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فصل1
ﻧﻣوﻧﮫ ای از دﺳﺗﺎورد ھﺎی داﻧﺷﻣﻧدان اﯾراﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

تجربه و تفکر

تصاویر زیر تنها گوشهای از موفقیتها و نوآوریهای متخصصان ایرانی است.
آیا تاکنون از خود پرسیدهاید این پیشرفتها چگونه به دست آمدهاند؟

ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ﺗﺟرﺑﮫ وﺗﻔﮑر و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف

سد کرخه ،بزرگ ترین سد خاکی  -رسی خاورمیانه

پهپاد ( پرندۀ هدایت پذیر از راه دور) ساخت ایران

شش داروی جدید زیست ف ّناوری ایرانی

بنیانا اولین گوسالۀ شبیه سازی شده در خاورمیانه

متخصصان علوم تجربی با بهره گیری از تفکر ،تجربه و به کار بستن مهارت های گوناگون در برخورد با مسائل زندگی ،علوم را
توسعه بخشیده اند .شما نیز می توانید با یادگیری دانش و پرورش مهارت های خود به حل مسائلی بپردازید که در زندگی با آنها روبه رو
می شوید.
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ﻋﻠم :ﻣﺟﻣوﻋﮫ داﻧﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺎ درﺑﺎره ﺟﮭﺎن اطراف اﺳت

علم چیست؟

ﭼﻧد ﺗﺎ از ﺗﻌﺎرﯾف زﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻌرﯾف ﻋﻠم ﺑﺎﺷد

درباره این پرسش که علم چیست ،پاسخهای زیر را دادهاند:
دانشآموزان کالسی
ٔ
1ــ علم به کارگیری حواس پنجگانه برای آشنایی با چیزهای اطراف ماست.
همه مسائل زندگی ماست.
2ــ علم روشی برای حل ٔ
3ــ علم کارهایی است که در آزمایشگاه انجام می شود.
درباره نعمتهای خداوند است.
4ــ علم فرصتی برای یادآوری و تفکر
ٔ

درباره درستی این پاسخها در گروه خود گفتوگو کنید .چه پاسخهای دیگری را پیشنهاد می کنید؟
ٔ
دوره ابتدایی آشنا شدید .در این دوره در فصلهای مختلف ،این مهارتها را به  کار
در
علوم
یادگیری
های
ت
مهار
از
برخی
شما با
ٔ
خواهیم بست .نمونههای زیر به شما کمک می کند تا دوباره آنها را به یاد آورید.

ﻣﮭﺎرت آزﻣﺎﯾش

ﻣﮭﺎرت اﻧدازه ﮔﯾری

در هر تصویر ،دانشآموزان کدام مهارت یادگیری را در علوم به کار گرفته اند؟

علم و کنجکاوی

متن زیر را در گروه خود بخوانید:
مع ّلم :دانشآموزان عزیز ،امروز درس علوم در آزمایشگاه برگزار می شود؛ بنابراین به آزمایشگاه می رویم.
مجموعه زیر ،توجه یکی از دانشآموزان را به خود جلب می کند.
هنگام ورود به آزمایشگاه ،مواد،
ٔ
او در ذهن خود با این سؤال روبهرو می شود:
آیا این مواد در آب حل می شوند؟
نفت ،گوگرد ،جوهر نمک،
او پس از مشورت با اعضای گروه تصمیم می گیرد پرسش خود را مطرح کند.
براده آهن ،اتانول ،نمک
همه این مواد در آب حل می شوند؟
دانشآموز :آیا ٔ
مع ّلم :پیشبینی گروه شما چیست؟ ﺟوھر ﻧﻣﮏ و اﺗﺎﻧول و ﻧﻣﮏ در آب ﻣﺣﻠول و ﺑﻘﯾﮫ ﻧﺎﻣﺣﻠول ھﺳﺗﻧد
ﭼﯾﺳت؟

طراحی و انجام دادن آزمایش و بررسی نتایج آن است.
بهترین راه
ٔ
مطالعه درستی یا نادرستی پیش بینیّ ،
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ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻧﮑﺗﮫ در ﻋﻠم ﭼﯾﺳت؟

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

ف ّعالیت

استوانه مدرج  ٥٠میلی لیتر آب داخل
١ــ شش بشر  ١٠٠میلی لیتری بردارید .آنها را شماره گذاری کنید و با استفاده از
ٔ
آنها بریزید.
مواد مایع چند قاشق بردارید و به آب داخل بشرها بیفزایید.
مواد جامد به
اندازه یک قاشق کوچک و از ّ
٢ــ از ّ
ٔ
١

شماره بشر
ٔ

٣

٢

٥

٤

ماده افزوده شده نمک براده آهن گوگرد جوهرنمک اتانول
ٔ

٦

نفت

٣ــ با همزن ،محتویات هر بشر را هم بزنید و مشاهدات خود را یادداشت کنید.
٤ــ اطالعات به دست آمده از آزمایش را در جدول زیر ثبت کنید.
موادی که در آب حل نشدند

موادی که در آب حل شدند
ﻧﻣﮏ

ﻧﻔت
ﮔوﮐرد

ﺟوھر ﻧﻣﮏ

اﺗﺎﻧول

ﺑراده ی آھن

 ٥ــ اطالعات بهدست آمده از آزمایش را با پیشبینی خود مقایسه کنید .چند مورد از پیشبینیهای شما درست بود؟

ﺟﺎﺑرﺑن ﺣﯾﺎن در روش ﺧود ﺑر ﭼﮫ ﭼﯾزی

ﺗﺎﮐﯾد داﺷت؟

آیا می دانید
جابربن حیان دانشمند مسلمان
در سال های 194ــ 100هجری
شمسی می زیسته است .او همواره
بر اجرای هدفمند و نظامدار
ّفعالیت های تجربی تأکید داشت.

ﺳﮫ ﻣورد

:ﺧﺷﮏ ﺷدن درﺧت
ﭼرا درﺧت ﺧﺷد ﺷد  -2ﻣﺷﺎھده  -3ﻓرﺿﯾﮫ ﺳﺎزی)ﮐﻣﺑود آب -وﺟود آﻓﺎت -ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺑودن ﺧﺎک( -4آزﻣﺎﯾش 1-
ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎ  -5ﺗﻔﺳﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری

گفت و گو کنید

درباره حل یک مسئله به روش علمی  گفت وگو کنید و مراحل آن را بنویسید.
ٔ
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علم و ف ّناوری

ﻓﻧﺎوری را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد و ﻣﺛﺎﻟﮭﺎﯾﯽ از ﻓﻧﺎوری ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

ف ّناوری تبدیل علم به عمل ،است .ساخت خودرو ،رایانه ،تلفن ،نیروگاه هستهای ،دارو
و ...نمونههایی از تبدیل دانش علمی  به عمل هستند .دانشمندان تالش می کنند با تبدیل علم به
فراورده ای مناسب به نیازهای زندگی پاسخ دهند؛ برای نمونه انسانها با اختراع تلفن توانستند
بهراحتی از فواصل دور با هم ارتباط برقرار کنند .ساخت خودرو و سپس هواپیما باعث شد تا
جابهجایی مسافران با سرعت بیشتر و در مدت زمان کوتاهتری انجام شود.
ف ّعالیت

آیا می دانید
برای تولید سوخت هسته ای،
تعدادی از دانشمندان ما به شهادت
رسیده اند.

اﺗوﻣﺑﯾل :ﻓواﯾد ﺣﻣل ﻧﻘل ﺳرﯾﻊ و زﯾﺎد ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ در وﻗت
زﯾﺎن ھﺎ :آﻟودﮔﯽ ھوا آﻟودﮔﯽ ﺻوﺗﯽ ،ﺧطر ﺗﺻﺎدف و ﻣﺷﮑﻼت راه ﺳﺎزی و راه داری

درباره فواید و زیانهای آنها گفت  وگو
در گروه خود چند مورد از تبدیل علم به ف ّناوری را که در سالهای اخیر اتّفاق افتادهاند بنویسید و
ٔ
کنید.
آﯾﺎ ﻓﻧﺎوری ھﺎ ھﯾﭻ اﯾرادی ﻧدارﻧد؟
هرچند تبدیل علم به فناوری باعث پیشرفت کشورها شده است ،اغلب ف ّناوریها در کنار فواید ،معایبی هم دارند؛ مثال ً با اختراع
خودرو ،جابهجایی مسافران راحتتر و سریعتر شده است؛ اما استفاده از سوخت فسیلی برای به حرکت درآوردن آن ،آلودگی هوا
بهویژه در شهرهای پرجمعیت را افزایش داده است.

اطالعات جمع آوری کنید

درباره فواید و زیانهای یک ف ّناوری در محیط زندگی خود
در یک تحقیق گروهی
ٔ
گزارش تهیه ،و راههایی را برای کاهش زیانهای آن پیشنهاد کنید .گزارش خود را
ﻣﺛﻼ در ﺑﺎره ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ :اﻓزاﯾش دراﻣد ﻣردم و ﮐﺎھش ﺑﯾﮑﺎری
روزنامه دیواری به کالس ارائه کنید.
بهصورت
ٔ

نیاز امروز

ﻣﺿرات آﻟودﮔﯽ ھوا و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت

ﭼﮭﺎر ﺷﺎﺧﮫ ی ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد

ﭘﯾﺷرﻓت ﻋﻠم ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﮐدام ﺷﺎﺧﮫ ی ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺑوده و ھﺳت؟

شاخه فیزیک ،شیمی  ،زیست شناسی و زمین شناسی تقسیم
گرچه علوم تجربی را به چهار
ٔ
همه
کرده اند ،پژوهشها نشان می دهد موفقیت و پیشرفت سریع علم،
نتیجه ّفعالیت مشترک ٔ
ٔ
دانشمندان و متخصصان با یکدیگر است.
تولید سوخت هستهای و استفاده از آن نمونهای از تبدیل علم به ف ّناوری است که دانشمندان
همه شاخههای علومتجربی و سایر رشتهها در آن سهیم اند.
ٔ

ﻣﺛﺎل ﺑزﻧﯾد
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