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  اي فناوري، سوخت هستهپذيري،  كنجكاوي، علوم تجربي، علم، روش علمي، انحالل  

  
  

      

  

   
كرده، در حال هايي براي زندگي بهتر و رسيدن به پاسخ مسائلي كه ذهن كنجكاوش را درگير مي انسان همواره در مسير يافتن راه

است كه از دوران كودكي تا پايان عمر، او را به دانستن و كشف دانش »كنجكاوي«هاي انسان  تالش بوده است. يكي از ويژگي

  دهد. سوق مي

هاي گوناگون در برخورد با مسائل زندگي، علوم را كار بستن مهارت  گيري از تفكر، تجربه و به با بهره علوم تجربيمتخصصان 

ها را بيان اند كه در زير چند مورد از آن دي انجام دادههاي زيا فعاليت  اند. متخصصان كشورمان نيز در اين زمينه توسعه بخشيده

  كنيم: مي

 رسي خاورميانه است. - سد كرخه كه بزرگترين سد خاكي ساخت  )1

 هاي هدايت پذير از راه دور)  هاي ايراني (پرنده ساخت پهپاد )2

 هاي زيست فناوري جديد توليد دارو )3

 در خاورميانه است. سازي شده ي شبيه بنيانا كه اولين گوساله )4

  و...
  

 

  اند؛ اما به طور كلي: تعاريف گوناگوني وجود دارد و دانشمندان متعددي در اين مورد نظر دادهعلم ي  براي واژه 

هاي گوناگون توانسته ي موضوعات مختلف است كه انسان با استفاده از روش شامل هر نوع آگاهي و اطالعاتي درباره علم،

 ا كند. ها دست پيد به آن

  در مورد تعريف علم به موارد زير توجه كنيد: 

 هاي اطراف ماست. علم به كارگيري حواس پنجگانه براي آشنايي با چيز )1
 مسائل زندگي ماست. ي   علم روشي براي حل همه )2

 هاي خداوند است. ي نعمت علم فرصتي براي يادآوري و تفكر درباره )3

   ترين نكته در علم است. مهم  جواب، سوال كردن و تالش براي يافتن 

  

      

  

 تجربه و تفكر 1 فصل

  كتاب درسي 4 و 2هاي  صفحه

  كليدواژه
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شود و سعي مي كند كه اطالعات رو مي انسان به دليل كنجكاوي كه دارد در طول زندگي همواره با مسائل جديدي روبه
  ست.ا »روش علمي«، استفاده از علمي كار براي حل مسائل كند. بهترين راه خود را در مورد اين مسائل تكميل

  بايد مراحل زير را طي كنيم:  هرگاه به يك مسئله برخورد كنيم و بخواهيم آن را از روش علمي حل كنيم، :روش علمي
  ها ثبت يافته  )5  تعريف مسئله و مشاهده )1
  گيري ها و نتيجه تفسير يافته )6  آوري اطالعات جمع )2
  انتشار گزارش )7  سازي فرضيه )3
  آزمايش فرضيه )4

  را بررسي كنيم:برخي مواد در آب پذيري  كنيم با استفاده از روش علمي، انحالل يم سعيحال 

 تعريف مسئله و مشاهده 

به  موزان اين كالس است،آ نظر آرش كه يكي از دانش  بودند،ن كالس هفتم در آزمايشگاه مدرسه اموزآ هنگامي كه دانش
توان در آب حل كرد؟ ه آيا اين مواد را ميي زير جلب شد و اين سوال در ذهنش شكل گرفت ك چند ماده

  »1نمك ،رد، جوهرنمك، براده آهن، اتانولنفت، گوگ« اين مواد عبارت بودند از: 

 وري اطالعاتآ جمع 

آرش اين مسئله را با معلم علوم خود درميان گذاشت و تصميم گرفت كه با كمك او در مورد برخي خواص اين مواد به
  عات بپردازد.آوري اطال تحقيق و جمع

 سازي فرضيه 

  هايي كه انجام داد فرضيه خود را به اين صورت بيان كرد: آرش پس از مطالعات و بررسي
  .شوند نفت، براده آهن و نمك در آب حل نمياما  شوند گوگرد، جوهرنمك و اتانول در آب حل ميبه نظر من 

 آزمايش فرضيه 

2رشبِ 6داد، به همين دليل او  م ميزمايش انجاآد را بررسي كند بايد يك فرضيه خوآرش براي اينكه صحيح يا غلط بودن 

ليتر آب ريخت. ميلي 50ليتري در هر يك از بشرها  ميلي 50ليتري را انتخاب كرد و با كمك يك استوانه مدرج  ميلي 100
زدن كرد و با همزن شروع به هماين بشرها كه حاوي آب هستند اضافه يكي از هاي مورد نظر را به  ماده هر كدام از سپس
  ها كرد. مخلوط

 طراحي و انجام دادن آزمايش و بررسي نتايج آن است.  بيني، ي درستي يا نادرستي پيش بهترين راه مطالعه نكته: 

 ها ثبت يافته 

ول زيررش اين اطالعات را  در جدولي مانند جدآهاي حاصل از آزمايش رسيد و  افتهدر اين مرحله نوبت به ثبت ي
  يادداشت كرد:

  

  موادي كه در آب حل نشدند  موادي كه در آب حل شدند
  نفت  جوهرنمك
  گوگرد  اتانول
  براده آهن  نمك

  

اي كه در ابتدا در نظر گرفته، كامالً درست نبوده و در مورد نمك و پس از انجام آزمايش آرش متوجه شد كه فرضيه
آزمايششود، اما پس از انجام  كرد كه گوگرد برخالف نمك در آب حل مي كرده است. زيرا او فرض مي گوگرد اشتباه مي

  شود. فهميد كه گوگرد برخالف نمك در آب حل نمي
با انجام آزمايش درست يا غلط بلكه بايدها صحيح باشند  در حل مسائل به روش علمي لزومي ندارد كه تمام فرضيه نكته: 

  ها را بررسي كنيم. بودن فرضيه

  

      

                                                 
 منظور از نمك، نمك خوراكي است. .1

 ن استفاده مي شود.آها از  محلول ي تهيهاي مدرج است كه در آزمايشگاه براي  بِشر يك ظرف شيشه .2
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   كتاب درسي 4تا  2هاي  صفحه          
 كنجكاوي علم و     )1(سري  علم چيست؟ 

    هاي انسان، سبب حركتش به سمت دانستن و كشف دانش خواهد شد؟ يك از ويژگي كدام  .1
 كتاب درسي) 1ي  صفحهمرتبط با متن (    

  گيري توانايي در اندازه     آشنايي با ابزارهاي علوم 
  وش بااله     كنجكاوي 

  )كتاب درسي 2ي  صفحهمرتبط با متن (  است؟ نادرستگزينه   كدام  .2
  اي خاورميانه است. ماسه -ترين سد خاكي سد كرخه، بزرگ   توليد كرده است.جديد داروي زيست فناوري  6ايران حداقل  
  سازي شده در خاورميانه است. ي شبيه بنيانا اولين گوساله   اد دست پيدا كند.وانسته است به تكنولوژي توليد پهپايران ت 

 گيرد؟  بيني در كدام مرحله از مراحل روش علمي صورت مي يا نادرستي يك پيش ي درستي مطالعه  .3

  كتاب درسي) 4و  3ي ها  صفحهمرتبط با متن (
  سازي نظريه     مشاهده 
  طراحي و انجام آزمايش     سازي فرضيه 

  كتاب درسي) 2ي   صفحهر مرتبط با متن و تصوي(  اد چيست؟پپه  .4
  پذير از راه دور ي هدايت پرنده   سازي شده در خاورميانه ي شبيه نام اولين گوساله 
  فناوري  يك داروي جديد زيست   ترين سد خاكي ـ رسي خاورميانه نام بزرگ 

  درسي)كتاب  3ي  صفحهمرتبط با متن (  بيني، . . .  ي درستي يا نادرستي پيش بهترين راه مطالعه  .5
  ي چيزهاي اطراف است. مشاهده 
  ي زندگي است. تفكر درباره 
  كار كردن در آزمايشگاه است. 
  طراحي و انجام دادن آزمايش به همراه بررسي نتايج آن است. 

ترين نكته مورد  عنوان مهم آموز كالس هفتم براي توليد علم كدام گزينه را بايد به عنوان يك دانش شما به  .6
  كتاب درسي) 4ي  صفحهمرتبط با متن (  ر دهيد؟توجه قرا

  گويي به مجهوالت ب) تالش براي پاسخ  الف) سؤال كردن
 ي شخصي ت) تجربه  پ) استفاده از مهارت

   (ب) و (ت)   (الف) و (پ)   (الف) و (ب)    (الف) و (ت) 
 چه آني درستي بررسي ابر راه نيتر مناسب و بوده . . . در نكته نيتر مهم ،جواب يافتن و كردن الوس  .7

  كتاب درسي) 4و  3ي  ها صفحهمرتبط با متن (    .. . . است ،ميا كردهي نيب شيپ
  تفكر و پژوهش -علم  يعلم روش به مسئله حل -شيآزما انجام 
   پژوهش و ركتف -شيآزما انجام  طراحي و انجام آزمايش و بررسي نتايج آن - علم 

    .داشت ديكأت. . .  يها تيفعال. . .  ياجرا بر . ..  انيح جابربن ،بزرگ دانشمند  .8
 كتاب درسي) 4ي  صفحهدانيد   مرتبط با آيا مي(    

  يعلم -هدفمند و دار نظام -همواره  يتجرب -هدفمند و دار نظام -معموالً 
  تجربي -هدفمند و دار نظام -همواره  يعلم -هدفدار و قانونمند -معموالً 

    يت اتانول، گوگرد و جوهر نمك در آب چگونه است؟ترتيب وضعيت حالل به  .9
 كتاب درسي) 4ي  صفحه  مرتبط با فعاليت(    

  محلول، نامحلول، محلول     محلول، نامحلول، نامحلول 
  نامحلول، نامحلول، محلول     نامحلول، محلول، محلول 

10  
 الوس
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    .شود زدن، يك محلول يكنواخت تشكيل مي با اضافه كردن . . .  به آب و هم  .10
 كتاب درسي) 4ي  صفحه  مرتبط با فعاليت(    

 ت) اتانول          ي آهن پ) براده          ب) نمك          الف) گوگرد

  (الف) و (ت)   (ب) و (ت)   (ب) و (پ)   (الف) و (پ) 

  كنجكاوي (سري علم و     )2علم چيست؟ 

ه آب و يخ حرارت داديم دقيقه اول كه ب 2فكر كنم در «وقتي ايليا جدول زير را مشاهده كرد گفت:   .11
يك  ايليا در كدام ي گفتهاين » گرما صرف ذوب شدن يخ شده و دماي مخلوط آب و يخ تغييري نكرده است.

  كتاب درسي) 4ي  صفحهوگو كنيد  مرتبط با گفت(  از مراحل روش علمي قرار دارد؟
 بندي كردن طبقه 

 كردن گيري اندازه 

 سازي فرضيه 

 آوري اطالعات جمع 

 

  

  )كتاب درسي 4ي  صفحهمرتبط با فعاليت (      باشد؟ يك از عبارات زير صحيح مي كدام  .12
  شود. كه جامد است، در آب حل مي اين گوگرد با 
  شود. كلريد به علت جامد بودن در آب حل نمي سديم 
  شود. كه مايع است، در آب حل نمي نفت با وجود اين 
 ي آهن قابليت انحالل در آب ندارند. اتانول و براده 

    باشد؟ بررسي حالليت مواد در آب مربوط به كدام مهارت يادگيري در علوم مي  .13
 كتاب درسي) 4و  3هاي   صفحهوگو كنيد  مرتبط با گفت(    

 بيني پيش   آزمايشانجام    گيري اندازه   مشاهده 

 (ها)ي محلول در آب و نامحلول در آب اشاره شده است. در كدام گزينه در موارد زير، به تعدادي ماده  .14
 كتاب درسي) 4ي  (مرتبط با فعاليت صفحه  ماهيت مواد از نظر انحالل يكسان است؟

Aجوهرنمك                   -) اتانولBنمك-ي آهن ) براده  
Cگوگرد                          -) نفتDنفت -) اتانول  

 D   C  وA  D  وA   B 

ها را با  آن هر كدام از چند بشر داريم كه درون«كنند؟  درستي تكميل مي كدام كلمات، عبارت مقابل را به  .15
زنيم.  كنيم و هم مي بشرها اضافه مي بهطور جداگانه  ي جامد و مايع را به ايم. چند ماده ب پر كردهليتر آ ميلي 70

 كتاب درسي) 4ي  صفحهمرتبط با فعاليت (  »حل . . .  هاشود كه . . . در آب درون بشر در اين هنگام مشاهده مي

A ( شوند. مي - و اتانولخوراكي گوگرد، نمك                    B (شوند. نمي -اتانول، جوهرنمك و نفت 

C (شود. نمي -نفت برخالف اتانول                                  D (شود. مي -خوراكي جوهرنمك همانند نمك 

  D وA    B  وC    D  وC    C  و A 

C)دما  زمان (دقيقه) )  
   
1    
2    
3  5  
4  15  
5  30  
6  40  

5  
 سوال
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  تبديل علم به عمل است.  فناوري 

ها را اي توليد شود كه نياز انسان به عبارت ديگر فناوري به اين معنا است كه با استفاده از علم، يك محصول يا وسيله
دانش علمي به هستند و تبديل فناوريهايي از  اي، دارو و ... نمونه برآورده كند. ساخت خودرو، رايانه، تلفن، نيروگاه هسته

ساخت خودرو و سپس هواپيما سبب ها كاربردهاي مهم و فراواني دارند، به عنوان نمونه ند. اين فناوريده عمل را نشان مي
اختراع رايانه و پيشرفت در اين زمينه زندگي هاي طوالني را به راحتي و با سرعت زيادي طي كنند، ها مسافت شد تا انسان

جويي شود. اگر به محيط اطراف خود نگاه صرفهبشر را دگرگون كرده است و باعث شده تا در وقت، هزينه و نيروي انساني 
  توان مثال زد. ميرا ها  كنيم، كاربردهاي بيشماري از فناوري

مثالً با اختراع خودرو،ها) در كنار فوايد زيادي كه دارند، داراي معايبي نيز هستند.  ي آن ها (نه همه اغلب فناوري 
،خودروهاوردن آ ما استفاده از سوخت فسيلي براي به حركت درتر شده است؛ ا تر و سريع جايي مسافران راحت جابه

 ت.اس داده افزايش راويژه در شهرهاي پرجمعيت  به لودگي هواآ

  شوند. شناسي تقسيم مي شناسي و زمين ي شيمي، فيزيك، زيست علوم تجربي به چهار شاخه 

مشترك همة دانشمندان و متخصصان با يكديگردهند موفقيت و پيشرفت سريع علم، نتيجة فعاليت  ها نشان مي پژوهش 
  است.

هاي علوم تجربي اي از تبديل علم به فناوري است كه دانشمندان همة شاخه اي و استفاده از آن نمونه توليد سوخت هسته 
 اند. ها در آن سهيم و ساير رشته

  

      
 

   كتاب درسي 5ي  صفحه                

جايي مسافران با سرعت . . . و در مدت زمان  ساخت خودرو و هواپيما باعث شد كه جابه فناوري . . . است و  .16
  كتاب درسي) 5ي  صفحهمرتبط با متن (  . . . انجام شود.

  تر كم-تر بيش -تبديل عمل به علم  تر كم-تر بيش -تبديل علم به عمل 
  تر يشب-تر كم -تبديل عمل به علم  تر بيش-تر كم -تبديل علم به عمل 

ي  اند. (گزينه اي از . . . است كه دانشمندان . . . در آن سهيم اي و استفاده از آن نمونه هسته  توليد سوخت  .17
  كتاب درسي) 5ي  صفحهمرتبط با متن (  تر را انتخاب كنيد) درست

  شناسي هاي فيزيك، شيمي و زمين شاخه -تبديل علم به عمل 
  ها هاي علوم تجربي و ساير رشته ي شاخه همه -تبديل علم به فناوري 
  ها هاي علوم تجربي و ساير رشته ي شاخه همه -تبديل علم به دانش 
  هاي علوم تجربي ي شاخه همه -تبديل علم به فناوري 

 كتاب درسي) 5ي  صفحهمرتبط با متن (  هاي موجود باشد؟ از مزاياي فناوري تواند نميهاي زير  يك از گزينه كدام  .18

  افزايش سرعت در سفرها      الهافزايش زب 

  افزايش سرعت پردازش اطالعات     ارتباط بين فواصل دور 

10  
 سوال

  كتاب درسي 5ي  صفحه
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    .ي . . . ، است نتيجهي علم عيسرهاي  موفقيت و دستاوردهاطبق كتاب درسي،   .19
 كتاب درسي) 5ي  صفحهمرتبط با متن (    

  دانشمندان فراواني ها تيفعال 

  ديگر با يك صصانمتخ و دانشمندان ي همه مشترك تيفعال 

  متخصصان توسط مختلف شاتيآزما 

  متخصصان و دانشمندان اتيتجرب و قاتيتحق 

    بيان شده است؟ نادرستي فناوري و كاربردهاي آن در زندگي ما  كدام عبارت درباره  .20
 كتاب درسي) 5ي  صفحهمتن مرتبط با (    

 گي است.ي زند هاي روزمره استفاده از فناوري جهت آسان شدن فعاليت 

 اي از كاربرد فناوري در زندگي انسان است. ساخت داروهاي جديد نمونه 

 تري انجام شود. تر و در مدت زمان طوالني جايي مسافران با سرعت بيش اي از فناوري، باعث شد تا جابه ساخت خودرو و هواپيما به عنوان نمونه 

 ه همراه دارند.ها در كنار فوايد متعدد، معايبي نيز ب اغلب فناوري 

 كتاب درسي) 5ي  صفحهمرتبط با متن (  شود؟ يك از مضرات فناوري محسوب مي كدام  .21

  شدن سرعت وسايل حمل و نقل تر بيش  اد ارتباط تلفني در همه جاي دنياامكان ايج 

  تر در انجام كارها تر و زمان كوتاه سرعت بيش  هوا بهتر  اكسيد بيش دي كربن ورود 

 كتاب درسي) 5ي  صفحهمرتبط با متن (  ما براي پيشرفت كشور، انجام كدام مورد بهتر است؟نظر ش به  .22

  هاي مورد نياز كشور  توليد فنّاوري  هاي جديد از كشورهاي ديگر وارد كردن فناوري 

  فروش علم به ساير كشورها براي توليد فناوري  فرستادن دانشمندان كشور به كشورهاي خارجي 

 كتاب درسي) 5ي  صفحهمرتبط با متن (  ؟است ندادهگزينه توليد فناوري روي  در كدام  .23

  ها براي حمل مواد شيردهي ساخت نانوتيوب   بومي سازي دانش نانوفناوري 

  اي  سازي هسته هاي جديد، با استفاده از دارو ساخت دارو  براي افزايش شيردهي  اصالح نژاد گاوهاي شيرده 

ريزي شده يك داروي ضد سرطان را به  امان دارو قصد دارد طي فرآيند برنامهشركت داروسازي س  .24
 كتاب درسي) 5تا  2ي ها صفحهمتن (مرتبط با    عنوان يك داروي جديد توليد كند . در واقع . . .

  دارد. شركت سامان دارو براي تبديل علم به عمل گام برمي 
  ي سرطان ندارد. ه يادگيري در حوزهمتخصص اين شركت براي توليد اين دارو نيازي ب 
  ي متخصصين از اولويت برخوردار نيست. شود پس تجربه كه اين دارو، يك داروي جديد محسوب مي با توجه به اين 
   هاي مؤثر ديگري برداشت. فناوري بايد گام شود پس در واقع براي تبديل به توليد اين داروي ضدسرطان، توليد علم محسوب مي 

 كتاب درسي) 5ي  صفحهمرتبط با متن (  است؟ ام مورد، تبديل علم به فناوري رخ دادهدر كد  .25

  واردات داروهاي ضدسرطان 

  سازي در ايران افتتاح يك كارخانه اتومبيل 

  ي حساس در پااليشگاه با دانش بومي توليد يك قطعه 

  اندازي خط توليد يك برند كامپيوتر توسط يك كشور ديگر  راه 

   كتاب درسي 5تا  2هاي  صفحه               

  كتاب درسي) 5ي  صفحهمرتبط با متن (  ؟نيستهاي علوم تجربي  گزينه از شاخه  كدام  .26
 جغرافيا    فيزيك 

  شناسي زيست    شيمي 

10  
 سوال
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 كتاب درسي) 5ي  صفحهمتن مرتبط با (  است؟ نادرستچه تعداد از عبارات زير   .27

  شود. شناسي تقسيم مي يزيك، شيمي و زيستي ف شاخه 3الف) علوم تجربي به 
  ديگر است. ي دانشمندان و متخصصان با يك ي فعاليت مشترك همه ب) پيشرفت سريع علم نتيجه

  شود. اي فقط از علوم تجربي استفاده مي پ) در توليد سوخت هسته
 1     2  
  ي موارد صحيح هستند. همه     3 

ي مواد غذايي طي يك فرآيند، كدام گزينه ممكن  كارخانه بندي در يك براي ساخت يك دستگاه بسته  .28
  كتاب درسي) 5ي   صفحهمرتبط با متن (  ؟نداشته باشداست نقشي 

  كنجكاوي     دانش 
   ها بازنگري و عدم توجه به روش     نگرش 

 )كتاب درسي 4 ي صفحهمرتبط با فعاليت (  ديگرند؟ مواد ذكر شده در كدام گزينه از نظر حل شدن در آب مشابه يك  .29

  ) اتانول           و) نمك ي آهن          ه ج) جوهرنمك         د) براده   ب) گوگرد        الف) نفت   
  ، و ج، ه   ، و د، ه   الف، د، ه   الف، ب، ج 

 اب درسي)كت 5ي  صفحهمرتبط با متن (  است؟ نشدهكدام گزينه به درستي ذكر   .30

  ل است. فناوري تبديل علم به عم 
  اي فقط دانشمندان علوم تجربي سهيم هستند. در توليد و استفاده از سوخت هسته 
  شناسي است. شناسي و زمين زيست ي فيزيك، شيمي، علوم تجربي شامل چهار شاخه 
  اي از تبديل علم به فناوري است. اي و استفاده از آن، نمونه توليد سوخت هسته 

هاي.  ي فعاليت اي از نتيجه اي نمونه هاي علوم تجربي هستند و توليد سوخت هسته ه. . . و . . . از جمله شاخ  .31
ها در كنار فوايد، معايبي هم  ها است و . . . فناوري هاي علوم تجربي و ساير رشته ي شاخه . . دانشمندان همه

  كتاب درسي) 5ي  صفحهمرتبط با متن (  دارند.
  اغلبـ  مشتركـ  شيميـ  كفيزي   ـ اغلب مشتركـ  فيزيكـ  رياضي 
  ي همهـ  مشتركـ  زمين شناسيـ  شناسي زيست   ي همهـ  جداگانهـ  شناسي زيستـ  رياضي 

  كتاب درسي) 5تا  2هاي  صفحهمرتبط با متن (  گزينه صحيح است؟  كدام  .32
  زي شده در آسيا هستند.سا ي شبيه رسي خاورميانه و اولين گوسالهـ  ترين سد خاكي ترتيب بزرگ سد كرخه و بنيانا به 
  ي آهن و نمك خوراكي قابليت انحالل در آب را ندارند. گوگرد، براده 
  ي فعاليت دانشمندان فيزيك و شيمي به تنهايي است. موفقيت و پيشرفت سريع علم، نتيجه 
  تري انجام شود. اهتر و در مدت زمان كوت جايي مسافران با سرعت بيش ساخت خودرو و سپس هواپيما باعث شد تا جابه 

    كند؟ كدام گزينه، بهترين راه بررسي صحت يك پيش بيني را به درستي بيان مي  .33
 كتاب درسي) 3ي  صفحهمرتبط با متن (    

  طراحي و انجام آزمايش و بررسي نتايج آن   ي آزمايش مشورت با گروه انجام دهنده 
  ووگ روش علمي گفت   سؤال كردن و تالش براي يافتن جواب 

 كتاب درسي) 5ي   صفحهمرتبط با متن (  ؟ نيستاي از فناوري  كدام گزينه نمونه  .34

  داروهاي شيميايي   رايانه   نجومعلم    خودرو 
 كتاب درسي) 5و  4، 2هاي  صفحهمرتبط با متن (  چه تعداد از موارد زير صحيح است؟  .35

يه، آلودگي هوا را به ويژه در شهرهاي الف) استفاده از سوخت فسيلي براي به حركت درآوردن وسايل نقل
  پرجمعيت افزايش داده است.

  ي مناسب به نيازهاي زندگي پاسخ دهند. كنند با تبديل علم به يك فرآورده ب) دانشمندان تالش مي
  هاي غيرتجربي تأكيد داشت. حيان همواره بر اجراي هدفمند و نظامدار فعاليت ج) جابربن

  هايي از تبديل دانش علمي به عمل هستند. اي، دارو و . . . نمونه ن، نيروگاه هستهد) ساخت خودرو، رايانه، تلف
 2    1  4   3  
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1.   

هاي انسان، كنجكاوي است كه از دوران كودكي تا پايان  يكي از ويژگي

  دهد. عمر، او را به دانستن و كشف دانش سوق مي

2.   
  رسي خاورميانه است.ـ  ترين سد خاكي سد كرخه، بزرگ

3.   

بيني، طراحي و انجام  ي درستي يا نادرستي يك پيش بهترين راه مطالعه 

  يج آن است.دادن آزمايش و بررسي نتا

4.   

  شود. پذير از راه دور پهپاد گفته مي ي هدايت به پرنده

5.   

بيني، طراحي و انجام دادن  ي درستي يا نادرستي پيش بهترين راه مطالعه

  آزمايش و بررسي نتايج آن است.

6.   
  ترين نكته در علم است.  سؤال كردن و تالش براي يافتن جواب مهم

7.   

 هرا نيبهتر و است علم در نكته نيتر مهم جواب يافتن و كردن الؤس

 انجامو  ايم، طراحي كرده ينيب شيپچه  يا نادرستي آني درستي  مطالعه

  .استو بررسي نتايج آن  شيآزما

8.   

 ديكأتي تجربي ها تيفعال دار نظام و هدفمندي اجرا بر همواره انيح جابربن

  .داشت

9.   
  محلول در آباتانول

  نامحلول در آبگوگرد

  محلول در آبجوهر نمك

10.   

زدن آن يك محلول يكنواخت  با اضافه كردن نمك و اتانول به آب و هم

  شود.  تشكيل مي

11.   

سازي  دهيم فرضيه ما مطرح شده، مي وقتي پاسخي احتمالي به پرسشي كه براي

  سازي است. ال فرضيهايم. ايليا در ح ه كرد

12.   

شود، ولي جوهرنمك و  كه مايع است در آب حل نمي نفت با اين

چنين گوگرد و  شوند و هم كلريد (نمك) و اتانول در آب حل مي سديم

  د.نشو ي آهن در آب حل نمي براده

13.   

در  ها ريختن مقداري از مواد در آب و بررسي انحالل يا عدم انحالل آن

  باشد. ايش كردن ميآب مربوط به مهارت آزم

14.   
اتانول، نمك و جوهر نمك محلول در آب هستند. ساير موارد مطرح شده 

  در صورت سؤال در آب نامحلول هستند.

15.   

 كنند. بررسي موارد نادرست:  درستي جمله را تكميل مي به Cو  Dموارد  

  شود. : گوگرد در آب حل نميAمورد 

  د. شون : اتانول و جوهرنمك در آب حل ميBمورد 

  

16.   

فناوري تبديل علم به عمل است و ساخت خودرو و هواپيما باعث شد كه 

  تر انجام شود. تر و در مدت زمان كم جايي مسافران با سرعت بيش جابه

17.   
اي از تبديل علم به فناوري است  اي و استفاده از آن نمونه هسته  توليد سوخت

  .اند ها در آن سهيم تههاي علوم تجربي و ساير رش ي شاخه كه دانشمندان همه

18.   

توان زمان سفر  با استفاده از وسايل حمل و نقل مانند هواپيما، اتومبيل و . . . مي

هاي ارتباطي ديگر  را افزود. با استفاده از تلفن و راه  را كوتاه كرد و سرعت آن

توان  توان با فواصل دور ارتباط برقرار كرد. با استفاده از رايانه و . . . مي مي

هاي ناشي از  رعت پردازش اطالعات را افزايش داد. ولي افزايش زبالهس

  ي فناوري جزء ضررهاي استفاده از آن است. استفاده

19.   
ي دانشمندان و  ي فعاليت مشترك همه موفقيت و پيشرفت سريع علم نتيجه

  ديگر است. متخصصان با يك

 تجربه و تفكر  1 فصل
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20.   

تر  رعت بيشجايي مسافران با س ساخت خودرو و هواپيما باعث شد تا جابه

 تري انجام شود. و در مدت زمان كوتاه

21.   

ي مناسـب بـه     كنند با تبديل علم بـه يـك فـرآورده    دانشمندان تالش مي

ها توانسـتند   نيازهاي زندگي پاسخ دهند. براي نمونه با اختراع تلفن انسان

به راحتي از فواصل دور با هم ارتباط برقرار كنند. ساخت خودرو و سـپس  

زمان  تر و در مدت جايي مسافران با سرعت بيش هواپيما باعث شد تا جابه

هـاي فسـيلي در خـودرو و     تري انجام شود. امـا اسـتفاده از سـوخت    كوتاه

شود كـه از   اكسيد و افزايش آلودگي مي دي هواپيما باعث توليد گاز كربن

  شود. مضرات فناوري محسوب مي

22.   

است كه  ترين عوامل پيشرفت كشور تبديل علم به عمل يكي از مهم

  باشد. همان توليد فنّاوري مي

23.   

  سازي دانش نانوفناوري، فقط توليد علم رخ داده است.  ميدر بو

24.   

هايي از  فناوري تبديل علم به عمل است. ساخت خودرو، دارو و . . .  نمونه

  تبديل علم به عمل هستند. 

25.   

منظور مصرف در داخل  ي حساس با دانش بومي به براي توليد يك قطعه

  ت. اس كشور، در واقع تبديل علم به فناوري رخ داده

  

26.   

شناسي و  ي فيزيك، شيمي، زيست علوم تجربي را به چهار شاخه

  اند. شناسي تقسيم كرده زمين

27.   

شناسي و  ي فيزيك، شيمي، زيست شاخه 4گروه علوم تجربي به 

ي  اي از همه چنين در توليد سوخت هسته شود. هم شناسي تقسيم مي زمين

  .شود هاي علوم تجربي و ساير علوم استفاده مي شاخه

28.   

  باشد.  ساخت يك دستگاه جديد، تبديل علم به فناوري مي

  

29.   

شوند  از بين موارد ذكر شده، جوهر نمك، اتانول و نمك در آب حل مي

  درست است.» 4«ي شوند پس گزينه ي آهن نمي ولي نفت، گوگرد و براده

30.   
اي از تبديل علم به فناوري  اي و استفاده از آن نمونه توليد سوخت هسته

ها در آن  هاي علوم تجربي و ساير رشته ي شاخه كه دانشمندان همهاست 

  اند. سهيم

31.   
هاي علوم تجربي  شناسي، شاخه شناسي و زمين فيزيك، شيمي، زيست

هاي مشترك  ي فعاليت اي از نتيجه اي نمونه هستند و توليد سوخت هسته

ها است و اغلب  هاي علوم تجربي و ساير رشته ي شاخه دانشمندان همه

  ها در كنار فوايد معايبي هم دارند. فناوري

32.   

  سازي شده در خاورميانه است. ي شبيه بنيانا اولين گوساله»: 1«ي گزينه

  شود. نمك خوراكي در آب حل مي»: 2«ي گزينه

ي فعاليت مشترك  موفقيت و پيشرفت سريع علم، نتيجه»: 3«ي گزينه

  ديگر است. ي دانشمندان و متخصصان با يك همه

33.   

ين راه مطالعة درستي يا نادرستي پيش بيني، طراحي و انجام دادن بهتر

 آزمايش و بررسي نتايج آن است.

34.   

شناسي است.  فناوري تبديل علم به عمل است. نجوم همان علم ستاره

  هايي از تبديل علم به عمل هستند. ها نمونه ساير گزينه

35.   

  فقط مورد (ج) نادرست است.

هاي  ره بر اجراي هدفمند و نظامدار فعاليتحيان هموا مورد (ج): جابربن

  تجربي تأكيد داشت.


