
در این فصل به بررسی انواع بوم سازگان ها و روابط بین جانداران 
به  و  می پردازیم  زمین  کره ی  یکپارچه ی  زندگی  محیط  در  آن ها 

پرسش های زیر پاسخ نخواهیم داد...!

را  همدیگر  دیدن  چشم  موریانه ها  و  مورچه ها  چرا   
ندارند؟

برای  را  دیگر  حیوانات  کنارهم  در  چگونه  گورخرها   
شکار گمراه می کنند؟

شـیابی
ارز

دی
خرداد-

تیزهوشان1/5 نمره

2 تا 3 سؤال

﹁︭﹏ اول:

︻﹙﹛ ﹫︧️؟

ایران در حوزة فنّاورى موشکى با سرعت بسیار زیادى در حال 
پیشرفت است به صورتى که در مواردى از این فنّاورى پیشتاز 
هستیم. موشک نقطه زن بالستیک خلیج فارس، موشکى است با 
سرعت مافوق صوت و ضریب خطاى تقریباً صفر که کم نظیر 

است؛ از این فنّاورى در سال 93 رونمایى شده است.



علوم
تیــزهوشــان هفتـم

علم چیست؟
کتابی که در دست دارید، کتاب علوم تجربی است، یعنی کتابی که موضوعات آن، علم های تجربی هستند. علم تجربی، علمی 
است که بر پایۀ مشاهدات و آزمایش های عملی بنا شده است. البته علم، شاخه های دیگری هم به جز علوم تجربی دارد، مانند علوم 
اجتماعی، علوم ریاضی، علوم انسانی، علوم دینی و ... . هر کدام از این علوم بر پایه ای بنا شده است که موضوع صحبت ما نیست. 
موضوع بحث ما درمورد چیستی علم تجربی است. اگر از شما بپرسند »علم تجربی چیست؟« احتماالً پاسخ های زیر را خواهید داد. 
زیرا در  پاسخ کاملی نیست  پاسخ،  این  اطراف ماست.  با چیزهای  برای آشنایی  به کارگیری حواس پنج گانه   پاسخ 1( علم، 

باید به طور هدفمند و  پیشرفت علوم تجربی تنها استفاده کردن از حواس پنج گانه کافی نیست. به کارگیری حواس پنج گانه 
نظام دار و با روش علمی صورت بگیرد. 

← این پاسخ هم پاسخ کاملی نیست زیرا هدف اصلی علم، حل مسائل   پاسخ 2( علم، روشی برای حل مسائل زندگی ماست. 

البته در کنار پیشرفت علم، برخی مسائل زندگی هم برطرف می شود اما نمی توان چنین پاسخی را به عنوان  زندگی نیست. 
چیستی علم پذیرفت. 

← این پاسخ مناسب نیست زیرا می توانیم بگوییم کارهایی که   پاسخ 3( علم، کارهایی است که در آزمایشگاه انجام می شود. 

مربوط به علوم تجربی هستند در آزمایشگاه انجام می شوند اما نمی توانیم بگوییم هر کاری که در آزمایشگاه انجام شد، علوم 
تجربی است! 

← این یکی از نتایج جانبی پیشرفت علم است   پاسخ 4( علم، فرصتی برای یادآوری و تفکر دربارۀ نعمت های خداوند است. 

که انسان به قدرت خداوند پی  می  برد و شکر گزار نعمت های او می شود اما باز هم این پاسخ، پاسخ کاملی برای سؤال مطرح شده 
نیست. 

اکنون که قلم در دست دارم و این جمالت را می نویسم، می توانم به جای نوشتن این جمالت، پاسخ های غلط و ناقص بسیاری را بنویسیم اما این 
کار را نمی کنم! چون هم خسته می شوم و هم تعداد صفحات کتاب خیلی زیاد می شود و کتاب را از این حالت خوش دستی که االن هست، خارج می کند! 

گذشته از شوخی، پاسخ خوب و مناسبی برای این سؤال وجود دارد: 
کوتاه ترین پاسخی که می توان داد این است که:

 »علوم تجربی یعنی پی بردن به قوانین حاکم بر طبیعت«

چگونه  تجربی  علوم  پیشرفت های  که  می شود  ایجاد  ذهن  در  سؤال  این  اکنون 
به دست می آیند؟ یا به عبارتی، قوانین حاکم بر طبیعت چگونه کشف می شوند؟ 

متخصصان علوم تجربی با بهره گیری از تفکر، تجربه و به کار بستن مهارت های 
گوناگون در برخورد با مسائل زندگی، علوم تجربی را 
از:  عبارتند  مهارت ها  این  از  برخی  می دهند.  توسعه 

آزمایش، اندازه گیری و مشاهده. 
اکنون می توانید به سؤاالت 1 تا 7 پاسخ دهید.
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علم و کنجکاوی
یکی از محرک های اصلی پیشرفت علوم تجربی، حس کنجکاوی است. حس کنجکاوی باعث می شود که با مشاهدۀ اتفاق های 
مختلف، سؤال هایی برای انسان ایجاد شود. سؤال کردن و تالش برای یافتن پاسخ، مهم ترین نکته در علم است. بهترین راه برای 
اینکه بتوانیم به پاسخ این سؤاالت برسیم، طراحی و انجام دادن آزمایش و بررسی نتایج آن است. برای اینکه بتوانیم به نتایج 
و  براساس روش علمی  آزمایش ها  باید مشاهدات و  باشیم،  به پرسش مطرح شده می دهیم مطمئن  آزمایش ها و پاسخ هایی که 
شاخه های  پیشرفت  در  که  مسلمانی  دانشمند  جابربن حیان،  که  بدانید  است  جالب  شوند.  انجام  نظام دار  و  هدفمند  به صورت 
کیمیاگری )شیمی(، نجوم، اخترشناسی و فیزیک در علوم تجربی نقش برجسته ای داشته، همواره بر اجرای هدفمند و نظام دار 

فعالیت های تجربی تأکید می کرده است.

نظام دار  و  هدفمند  اجرای  بر  که  کنجاکو  دانش آموز  یک  روزی  که  آورده اند 

آزمایش ها تأکید داشت، وارد آزمایشاگه شد! با مشاهدۀ برخی از مواد، این سؤال 

موردنظر برای ذهن کنجاکو او ایجاد شد که کدام یک از این مواد در آب حل می شوند؟  مواد 

عبارت بودند از: نفت، گوگرد، جوهرنمک، براده ی آهن، اللک و نمک.

از آنجا که بهترین راه پاسخ دادن به این سؤال، انجام یک آزمایش مناسب بود، وی 

یک آزمایش مناسب انجام داد! نتیجۀ این آزمایش بسیار حیرت انگیز بود و باعث شد مرزهای 

علوم تجربی، چند متر توسعه یابند! 

و اما نتیجۀ آزمایش: برخی از مواد در آب حل شدند که عبارتند از: جوهرنمک، اللک و نمک. 

برخی از مواد در آب حل نشدند که عبارتند از: نفت، گوگرد و براده ی آهن. 

اکنون می توانید به سؤاالت 8 تا 10 پاسخ دهید.

علم و فنّاوری
فّناوری، تبدیل علم به عمل است. همان طور که گفتیم، کوتاه ترین تعریف علم، شناخت قوانین طبیعت است. اگر بخواهیم چنین 
تعریفی از فّناوری ارائه دهیم، می توانیم بگوییم فّناوری یعنی قدرت تصرف در طبیعت. برای مثال، بشر به صورت طبیعی نمی تواند 
اگر در  این محدودیت خود غلبه و پرواز کند.  بر  فّناوری ساخت هواپیما، می تواند  به  با پیشرفت علم و رسیدن  اما  پرواز کند 
فّناوری های مختلف دقت کنید، خواهید دید هر یک از آن ها، یکی از محدودیت های طبیعی بشر را از بین می برند. برای مثال، 
فّناوری ساخت خودرو باعث می شود محدودیت سرعت انسان ها در رفت و آمد از بین برود یا ساخت تلفن باعث می شود محدودیت 
فاصله در برقراری ارتباط از بین برود. اما در عین حال پیشرفت فّناوری، زیان هایی را هم به همراه دارد. با وجود اینکه امروزه علم 
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پیشرفت بسیاری داشته و همچنین بشر به فّناوری ساخت ابزارهای پیچیده دست پیدا کرده است، اما همچنان تمام قوانین حاکم 
بر طبیعت برای بشر روشن و آشکار نیست. همین امر باعث می شود که بشر با پیشرفت فّناوری و پیشرفت تصرف در طبیعت، 
ناخواسته نظم حاکم بر طبیعت را به هم بزند. برای مثال با ساخت خودروها و استفاده از سوخت های فسیلی، آلودگی هوا به طرز 
چشمگیری افزایش یافته است. بهترین راه برای کاهش این زیان ها، شناخت کامل تر طبیعت و بررسی تمام جوانب و آثار جانبی 

فّناوری های مختلف بر روی طبیعت است. 

اکنون می توانید به سؤاالت 11 تا 18 پاسخ دهید.

شاخه های علوم تجربی 
علوم تجربی به 4 شاخه تقسیم می شود که عبارتند از: فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی. البته مرز واضح و مشخصی 
بین این شاخه ها وجود ندارد و در بسیاری از موارد این شاخه ها در هم تنیده می شوند. در عین حال پژوهش ها نشان می دهد 
موفقیت و پیشرفت سریع علم ]علوم تجربی[، نتیجۀ فعالیت مشترک همۀ دانشمندان و متخصصان با یکدیگر است. برای مثال، 
مراحل رسیدن به فّناوری نیروگاه هسته ای را با هم مرور می کنیم. در ابتدا باید معادن موردنیاز سوخت های هسته )معادن اورانیوم 
و پلوتونیوم( کشف و استخراج شوند. کشف این معادن مربوط به شاخۀ زمین شناسی است. پس از کشف و استخراج اورانیوم، 
باید آن را غنی سازی کرد. این مرحله مربوط به شاخه های شیمی و فیزیک است. پس از احداث نیروگاه ها و استفاده از انرژی 
هسته ای، پسماندهای هسته ای تولید می شوند. این پسماندها به شدت خطرناک هستند و می توانند آسیب های جدی به حیات 
انسان ها و محیط   زیست وارد کنند. شناخت آسیب های زیست محیطی پسماند و مدیریت پسماندهای هسته ای، مربوط به شاخۀ 
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زیست شناسی و شیمی است. درنتیجه برای اینکه اجزای مختلف این فّناوری بتوانند همگام با هم پیش بروند، باید همۀ شاخه های 
علوم در کنار هم پیشرفت کنند. 

اکنون می توانید به سؤاالت 19 تا 21 پاسخ دهید.
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مثال: انحالل پذیری در آب
ک

ک، الکل و نم
انحالل پذیر: جوهرنم

ت، گوگرد و برادة آهن
انحالل  ناپذیر: نف

تجربه و تفّکر

ت؟
س

علم چی

علم و کنجکاوی

علم و فّناوری

شاخه های علوم تجربی

ت
پی بردن به قوانین حاکم بر طبیع

ث به وجود آمدن سؤال می شود.
باع

ش
برای پاسخ به سؤال، آزمای
 طراحی و اجرا می کنیم.

فّناوری یعنی تبدیل علم به عمل

ک
فیزی

شیمی

ت
زیس

زمین شناسی
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علم چیست؟
1 کدام یک از ابزارهای زیر نقش کمرنگ تری در توسعۀ علوم تجربی دارند؟ 

4( وسایل اندازه گیری  3( پرسش و پاسخ   2( وسایل آزمایشگاهی   1( حواس پنج گانه  

2 اولین مرحله در توسعۀ علوم تجربی چیست؟ 

4( اندازه گیری  3( استدالل منطقی   2( مشاهده   1( آزمایش  

3 کدام گزینه، تعریف کامل تری از علوم تجربی ارائه می دهد؟ 

2( علم استفاده از حواس پنج گانه  1( علم شناخت قوانین طبیعت  
4( علم ساخت ابزارهای مختلف  3( علم کارهای آزمایشگاهی  

4 یکی از مشکالت زندگی بشر در گذشته، حمل و  نقل بود. این مشکل با اختراع چرخ تا حد قابل قبولی برطرف شد. به  نظر 

شما کدام گزینه باید اولین مرحلۀ برطرف شدن این مشکل باشد؟ 

1( انجام آزمایشی که اثبات کرد شکل دایره، مناسب ترین شکل برای چرخ است. 
2( ابداع کردن روشی در نجاری که با آن بتوان چرخ های چوبی دایره ای ساخت. 

3( مشاهدة یک کندة استوانه ای شکل در حال قل خوردن که با سرعت از سراشیبی پایین می رود. 
4( به دست آوردن رابطه ای برای محاسبۀ محیط دایره. 

5 بهترین راه برای یافتن پاسخ پرسش هایی که با مشاهدۀ طبیعت در ذهن انسان ایجاد می شود، چیست؟ 

2( طراحی و انجام یک آزمایش  1( پرسیدن سؤال از یک استاد  
4( تحقیق و مطالعۀ کتاب های مرجع  3( تفکر و یافتن استدالل های منطقی برای پی بردن به پاسخ 

6 با توجه به جملۀ مطرح شده توسط دانش آموزان زیر، مشخص کنید که هریک از آن ها به کدام مهارت روش علمی اشاره 

)آزمون مرحله 1 پیشرفت تحصیلی مدارس سمپاد، 96 ـ 95(  کرده اند. 

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 هرکس هر روز لیموترش بخورد، کمتر دچار سرماخوردگی می شود. 

حسن: مطالعه و تمرین مستمر باعث شده است که اصغر بهترین دانش آموز کالس از نظر درسی باشد. 

حسین: اصغر که در مدرسۀ ما از نظر درسی بهترین نتیجه را گرفته است، هر روز مطالعه و تمرین می کند. 

1( محمد )مشاهده(، علی )فرضیه(، حسن )طبقه بندی(، حسین )تفسیر کردن( 
2( محمد )نظریه(، علی )جمع آوری اطالعات(، حسن )تفسیر کردن(، حسین )مشاهده( 

3( محمد )نظریه(، علی )مشاهده(، حسن )تفسیر کردن(، حسین )فرضیه سازی( 
4( محمد )مشاهده(، علی )آزمایش(، حسن )فرضیه سازی(، حسین )نظریه( 

)آزمون مرحلة 1 پیشرفت تحصیلی مدارس سمپاد، 94 ـ 93(  7 بهترین راه مطالعۀ درستی و نادرستی یک فرضیه چیست؟ 

2( سؤال از دانشمندان  1( مطالعۀ بیشتر درمورد فرضیه  

4( طراحی و انجام آزمایش 3( مشاهده و کنجکاوی بیشتر 

پرسشهایچهارگزینهای
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علم و کنجکاوی
8 داشتن یک آزمایشگاه مجهز چگونه می تواند به پیشرفت علم کمک کند؟ 

1( یک آزمایشگاه مجهز، ابزار دقیقی دارد که باعث می شود مشاهدات ناخواسته در آن اتفاق نیفتد. 
2( یک آزمایشگاه مجهز، حس کنجکاوی را تضعیف می کند. 

3( یک آزمایشگاه مجهز می تواند به سؤاالتی که برای ما به وجود می آید، پاسخ دهد. 
4( با انجام آزمایش های متنوع در یک آزمایشگاه، می توان به حواس پنج گانۀ خود مسلط شد. 

9 کدام گزینه صحیح است؟ 

1( اتانول در آب حل می شود اما نفت در آب حل نمی شود.  
2( همۀ مایعات در آب حل می شوند. 

3( همۀ جامدات در آب حل می شوند.  
4( گوگرد در آب حل می شود اما برادة آهن در آب حل نمی شود. 

10 در طراحی یک آزمایش، کدام مورد اهمیت کمتری دارد؟ 

1( آزمایش قابل اجرا باشد. 
2( نتیجۀ آزمایش به سرعت قابل مشاهده باشد.

3( طراحی آزمایش به گونه ای باشد که روی صورت سؤال تمرکز کند.
4( آزمایش قابل تکرار باشد.

علم و فنّاوری
11 عماد یک کشتی فلزی را مشاهده می کند که روی آب شناور است. این سؤال در ذهن او شکل می گیرد که »آیا فلزات روی 

آب شناور می مانند؟« عماد برای پاسخ دادن به این سؤال، آزمایشی انجام می دهد. او در آزمایش خود چند فلز مختلف را در ظرف 
آب می اندازد. پس از انجام آزمایش، مشاهده می کند تمام فلزاتی که آزمایش شده اند در آب ته نشین شدند. نتیجۀ آزمایش با آنچه 

عماد پیش از انجام آزمایش انتظار داشت، متفاوت بود. کدام گزینه عّلت این تفاوت را بهتر از سایر گزینه ها بیان می کند؟ 

1( فلزی که بدنۀ کشتی را از آن می سازند، جزء فلزات آزمایش شده توسط عماد نبود. 
2( قوانین حاکم بر طبیعت، مدام در حال تغییر کردن هستند. 

3( عماد آزمایش خوبی را طراحی نکرده است.
4( دانشمندانی که به فّناوری ساخت کشتی رسیدند، قوانین طبیعت را تغییر دادند. 

12 بسیاری از قوانینی که توسط یک دانشمند علوم تجربی کشف می شوند، پس از گذشت چندین سال، توسط دانشمند 

دیگری نقض می شوند یا تغییر می کنند. علت این موضوع چیست؟ 

1( قوانین حاکم بر طبیعت، مدام در حال تغییر هستند. 
2( با پیشرفت علم و مجهزتر شدن آزمایشگاه ها، ممکن است پدیده های جدیدی مشاهده شوند که در گذشته قادر به مشاهدة آن ها نبودیم. 

3( با گذشت زمان، قدرت تفکر و استدالل انسان ها پیشرفت می کند. 
4( پیشرفت فّناوری باعث می شود برخی از قوانین طبیعت دچار تغییر شوند.
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13 کدام گزینه صحیح است؟ 

1( علوم تجربی یعنی انجام کارهای آزمایشگاهی و انجام کارهای آزمایشگاهی یعنی توسعه دادن علوم تجربی.
2( علوم تجربی یعنی پی بردن به قوانین حاکم بر طبیعت و پی بردن به قوانین طبیعت یعنی توسعۀ علوم  تجربی. 

3( دستیابی به فّناوری یعنی رسیدن به قدرت تصرف در طبیعت و تصرف در طبیعت یعنی حل کردن مشکالت طبیعت. 
4( هر سه گزینه صحیح اند. 

14 کدام گزینه صحیح نیست؟ 

2( فّناوری یعنی تغییر دادن قوانین طبیعت.  1( فّناوری، تبدیل علم به عمل است.  
4( پیشرفت فّناوری به پیشرفت علم کمک می کند. 3( پیشرفت علم به پیشرفت فّناوری کمک می کند.  

پیشرفت  برای  و هم  برای شناخت طبیعت  یعنی عملی کردن علم. می دانیم هم  فّناوری  و  یعنی شناخت طبیعت  15 علم 

فّناوری، ابزار الزم است. پس می توان نتیجه گرفت تولید علم و فّناوری بدون داشتن ابزار غیرممکن است. همچنین با پیشرفت 
فّناوری می  توان ابزارهای بهتری ساخت. با توجه به متن فوق، چه تعداد از گزاره های زیر صحیح است؟ 

I) پیشرفت علم باعث پیشرفت فّناوری می شود.                     

II) پیشرفت فّناوری باعث پیشرفت علم می شود. 

III) پیشرفت علم باعث پیشرفت ابزارها می شود.                   

IV) پیشرفت ابزارها باعث پیشرفت علم می شود. 

V) پیشرفت فّناوری باعث پیشرفت ابزارها می شود.                 

VI) پیشرفت ابزارها باعث پیشرفت فّناوری می شود. 

6 )4  3 )3  2 )2  1 )1

16 بیشترین زیانی  که پیشرفت فّناوری به همراه دارد چیست؟

2( قوانین حاکم بر طبیعت را تغییر می دهد.  1( باعث می شود فعالیت های بدنی انسان کمتر شود.  
4( با تصرف در طبیعت، میزان انواع آلودگی ها افزایش می یابند. 3( اتالف انرژی آن صفر نیست و انرژی را تلف می کند.  

17 در کدام یک از گزینه های زیر، پیشرفت علم اتفاق افتاده اما پیشرفت فّناوری اتفاق نیفتاده است؟ 

1( با به کارگیری روش جدیدی در صنعت خودروسازی، میزان آالینده های تولیدشده توسط خودروها 20 درصد کاهش یافت.
2( به کمک کشف ماده ای جدید، نمایشگرهایی با قابلیت انعطاف پذیری ساخته شد. 

3( نحوة شکل گیری طال و پالتین در جهان مشاهده شد. 
4( زیست شناسان موفق شدند روشی ایمن برای دفع زباله های هسته ای پیدا کنند. 

)آزمون مرحلة 2 پیشرفت تحصیلی مدارس سمپاد، 94 ـ 93(  18 کدام فعالیت زیر فّناوری محسوب نمی شود؟ 

1( مطالعه بر روی ریزذرات سازندة اتمی جهت تولید انرژی 

2( ارسال ماهوارة امید در مدار جهت انجام پاره ای از تحقیقات 

3( ساخت داروهای نوترکیب جهت درمان برخی از بیماری های خاص

4( استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی جهت اندازه گیری برخی کمیت ها

17



علوم
تیــزهوشــان هفتـم

شاخه های علوم تجربی
19 کدام یک جزء عوامل توسعۀ علوم تجربی نیست؟ 

1( وارد نشدن به حوزه های بین رشته ای در علوم تجربی 
2( تفکر متخصصان علوم تجربی 
3( تجربه های هدفمند و نظام دار 

4( به کار بستن آزمایش در برخورد با مسائل زندگی

20 مدیران یک دانشگاه قصد دارند سیاست های آموزشی خود را طوری تعیین کنند که فارغ  التحصیالنشان نقش برجسته ای 

اهداف  به  مدیران  رسیدن  برای  چندانی  کمک  زیر،  گزینه های  از  کدام یک  باشند.  داشته  کشور  تجربی  علوم  توسعۀ  در 
آموزشی شان نمی کند؟ 

1( ایجاد رشته های بین شاخه ای )یعنی رشته هایی که بین چند شاخه از علوم مشترک اند.( 
2( داشتن آزمایشگاه های مجهز

3( قابلیت توجیه پدیده های جدید با نظریه های قدیمی 
4( تقویت روحیۀ پرسشگری و کنجکاوی دانشجویان 

21 با پیشرفت کدام شاخه های علوم تجربی، بهره برداری از انرژی هسته ای توسعه می یابد؟ 

4( همۀ شاخه های علوم تجربی 3( شیمی و زمین شناسی   2( فیزیک و زمین شناسی   1( فیزیک و شیمی  
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زمانپیشنهادی
14
دقیقه

1 کدام یک از گزینه های زیر، دربارۀ علوم تجربی نادرست است؟ 

1( شاخه های آن کاماًل از یکدیگر مستقل هستند.
2( پیشرفت علوم تجربی بر پایۀ آزمایش است.

3( ممکن است نظریه های علوم تجربی در طول زمان تغییر کنند.
4( هدف علوم تجربی پی بردن به قوانین حاکم بر طبیعت است. 

2 روش متداول در پاسخگویی به سؤاالت در حوزۀ علوم تجربی چیست؟ 

4( توجه نکردن به نظریه های قبلی 3( رجوع به نظریه های قبلی  2( طراحی و انجام یک آزمایش  1( حل ذهنی مسئله 

3 کدام یک از ویژگی های زیر، برای یک دانشمند علوم تجربی مناسب نیست؟

4( پایبندی به نظریه های قبلی 3( خالقیت  2( داشتن احساس کنجکاوی  1( روحیۀ پرسشگر 

4 کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

1( پیشرفت علم الزمۀ پیشرفت تکنولوژی است. 
2( پیشرفت علم همواره موجب پیشرفت تکنولوژی می شود.
3( پیشرفت تکنولوژی می تواند به پیشرفت علم کمک کند. 

4( هدف دانشمندان علوم تجربی، پیشرفت علم است. 

5 کدام گزینه صحیح است؟

1( ایجاد یک پرسش باعث می شود سراغ انجام مشاهده برویم.
2( انجام یک آزمایش باعث می شود پرسش ایجاد شود.

3( انجام یک مشاهده باعث به وجود آمدن پرسش می شود.
4( انجام یک مشاهده نمی تواند باعث به دست آوردن پاسخ احتمالی برای پرسش ها شود. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 طراحی یک آزمایش باید به گونه ای باشد که 

2( تکرارپذیر باشد. 1( بر روی سؤال به وجود آمده تمرکز کند. 
4( هر سه مورد 3( قابل اجرا باشد.  

7 کدام یک جزء زیان های پیشرفت تکنولوژی نیست؟

2( افزایش خطا در اندازه گیری ها 1( افزایش انواع آلودگی ها  
4( گرم شدن زمین 3( کم شدن تحرک و فعالیت های بدنی 

8 کدام گزینه صحیح است؟

1( علم یعنی کشف قوانین طبیعت و فّناوری یعنی تغییر قوانین طبیعت
2( علم یعنی تغییر قوانین طبیعت و فّناوری یعنی عملی کردن علم

3( فّناوری یعنی کشف قوانین طبیعت و علم یعنی ایجاد تغییر در قوانین طبیعت
4( علم یعنی کشف قوانین طبیعت و فّناوری یعنی عملی کردن علم
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9 به نظر شما کدام گزینه می تواند اولین اتفاقی باشد که منجر به ساخت هواپیماها شده است؟

2( امتحان کردن اولین بال ساخته شده توسط بشر 1( ساخت اولین بال توسط بشر 
4( مشاهدة پرواز پرندگان 3( به دست آوردن قوانین مربوط به پرواز 

10 در کدام یک از حالت های زیر، می توان به نتیجۀ آزمایش اعتماد کرد؟

1( آزمایش قابل تکرار نباشد.
2( با تکرار آزمایش، اعداد حاصل از اندازه گیری دقیقاً با هم برابر نباشند.

3( آزمایش کننده، نحوة کار با وسایل اندازه گیری را به خوبی نداند.
4( ابزار اندازه  گیری استفاده شده در آزمایش، از دقت مناسبی برخوردار نباشند.

11 کدام یک هدف اصلی دانشمندان علوم تجربی است؟

2( پی بردن به مشکالت طبیعت 1( برطرف کردن مشکالت طبیعت 
4( پی بردن به قوانین طبیعت 3( تغییر قوانین طبیعت  

12 کدام گزینه صحیح است؟

2( همۀ جامدات در آب حل می شوند. 1( نفت در آب حل نمی شود اما آب در نفت حل می شود. 
4( الکل در آب حل می شود اما آب در الکل حل نمی شود. 3( نمک در آب حل می شود اما گوگرد در آب حل نمی شود. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 یک آزمایشگاه مجهز باعث می شود 

1( نظریه ای که از طریق آزمایش به دست می آوریم، هیچ گاه تغییر نکند.
2( نتیجۀ آزمایش، بدون خطا باشد.

3( آزمایش های متنوع تری انجام دهیم.
4( خالقیت آزمایش کننده کاهش یابد.

14 کدام گزینه صحیح نیست؟

1( اگر انجام مشاهده به خوبی صورت نگیرد، باعث به وجود آمدن سؤال های مناسب نمی شود.
2( اگر آزمایش به خوبی انجام نشود، پاسخ های درستی به ما نمی دهد.

3( انجام صحیح مشاهده باعث می شود نظریۀ به دست آمده قطعی باشد.
4( انجام صحیح آزمایش باعث می شود پاسخ آزمایش قابل قبول باشد.

15 پیشرفت کدام شاخه از علوم تجربی باعث پیشرفت فّناوری می شود؟ 

4( همۀ شاخه ها 3( زیست  2( شیمی  1( فیزیک 
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گزینه 13 

علوم تجربی بیشتر بر پایۀ مشاهده و تجربه )آزمایش( هستند. 

گزینه 22 

اولین گام در تولید علم، مشاهده است و پس از آن ایجاد سؤال 
و طرح آزمایش برای پاسخگویی به سؤال، مراحل بعدی هستند. 

گزینه 31 

عبارت  داشت  علم  از  می توان  که  کاملی  تعریف  کوتاه ترین 
است از: علم یعنی شناخت قوانین طبیعت.

گزینه 43 

اولین گام در تولید علم، مشاهده است. در گزینۀ )1( مرحلۀ 
آزمایش کردن بیان شده، در گزینۀ )2( مرحلۀ ساختن ابزار 
مطرح  شده و در گزینۀ )4( به مرحلۀ ساخت ابزارهای ریاضی 

اشاره شده است. 

گزینه 52 

بهترین روش رسیدن به پاسخ سؤاالت، طراحی و انجام دادن 
آزمایش و بررسی نتایج آن است.

گزینه 62 

کاری که علی انجام داده، قطعاً جمع آوری اطالعات بوده است. 
تنها گزینه ای که به این مطلب اشاره می کند، گزینۀ )2( است. 

گزینه 74 

بهترین راه مطالعۀ درستی یا نادرستی یک فرضیه، طراحی و 
انجام آزمایش است.

گزینه 83 

بهترین راه پاسخگویی به سؤاالت، انجام دادن آزمایش است. 

گزینه 91  

اتانول در آب حل می شود اما نفت، گوگرد و برادۀ آهن در 
آب حل نمی شوند. 

گزینه 102 

مطمئن  که  است  این  آزمایش،  دادن  انجام  در  مهم  نکتۀ 
روی  به گونه ای طراحی شده است که دقیقاً  آزمایش  باشیم 
و  هدفمند  انجام  کند.  تمرکز  به وجود آمده  سؤال  صورت 
نظام دار آزمایش، دقیقاً به معنای تمرکز آزمایش روی صورت 
سؤال است. درصورتی که آزمایش روی موضوع اصلی متمرکز 
اطمینان  آزمایش  از  به دست آمده  نتایج  به  نمی توان  نباشد، 
کرد. همچنین آزمایش باید قابل اجرا باشد و برای اطمینان 

از درستی نتیجه، آزمایش باید قابل تکرار باشد.

گزینه 113  

علت شناور ماندن کشتی ها روی آب، شکل آن هاست. آزمایشی 
که عماد طراحی کرده است فقط درمورد جنس بدنۀ کشتی 
است. به همین دلیل او آزمایش کاملی طراحی نکرده است و 

نتیجۀ آن نمی تواند پاسخ درستی به سؤال بدهد.

گزینه 122 

نظریه ها بر پایۀ مشاهدات ساخته می شوند. با پیشرفت علم 
و فّناوری، ممکن است در آینده مشاهداتی داشته باشیم که 

اکنون قادر به آن نیستیم. 

گزینه 132 

دالیل نادرستی سایر گزینه ها: 

توسعه  هدف  با  آزمایشگاهی  کارهای  تمام  انجام  گزینۀ)1(: 
دادن علم نیست. 

گزینۀ )3(: تصرف در طبیعت به معنای رفع مشکالت طبیعت 
نیست بلکه به معنای رفع مشکالت ماست. 

گزینه 142 

قوانین طبیعت هرگز تغییر نمی کنند. فّناوری یعنی استفاده 
از قوانین طبیعت برای پاسخ به نیازها. 

پاسخنامةتشریحی

مه
خنا

اس
پ
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گزینه 154  

رابطۀ بین پیشرفت علم، فّناوری و ابزار، یک رابطۀ دوطرفه 
است. درنتیجه همۀ جمالت صحیح هستند. 

گزینه 164 

قوانین حاکم بر طبیعت هیچ گاه تغییر نمی کنند، تصرف در 
طبیعت، تولید آلودگی های مختلف را به همراه دارد.

گزینه 173 

با انجام چنین مشاهده ای بر میزان شناخت بشر از طبیعت 
این شناخت ساخته  به کمک  وسیله ای  اما  افزوده می شود، 

نشده است! 

گزینه 181 

مطالعه بر روی ریزذرات سازندۀ اتم یعنی پیشرفت علوم تجربی 
و تا زمانی که از این علم در تولید انرژی استفاده نشود، این علم 

عملی نشده است، درنتیجه فّناوری محسوب نمی شود.

گزینه 191  

پیشرفت و توسعۀ علوم تجربی با پیشرفت هم زمان و مشترک 
علوم  توسعۀ  نشانه های  از  یکی  درنتیجه  شاخه هاست،  همۀ 
مختلف  آمیختن شاخه های  هم  در  و  نزدیک شدن  تجربی، 

علوم تجربی است. 

گزینه 203 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ )1(: این کار باعث می شود تمام شاخه ها هم زمان با هم 
رشد کنند، درنتیجه به توسعۀ علوم کمک می کند. 

گزینۀ )2(: این کار باعث می شود امکان انجام آزمایش های 
بیشتری فراهم شود و به سؤاالت بیشتری پاسخ داده شود. 

گزینۀ )4(: حس کنجکاوی، اولین محرک در توسعۀ علم است. 

گزینه 214 

همۀ شاخه های علوم در پیشرفت و استفاده از انرژی هسته ای 
دخیل هستند. 

← کشف معادن سوخت هسته ای زمین شناسی 
← غنی سازی و آزادسازی انرژی اتم  فیزیک و شیمی 

← مدیریت پسماندهای اتمی زیست شناسی 
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