7
 شود. ي علمي تبديل مي هاي گوناگون به نظريه ي اثبات شده با آزمايش يك فرضيه    3 ي  گزينه -8

 گانه است. آوري اطالعات به كمك حواس پنج جمع ، مشاهده    4 ي  گزينه - 9

 شود. يقابل آزمايش، فرضيه ناميده م هاي پاسخ    3 ي  گزينه - 10

 شود. گيري ناميده مي دست آمده در يك آزمايش، خطاي اندازه اختالف بين مقدار واقعي با مقدار به    3 ي  گزينه -11
     2 ي  گزينه -12
     3 ي  گزينه -13
     2 ي  گزينه -14
     1 ي  گزينه - 15
 شوند. يكرومات مواد ذوب نم در آزمايش كوه آتفشفان با استفاده از آمونيوم دي    2 ي  گزينه -16

بايـد مشـاهده    2هاي قابل بررسي و آزمايش مطـرح شـده ولـي در مـورد      پس از مشاهده پرسش 4و  3و  1موارد     2 ي  گزينه - 17
 ها مطرح شوند. صورت گيرد و سپس پرسش

 تر است. است كه اين مقدار به طول واقعي ميز نزديك 70/1گيري برابر  مقدار متوسط اندازه    2 ي  گزينه - 18

 شود. ي علمي ناميده مي ها، نظريه گيري حاصل از آزمايش فرضيه نتيجه    4 ي  گزينه - 19
     3 ي  گزينه -20



  
  
      

  

 3و  2هاي  درس

  سرگذشت دفتر من
 ي كاغذسازي كارخانه
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  ماده
  گوييم. يا اتم ساخته شده باشد ماده مي مولكولبه هر چيز كه جرم و حجم داشته باشد و از 

  جرم
شـود.   نشان داده مي (kg)المللي جرم كيلوگرم است كه با عالمت ناميم. يكاي بين ي يك جسم را جرم مي ي تشكيل دهنده مقدار ماده

شـوند، يـك    گيري مـي  اندازه (t)هاي بزرگ با واحد تن است. جرم c4قريباً برابر با جرم يك ليتر آب خالص در دماييك كيلوگرم ت
  ند نمونه ترازو نشان داده شده است.هاي زير چ كنند. در شكل گيري مي كيلوگرم است. جرم را با ترازو اندازه 1000تن برابر با

  
  
  

  

  

  ماده و جسم تفاوت
  ي نقره ساخته شده است. اي جسمي است كه از ماده جسم بخش كوچكي از ماده است مثالً يك انگشتر نقره

  حجم
الملي حجم، متر مكعب است  كند يكاي بين مقدار فضايي است كه يك جسم اشغال مي

m)كه با عالمت شود. حجم اجسامي كه شكل هندسي مـنظم دارنـد    نشان داده مي 3(
آيد: مثالً حجم مكعـب از   دست مي (مثل كره، مكعب، استوانه و ...) از فرمول خاصي به

  آيد. ضرب طول و عرض و ارتفاع در يكديگر به دست مي
  حجم مكعب  طول عرض ارتفاع    

  

  متر، چند متر مكعب است؟ 3متر و ارتفاع  4، عرض متر 5حجم اتاقي به طول  :1 خودآزمايي
  متر مكعب است؟ حجم اتاق خودآزمايي قبل چند سانتي :2 خودآزمايي
  متر مكعب است؟ حجم اتاق خودآزمايي قبل چند ميلي :3 خودآزمايي
  كنيم: يري حجم اجسامي كه شكل هندسي منظم ندارند به صورت زير عمل ميگ براي اندازه

ريزيم كه حالل جسـم نباشـد و حجـم     ي جسم مايعي مي در يك ظرف مدرج متناسب با اندازه
كنـيم و حجـم جديـد را نيـز انـدازه       كنيم. سپس جسم را وارد مـايع مـي   گيري مي مايع را اندازه

  آيد. دست مي گيري به تالف دو اندازهگيريم. حجم جسم باتوجه به اخ مي
  حجم جسم حجم مايع و جسم حجم مايع    
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