
 

 زنگ علوم خانم امامی:تدریس درس علوم 

 شروع درس اول : زنگ علوم

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 

 اول : زنگ علوم درس

 : ینگاه کل کی در درس ️✳

 کنند. یم دایروزمره عادت پ  لیدر حل مسا یروش علم یریو به کارگ یدرس دانش آموزان با روش علم نیا در

 . شوندیآشنا م هیو ارائه  نظر هیفرض شی(، آزماهیمساله)فرض شنهادیاطالعات(، پ ی)جمع اور یبردار اداشتیبا مشاهده ،  رانیفراگ همچنین

 سیتدر یبرا ازیمورد ن لیوسا ️✳

 : شیآزما یبرا ازیمورد ن لیو وسا کتاب

  لهیظرف خاک  و ت کیظرف آب و  کیظرف گچ  کی 1️⃣

 از شهاب سنگ ها یعکس ای لمیف 2️⃣

 

 ٧صفحه تصویر

 رانیو نظرات فراگ ندیخود را اعالم نما یکتاب نگاه کنند و برداشت ها٧صفحه  ریکه به تصو میکن یم متوجه را آموزان دانش اینجا در ️✳

 .شودیروی تخته نوشته م

 گداخته شده هستند. یسنگها نهایکند که ا یاعالم م یکی مثال ️✳

 (ریتصو نییبرخورد کرده )قسمت پا نیکند که سنگ به کره زم یاعالم م یگرید ️✳

 است. نیکه شهاب سنگ هستند که در حال فرود آمدن و برخورد با زم دیگو یم یگرید ️✳

 . میدهیم حیتوض رانیقسمت شهاب سنگ را به فراگ نیا در ️✳

 

 افتند  یم نیاست که به زم یسنگ آسمان کی ها سنگ شهاب️☄

 .شوندیافتد شهاب سنگ نامیده م یم نیو به زم کندیاجرام ک در فضا حرکت م همه

و  شودیانها کوچک هستند و در اثر اصطکاک با هوا سرعتشان گرفته م شتریکنند که ب یبرخورد م نیزم با سنگ شهاب صد حدود ساالنه️☄

 افتند. یم نیبه زم یبه ارام

 زیر  برای ایجاد انگیزه در کالس است مطالب البته



 

 سنگ_شهاب#_

مانده از دنباله داران هستند  بارش  یو به  بارش ها که عموما  بر جا شهیفقط اصالح  شهاب سنگ اطالق م نیاجرام سقوط کرده در زم به

 میندار" یشهاب سنگ "و بارش شودیگفته م  یشهاب

 

هستند  یزیوارها اکثراً اجسام ر . شهابشودیگفته م زکین ای (Meteoroid[ )1️]وارهشهابصخره با فلز که در فضا شناورند  یها)به قطعه

 .کنندمی حرکت فضا در که( سنجاق ته ی)به اندازه

حرکت آن در  ایواره که بر اثر ورود شهاب ی. به خط درخشانردیگینام مشَخانه  ایشهاب  شودیم نیکه وارد جو زمواره شهاب ای ارکیس کی

 است. یو شخانه فارس یانجامد. واژه شهاب عرب یبه طول ب هیثان نیمدّت است چند شودکهیگفته مثاقِب شهاب  شودیم جادیجو ا

بر سطح  یاشخانه . هر ساله صدها تن غبارشودیم دهینام (Meteoriteسنگ )برخورد کند شهاب ارهیواره به سطح سشهاب کیکه  یزمان

 .( ندینشیم نیزم

 .دیتوان  فهم یکه دارند  م ییشود با توجه به رنگ ها یم زهیونیدر جو  یدهنده وقت لیرنگ شهاب ها عناصر تشک درباره

 شخانه_شهاب#_

 :(meteorشخانه ) ایـ شهاب 1

که وارد جو  ی. جسمندیگویشهخانه م ایرا شهاب   مینیبیم نیزم یو از رو شودیم جادیا نیبه جو زم یجرم آسمان کیکه با ورود  ینور

 یو شَخانه کلمه  فارس ی. شهاب کلمه  عربشودیم جادیا ادیز اریبس ینور به سبب گرما نیو ا سوزدیبر اثر اصطکاک داغ شده و م شودیم

 یمیقد یو خراشاندن است[ در متن ها دنیخاران یبه معنا دنی]شُخان یعنی)در اصل شُخانه  باشدیم "دهد یآن چه خراش م" یبه معنا

 هم آمده است. "واَندازید یستاره "سوزنده[ و  یعنیثاقب   "ثاقِب یستاره  ایشهاب "و  "شهاب ریت"

 زکین_شهابوار#_

 :(meteoriod)زَکین ایشهابوار _2

در فضا برخورد  یا گهیو جسم د ارهیبه هر س ای نیبه زم دیدارها( که شادنباله ای هاارکیبه جا مونده از س یدر فضا )معموال تکه ها یاجسام

جدا  خیمر ایهستند که از ماه  ییسنگ ها اب،یکم اریبس یاز شهابوارها یهم برخ ی. گاهفتدین شانیبرا یاتفاق نیهم تا ابد همچ دیکنند و شا

شهابواره هم  یمعناست که گاه نیشهابوار به هم یو در فارس "شهاب هیشب" یبه معنا یسیدر انگل "meteoroid" یاند. کلمه شده

شباهت  لیهم آمده است.به دل "کوتاه ی زهین" ینو به معنا یاست اما در فارس "شهاب"همان  یبه معنا یدر زبان پهلو "زَکین". سندینویم

 نیاند )اترجمه کرده زکیرا به ن "meteoroid"امروز   یجا که در زبان عرب(. از آنیدر فارس ییکوچکنما ای ریتصغبه پسوند « ـَـــک»

همان  زکین ،یاند. هر چند در فارسمعنا آورده نیرا در ا «زکین» زین یفارس یاز متنها یرفته بود(، در برخ یبه عرب یکلمه در گذشته از فارس

 شهاب بوده است.

 یارکیس_یشهابوارها#_

 یدیمنظومه خورش لیخودشان در آغاز تشک ایبزرگ که  یگرفته تا سنگ ها یکروسکوپیگوناگون؛ از م یها: در اندازهیارکیس یشهابوارها -3

 ییهاو سنگ کندیبرخورد م یاارهیبه س اندازهیب یبا شدت یبزرگ اریبس یسنگشهاب یاند. گاهبزرگتر جدا شده یهاارکیاز س ایاند آمده دیپد

که سنگ و مواد مذاب را  دهدیرخ م ارهیس کیدر سطح  ییهافشانها و ابرآتشفشانآتش ای کند؛یبه فضا پرتاب م ارهیاز سطح آن س ار

 . اندابیکم اریها بسسنگ لیقب نیبه فضا پرتاب کند، ا ارهیممکن است از دل س



 

 نیهن!  اهم از سنگ و آ دیشا ایو آهن(  کلیاز ن یازهیآهن )در واقع آم یشهاب سنگ ها از جنس سنگ هستند و گاه نیا یگاه

 .نامندیم یـ آهن یو سنگ یو آهن یسنگ بیها را به ترتسنگشهاب

 سنگ_شهاب#_

 (meteoriteآسمان سنگ: ) ایـ شهاب سنگ 4

 نیبه جو زم ی. شهابوار وقتندیگویباشد، شهاب سنگ م دهیرس نیاز اون به سطح زم ینسوخته و بخش یبه تمام نیکه در جوِ زم یشهابوار به

باشد که افراد  ادیز یاداشته باشد، ممکن است نورش به اندازه ییباال یسوختن دما نی. اگر اسوزدیبر اثر اصطکاک داغ شده و م رسدیم

 نیتکه تکه نشده و از هم نپاشد، ممکن به سطح زم نیبزرگ باشد و در جو زم ییاگر هم آن شهابوارِ کذا ند،یآن را ببب نیزم یوساکن بر ر

 برسد.

 یخیمر_ینگهاس_شهاب#_

شوند ،در  یهم شناخته م SNC یکه با نام شهابسنگها نیکشف شده بر سطح زم یعاد ریشهاب سنگ غ 3۴است که حداقل نیبر ا دهیعق

 نیافتاده اند ا ریگ نیقرمز جدا شده ودر دام جاذبه زم ارهیاز س یشهاب ای یسنگ  دیشد یبوده اند که بر اثر برخوردها خیاز مر ییواقع تکه ها

شهاب  یخیمر ینمونه از شهابسنگها کیشده است. تیآمده اند تقو نیاز سطح ماه به سطح زم قیطر نیکه بهم ییباوجود شهابسنگها دهیعق

 ییناسا در مرکز فضا یپژوهش میت کی 1️996باشد .در تابستان  یسال م اردیلیم میاز چهارون شیب یبا عمر  ALH 84001سنگ معروف 

 کیارگان یمولکولها نیداشتند اول دهیعق میت نیاند.کارشناسان ا افتهیسنگ  نیدر ا ییابتدا اتیح وداز وج یجانسون اعالم کردند که شواهد

 لیکروفسیم "بوده واحتماال یستیز تیفعال یهایژگیکه از و یمعدن بیترک نچندی ٬باشند یخیمنشاء مر یدارا دیرس یکه به نظر م یواصل

اثبات نشده  یگروه هنوز بطور قطع نیکار ا جیاند.نتا افتهی یخیرا درون سنگ مر هیشکل اول ی( از ساختار باکترزیر اریبس ییها لیها)فس

 یبازالت اناتیاست که در جر نیآنها نشاندهنده ا یساختمان بیزده شده است.ترک نیسال تخم اردیلیم 2️شهابسنگها کمتر از  نیاست.سن ا

 (Sherogottites)تیشرگوت یشهاب سنگها در سه گروه با نامها نیشکل گرفته اند.ا یآتش فشان تیفعال جهیودر نت  lava ایمواد مذاب 

بودن آنها به حساب  یخیمر یاز نشانها ها یکیشهابسنگها  نیکشف گاز حبس شده درون ا. SNC ای(Chassigny)یگنییوچاس تیناخال

 دارد. خیجو مر بیبا ترک یادیز اریسنگها تشابه بس نیا کیزوتوپیا بی.ترکدیآ یم

 

 آمده است. زیسوره صافات  قران ن 1️0 هیا در شهاب کلمه ✅

 "تازد. یاو م یشکافته از پ یاستراق سمع کند شهاب انیکه از سخن باالئ یمگر کس "

 . شودیگفته نم رانیفراگ به و بود همکاران اطالع جهت صرفا  ��

 لیباشد که هر کدام از عناصر مختلف تشک تواندیدو م نیاز ا یبیترک  ایو   یسنگ ای یاهن ای که ، نشود اشاره ها سنگ شهاب جنس به ��

 شده است.

 

 کوچک باشد. ایبزرگ  تواندیبه اندازه شهاب سنگ ها اشاره شود که م  یول ��

 

افتاده  نیبه زم  ایبینام ییقایر افردر کشو یبرخورد کرده وزنش حدود شصت تن بوده که در مزرعه ا نیکه به زم یشهاب سنگ نیبزرگتر��

 مانده است. یچاله آن هنوز باق  یول گذردیاز افتادن آن م یادیزمان ز نکهیاست و با ا



 

 است که در ذهنشان بماند. رانیکردن ذهن فراگ ریدرگ چاله گفتن از هدف ✅

 .میکنیشده در کالس ارائه م جادیک در اثر برخورد شهاب سنگها ا ییاز چاله ها یریتصاو و

 دهد . یقرار م نیذره ب ریاز آن را ز یو بخش یدر درس اول علوم پنجم روش علم نیدرس و همچن نیگفته شد که در ا شتریپ -

 ، میشو یآشنا م یاز پلکان و مراحل روش علم یششم ، ما با بخش هیزنگ علوم پا در

 .باشندیم هیو نظر یریگ جهیو نت شیرا ه حل ( ، آزما شنهادی) پ یساز هیشامل  : مشاهده ، طرح مسئله ، فرض بیبه ترت که

دهد. محققان و در حقیقت همان روندی است که در جریان یک تحقیق علمی روی می «Scientific method» یا «علمی_روش)��

برند. روش علمی روشی منطقی و استقرائی های خود روش علمی را بکار میپرسشدانشمندان برای حل علمی مسائل و یافتن پاسخ برای 

 ی پشت سر هم تشکیل شده است. مرحله ندهای نردبان از چاست که مانند پله

، اینجاست که بدانید بنیانگذار روش علمی، دانشمند ایرانی، ابن علی، حسن بن حسن بن هیثم یا ابن هیثم بوده است. ابن هیثم جالب

ی شناخت نور، های علمی او در زمینهشناس و فیلسوف، پدر علم فیزیک نور )اپتیک( است. تجربیات و آزمایشدان، ستارهدان، ریاضیفیزیک

ی بین و دستگاهی که بعدها با الگوگیری از آن دوربین عکاسی اختراع شد از دستاوردهای برجستهقوانین شکست و بازتاب است. اختراع ذره

 دانشمند مسلمان است.این 

 یعلم_روش_مراحل ��

 اطالعات به کمک حواس پنج گانه یآور جمع:  مشاهده��

 . ردیگ ی، مشاهده در ذهن شکل م رامونیکه پ یسوال:  مسئله طرح ��

 شود .  یسوال مطرح م یشود که درباره  یگفته م یپاسخ احتمال ای: به راه حل  یساز هیفرض��

 رد شود . ایاثبات  شهایتوسط آزما دیطرح شده با هی: فرض شیآزما��

 توان آن را صادر کرد . ی، م دیطرح شده به اثبات رس هیکه فرض ی: هنگام هیو نظر یریگ جهینت��

 سؤال_چند_نکته_چند ��

 یریادگی یچند مورد از مهارت ها  -1️

 تر مشاهده است. قیبهتر و دق افتیدر یحواس برا نیحاصل از ا جینتا بیاستفاده همزمان از حواس مختلف و ترک  -

 باشد. قیهدف مشخص و مشاهده دق دیمشاهده همواره با در

 است. یگروه طبقه بند کیشباهت ها و تفاوت ها در  افتنیو  قیمشابه بعد از مشاهده دق یزهایقرار دادن چ  -

 ریتر تفس قی.مشاهده دقمیکرده ا ریکه در واقع علت را تفس میکن یم انیب یا دهینظر و برداشت خود را درباره علت پد قیبعد از مشاهده دق  -

 به دنبال خواهد داشت. یتر حیصح

 شود. یم انیب «نکهیا لیبه دل» ،  «رایز» رینظ یمعموالً با عبارات ریتفس

صرفاً مربوط  ینیب شیکرد.پ ینیب شیها را قبل از وقوع پ دهیاز پد یتوان برخ یم یقبل یبه دانسته ها هیپس از انجام مشاهدات و با تک  -

 .ردیگ یها شکل م هیبر اطالعات، دانسته ها و فرض یمبتن یعلم ینیب شیاست نه حال و گذشته. پ ندهیبه زمان آ



 

شده،تجربه  یبر اطالعات جمع آور ینامند که مبتن یم هیمسئله را فرض ایسؤال  کیبه  یبعنوان راه حل احتمال یجواب هوشمندانه و منطق  -

 باشد. یو ذهن خالق م ها

 و تکرار باشد. شیقابل آزما -مشاهده باشد.     ب یبر مبنا -کند. الف یم یرا علم هیفرض کی زیچ دو

کنند که شامل  یم یها روش علم دهیو ارتباط آن با پد عتیموجود در طب نیکشف قوان یو مرتبط برا وستهیبه راه و روش منظم و به هم پ  -

رد  ایتواند منجر به قبول  یم جهیباشد و نت یم یریگ جهیو نت شی، انجام آزما یساز هیمسئله ، فرض فیتعر ایمراحل مشاهده ، پرسش 

 .نجامدیب هیفرض

 

 شیآزما یرهایمتغ  -2️

 دادم. رییتغ شیکه در آزما یزیآن چ ایمستقل  رییمتغ -

گونه افزایش یا کاهش در متغیر مستقل می تواند موجب افزایش یا کاهش در متغیر وابسته شود پس دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید  هر

 در متغیر مستقل جست و جو کرد.

رض شده است در یک تحقیق غیرآزمایشی متغیر مستقل به وسیله محقق دستکاری نمی شود ولی متغیری است که از پیش وجود دارد و ف 

 که بر متغیر وابسته اثر دارد.

اگر فرض شود که طبقه اجتماعی در پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد ؛ طبقه اجتماعی متغیر مستقل و پیشرفت تحصیلی متغیر وابسته  - نمونه

 است.

  -کرد و اندازه گرفتم. رییتغ شیکه در آزما یزیآن چ ایوابسته  ریمتغ  

مستقل تاثیر می پذیرد و براثر تغییرات آن تغییر می کند و هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن متغیری است که از متغیر  

 است.

 -ثابت نگه داشتم. شیکه در آزما یطیعوامل و شرا ایکنترل  ریمتغ 

چند مورد آنها را ثابت نگه می دارد یک یا  نیاست در یک تحقیق محقق نتواند همه ی متغیرها را به طور همزمان بررسی کند ،بنابرا ممکن

 )بلوک کردن( یا اثر آنها را خنثی می کند)تصادفی سازی( چنین متغیرهایی راکه حذف یا ثابت می شوند متغیرهای کنترل می نامند.

 رهایمتغ ��

 دارند : تیاهم اریهم بس انیچون در طرح جابربن ح میپرداز یم شیآزما نیها در ا ریبه بحث متغ یاندک خب

 شوند : یم میدسته تقس 3به  رهایمتغ

 مستقل  ریمتغ

 وابسته  ریمتغ

 کنترل شده ریمتغ

شود ، سرعت سقوط هم  شتریباشد که هر چه ارتفاع ب یم نجای. ارتفاع در ا میده رییتغ دیبا شیهست که در آزما یریمستقل : متغ ریمتغ

 خواهد شد . شتریب



 

 شده و عمق آن است . جادیسنجد در واقع اندازه دهانه گودال ا یمستقل را م ریمتغ ریهست که تاث یریوابسته : متغ ریمتغ

 ای، جنس سطح  لهیت ایسنگ  یشوند و در کنترل ما هستند مانند اندازه  یهستند که ثابت نگه داشته م یکنترل شده : عوامل و مواد  ریمتغ

 خاک ، محل رها کردن سنگ و جرم سنگ هست .

 . میکن میتقس میتوان یرا در کتاب ششم به سه دسته م رهایمتغ ��

 ؟ (  میده رییتغ دیرا با ییزهایدر کتاب به صورت سوال آمده : ) چه چ ریمتغ نیمستقل : ا ریمتغ��

 شود . یم دهیمستقل نام ری، متغ میده یم رییرا که ما تغ یزیآن چ قایدق

 داند . یو علت آنرا  کمبود آب م سازدیم یا هیفرض یدر حال زرد شدن است ، دانش آموز یگل گلدان  مثال

 . میده رشییتغ دیمستقل آب است . که با ریمتغ نجایا در

 یبرخورد کرده که گودال نیبه زم کاراگوئهیدر ن یکه در روزنامه خوانده که شهاب سنک کندیم فیدوستانش تعر یصفحه برا نیدر ا ایپور -

 کرده  جادیو عمق پنج متر ا 1️2️به قطر  

 کرده است. جادیمتر ا2️00و عمق 1️2️00به قطر  یکه گودال کندیم انیب گریدانش آموز د و

 . ادیز یکی کندیم جادیا یعمق و ارتفاع کم یشهاب سنگ کیکه چطور  میکنیم یکه بحث را چالش ندیدقت فرما زیعز همکاران ️✳

 افتد. یم یاصال هنگام برخورد چه اتفاق ای

 .میکنیم جادیدر ذهن دانش آموز ا گریعالمت سوال د نیچند و

 

 تیو با رعا گریطرح کرده است که با کمک همد یشیآزما کیپاسخ سوال صفحه قبل کتابمون  افتنی یکه برا میکنیاعالم م رانیفراگ به ️✳

 .میدهیانجام م یو بهداشت فرد طیبهداشت مح

 . باشدیهمکاران محترم م یو واف یکاف حاتیتوض ازمندیک ن میدهیم حیرو توض شیآزما حال️✳

 .میدهیم حیصفحه ده را توض یعمال پاسخ کاوشگر که

 .میهست یدنبال چ شیسخت خواهد بود ک ما در آزما رانیفراگ یبرا چون

 .میکنیو اندازه و قطر  گودال و متمرکز م لهیرا به ارتفاع و اندازه  ت ریذهن فراگ و

 

 از دانش آموزان و با کمک معلم انجام شود  یکیر و گودال توسط ارتفاع و قط یریاندازه گ بالطبع

 )جهت حفظ نظم(

 تیله آزمایش

 .گذارمیم نیزم یاب هست رو کرید یکیخاک و  گرید یکیاز انها گچ  یکی داخل ک ظرف سه ️✳

  میانداز یاز ظرف ها م کیهر   یگونانون برا یرا از ارتفاعها لهیت ای سنگ ✅



 

 کنند  ادداشتیبا دقت  ندیب یرا که م   یکه هر اتفاق میکنیاموزان اعالم م دانش

 که: میکنینوشته شود و اعالم م   ینیدر تخته در  داخل جدول تدو ای و

  لهیدهم .؟اندازه ت یم رییرا تغ ییزهایچ چه 1️⃣

 فاصله پرتگاه و قطر و عمق گودال   د؟یریگیرا اندازه م یزیچ چه ارتفاع 2️⃣

 ارتفاع- کندیم رییکه ارتفاع تغ یزمان  لهیاندازه ت-ثابت خواهد ماند :؟نوع خاک  یزیچ چه3⃣

 علوم11صفحه_شیآزما#_

کنند و قطر دهانه  یارتفاع متفاوت رها م3بار از  3باشه فقط  دیبا یکیسنگ  ای لهی.جرم ت میدهیم رییفقط ارتفاع گلوله را تغ شیآزما نیدرا

 رندیگیم نیانگیو سپس م شودیم ادداشتیگودال 

 ریمتغ یاثرش را بر رو میخواهیو م شهیم دهیمستقل نام ریهست که متغ لهیارتفاع رهاشدن ت شود،یکه عوض م یزیتنها چ شیآزما نیا در

 .میوابسته بسنج یها

 .وابسته هستند ریچون متغ لیوسا هیکند و بق رییتغ دینبا لهیو جرم ت اندازه

 

ارتفاع سرعت سقوط  شیبرند که با افزا یم یموضوع پ نیبچه ها با مشاهده به ا شودیم شتریها از سطح خاک ب لهیت یارتفاع رهاساز یوقت

 : جهیشود در نت یشده و قطر گودال به وجود آمده بزرگتر م شتریها ب لهیت

 ) مشاهده( شودیم جادیا یباشه قطر گودال بزرگتر شتریب ها سنگ شهاب سرعت چه هر ️⭕

 برسند : ریتفس نیکه بچه ها به ا میکن یم ییبچه ها رو راهنما بعد

 

 (ریاست. ) تفس شتریب شیدارد انرژ یشتریکه سرعت ب یشهاب سنگ رایز ️⭕

 که : دیخواهند رس هیفرض نیبه ا تینها در

 ( هیکنند ) فرض یم جادیا یشتریبا قطر و عمق ب ییباشه گودال ها شتریب شونیانرژ نیکه موقع برخورد با زم ییها سنگ شهاب️⭕

 شود . یم دییآنها تا هیکتاب فرض یکاوشگر شیبا آزما هیفرض نیبه ا دنیرس یبرا بعد

 . شودیگرفته م نیانگیخطا کم بشه و م زانیم خوادیکه م دهینشان م شیکتاب و تکرار انجام آزما جدول

 . میکن یم یساز هیشهاب سنگ را شب کیسقوط  میما دار یبا انجام کاوشگر درواقع

 

 

 

 



 

 مربوط به زنگ علوم شیدر آزما لهیت_شدن_رها_ارتفاع_با_گودال_قطر_رابطه#_

ارتفاع سرعت سقوط  شیبرند که با افزا یم یموضوع پ نیبچه ها با مشاهده به ا شودیم شتریها از سطح خاک ب لهیت یارتفاع رهاساز یوقت

 : جهیشود در نت یشده و قطر گودال به وجود آمده بزرگتر م شتریها ب لهیت

 ) مشاهده( شودیم جادیا یباشه قطر گودال بزرگتر شتریب ها سنگ شهاب سرعت چه هر ️⭕

 برسند : ریتفس نیکه بچه ها به ا میکن یم ییبچه ها رو راهنما بعد

 (ریاست. ) تفس شتریب شیدارد انرژ یشتریکه سرعت ب یشهاب سنگ رایز ️⭕

 که : دیخواهند رس هیفرض نیبه ا تینها در

 ( هیکنند ) فرض یم جادیا یشتریبا قطر و عمق ب ییباشه گودال ها شتریب شونیانرژ نیکه موقع برخورد با زم ییها سنگ شهاب️⭕

 شود . یم دییآنها تا هیکتاب فرض یکاوشگر شیبا آزما هیفرض نیبه ا دنیرس یبرا بعد

 . شودیگرفته م نیانگیخطا کم بشه و م زانیم خوادیکه م دهینشان م شیکتاب و تکرار انجام آزما جدول

 . میکن یم یساز هیشهاب سنگ را شب کیسقوط  میما دار یبا انجام کاوشگر درواقع

 

و دانش آموزان   میکنیرا از ارتفاعات متفاوت رها م لهیو ت میدهیدر خاک  انجام م کباریبار در اب و  کیدر گچ و  کباریرا  شیازما حاال ✅

  رندیگیو قطر و عمق گودال را اندازه م لهیارتفاع  ت

 . کنندیم اداشتی 1️1️در جدول صفحه  و

 

 ندینما لیتکم را کتاب 1️1️ صفحه نمودار سپس ️✳

 

 . دیاعالم کن 1️1️با توجه به جدول صفحه  دیدیفهم یزیچه چ شیکه از ازما میکنیاعالم م رانیفراگ به ️✳

 

 . میکنیم اداشتیکه روی تابلو  ندیگویم یزیچ کی کدام هر✅

 

 جالب خواهد بود بدون شک . دهندیم زیک دانش آموزان عز ییجوابها ✅

 :مثال️✳

 .شهیگودال نم فتدیب اینشد اگر شهاب سنگم به در جادیدر آب گودال ا-

 تر  قیارتفاع باالتر گودال عم-

  شتریبزرگتر گودال قطرش ب لهیسطح ت-



 

 کوچکتر قطر و عمق گودال کمتر  لهیت

 و ...-

 را بدون شک پر خواهند نمود . 1️2️صفحه  یخال یجاها آموزان دانش خود ️✳

 .میکن ییعلوم راهنما یندیفرا مهارت به را آموزان دانش کرده اشاره 1️2️ صفحه در کتاب ک همانطور ️✳

 باشد . یم یهمان مراحل روش علم که

 .میکنیهست به بچه ها  اعالم م یکه همان مراحل روش علم یو حاال وارد بحث  اصل ️✳

 داخل آن بود . یمراحل روش علم یکه تمام دیانجام داد شیازما کیگل امروز شما   یها بچه

  اول مرحله1️⃣

 از حواس پنجگانه : یکیتوسط  مشاهده

 . میگردانیدر اثر برخورد شهاب سنگ برم نیزم یرو یچاله ها  دنیبچه ها را به د ذهن

 از حواس پنجگانه است. یکی لهیبلکه بوس ستین دنیخود مشاهده است که صرفا با د نیا میشویم یماا متوجه موضوع یوقت

 مشاهده است. کی ییایبو نیو ا میفهمیرا م شیما بو سوزدیغذا م یمثال وقت ای

 دییو مشاهده را بگو دنید نیب فرق ️✳

 از حواس پنج گانه یکی". بلکه ستین دنیصرفا با د مشاهده

 ک المسه است دنیدرد کش مثل

  دوم مرحله 2️⃣

 اطالعات یهمان جمع آور ای یبردار اداشتی

 کنند یجمع آور یکه مشاهده کردند اطالعات یب موضوع نسبت

 .. باشد  ایمصاحبه  ای قیتحق تواندیم ک

 عمق داشت و ... نقدیشهاب سنگ در فالن جا ا مثال

 (هی)فرض شنهادیپ: سوم مرحله 3⃣

  میکنیهم اشاره م فشیبه تعر که

  مییگویم هیبه موضوع را فرض یاحتمال پاسخ

 شده. جادیداشتند نسبت به گودال ا ینظر شیقبل از ازما رانیکه هر کدام از فراگ شیاز قسمت مورد نظر ازما یمتفاوت و مثال یمثالها با

 بجه ها یبرا مییبگو میتوانیم هیفرض نیقسمت چند نیا در ✅

 کند  یم جادیدر اب  گودال ا لهیت ایسنگ  چطور



 

 غذا را من حس کردم یچطور  بو مثال

  فهممیدرد دندانم را م چطور

 .... و

 است هیفرض کیهر کدام  که

  چهارم مرحله۴⃣

 و تکرار آن شیآزما

 داد. میرا انجام خواه شیاش حتما تکرار ازما یاثبات درست یو برا شیرا ازما یاعالم یها هیمرحله فرض نیا در

  میکنیو تکرار م شیباال برود  ازما لهیارتفاع ت مثال

 .. و

که کتاب  گفته اثبات  یا هیانجام دهند تا نظر یعلم قیمراحل تحق تیرا با رعا 1️2️صفحه  یک کاوشگر میخواهیم رانیفراگ از حاال و ✅

 شود .

  اخر و پنجم مرحله 5️⃣

  میکنیاشاره م فشیکه به تعر هینظر

 است. هیاثبات شود نظر شیبا ازما  یا هیفرض  یدرست یوقت

 تر  قیباالتر گودال عم لهیارتفاع ت  مثل

 هوا است  یاز جنبش مولوکل یغذا ناش یاحساس کردن بو ای

 گرید هیفرض نیچند و

 وابسته است درسته؟ رییثابت باشه متغ یزیمستقل و هر چ رییمتغ میبد رییرو تغ یزیهر چ شیآزما نیدر ا یعنی

 

 :مثل مختلف چیز سه که میخوایم ها بچه از اکنون️✳

 ته گرد  سوزن

 کن  پاک

 ۴آ  ورقه

رسد (  یم نیبه زم رترید شتریمورد اشاره کتاب)هرچه سطح جسم ب هیاثبات و به نظر شیرا با ازما هیاز ارتفاع متفاوت رها کنند و فرض را

 برسند .

 

 جلسه بعد  یبرا فیتکل ✅. ��



 

 دیو در کالس ارائه کن دیاوریبدست ب یعلم قیمراحل تحق تیرا با رعا شیمورد آزما  کی

  یکل اهداف ��

 به طرح مساله بپردازند قیمواجهه با مشکالت با مشاهده دق در

 کنند . شیارائه دهند و آزما ییشنهادهایطرح مساله پ ضمن

 میبذار لمیو ف میده حیجلسه اش شهاب سنگها رو توض کی  طوریکه به میبرد زمان جلسه دو درس این که بفرمایید توجه �🔴�

 بپردازیم. یجلسه هم  به مراحل روش علم کی

 به کالس داره یبستگ

 علوم هست یبرا یکاف وقت

 دو جلسه یا هفته

 هفته  30 حدودا

 میجلسه علوم دار 60

 صد صفحه هست و

 

 علوم_اول_درفصل_معلم_یها_یدانستن#_ ��

 

 وابسته یرهایثابت و متغ یرهایمتغ 1️⃣

 یبردار ادداشتیهمراه با  شیآزما 2️⃣

  جرم*  جاذبه=   وزن مفهوم 3⃣

 نی= جاذبه * ارتفاع * گرانش زم روین مفهوم ۴⃣

  یمهم روش علم مراحل

 ( مشاهده 1️

 پرسش ای( طرح مساله 2️

 هی(  فرض 3

  شی( آزما ۴

 هی( نظر 5️

 



 

 یکتاب و ابتدا یشهاب سنگ در صفحه عنوان دنیباشد که همان د یم یمرحله روش علم نیمشاهده اول یمرحله روش علم نیتوجه به اول با

شده در برخورد  جادیکه در کتاب به آنها اشاره شده مانند عمق و قطر گودال ا یباشد و شواهد یشهاب سنگ م لمیف دنید نیدرس و هم چن

 نیزم سطح یشهاب سنگ بر رو

 مطرح شده است : یمراحل علم یدر ابتدا  ییادامه پرسش ها در

 ؟ ستیپس از سقوط شهاب سنگ چ نیگودال در زم جادی( علت ا1️

 شده دارد ؟ جادیبر قطر گودال ا ی( سرعت برخورد شهاب سنگ چه اثر2️

 شده دارد ؟ جادیقطر گودال ا یشهاب سنگ ها بر اندازه  ی( اندازه 3

 شده دارد ؟ جادیبر عمق گودال ا یریچه تاث دیآ یکه شهاب سنگ در آن فرود م ی( جنس سطح۴

 

 یبر رو یریپرسش سرعت برخورد شهاب سنگ ، چه تاث یاساس که برا نیبر ا ردیگ یصورت م ینیب شیمساله پ_طرح#_از مرحله  پس

گودال  یبرخورد کند ، قطر دهانه  نیبه زم یشتریکرد که هر چه شهاب سنگ با سرعت ب ینیب_شیپ#_ توانیگودال دارد ؟ م یدهانه 

 بزرگتر خواهد شد . جادشدهیا

 صورت : نیگردد بد یموجود مطرح م یپرسشها یبرا یاحتمال یهمان پاسخ ها ایها _هیفرض#_مطرح شده  لیمسا نیطبق ا بر

 تر باشد ، قطر گودال به وجود امده بزرگتر است . شی( هر چه سرعت شهاب سنگ ب1️

 نخواهد کرد . جادیسقوط کند ، گودال ا انوسیاق ای ایدر ( اگر شهاب سنگ در2️

 کند . یم جادیا یتر قیشهاب سنگ بزرگتر باشد ، گودال عم ی( هر چه اندازه 3

 خواهد کرد . جادیا یتر قی( هر چه خاک نرم تر باشد ، شهاب سنگ گودال عم۴

 ای لهیآورند مانند : ت یرا دانش آموزان به کالس م شیآزما لیوسا میپرداز یم یاحتمال یها هیو آزمودن فرض شیآزما#_مرحله به  نیا در

 و خط کش یریاندازه گ یمختلف . خاک ، گچ ، آب و متر برا یدر اندازه ها ییسنگ ها

 

نصب  وارید یرو یاطیو متر خ میگذار یم واریو کنار د میکن یم یادامه گوشه کالس مواد را درون تشت گذاشته و ظروف را شماره گزار در

ظروف بندازن و  یها را بر رو لهینمونه ت یمتر برا میو ن کیمتر و  کیو  میکه با ارتفاع ن میخواهیو از دانش آموزان هر گروه م میکن یم

 . رندیاندازه بگ متریلیشده و عمقش را به م جادیپس از هر بار انداختن اندازه قطر گودال ا

 را تکرار کنند . شیرا امتحان کنند و آزما یبزرگتر لهیت سپس

 کنند . یم یبردار ادداشتیمشاهدات را #_گروه هم تمام  یاز اعضا یکی

 که : رسندیم جینتا#_جدول و مشاهدات به  یادامه دانش آموزان براساس داده ها در

 خواهد شد . شتریاست پس لحظه برخورد جسم به سطح قطر دهانه ب شتریب رویباشد ن شتریچه ارتفاع ب هر

 دارد. ریآن سقوط کند هم تاث یبر رو لهیکه قرار است ت یماده ا یتراکم مولکولها تیبرخورد هم مهم هست چون خاصسطح  جنس

 گلوله و مساحت سطح گلوله هم مهم است . جرم



 

 دارند . تیاهم اریهم بس انیچون در طرح جابربن ح میپرداز یم شیآزما نیها در ا ریمتغ#_به بحث  یاندک خب

 شوند : یم میدسته تقس 3به  رهایمتغ️✳

 مستقل  ریمتغ( 1️

 وابسته  ریمتغ( 2️

 کنترل شده ریمتغ( 3

شود ، سرعت سقوط هم  شتریباشد که هر چه ارتفاع ب یم نجای. ارتفاع در ا میده رییتغ دیبا شیهست که در آزما یریمتغ مستقل : ریمتغ

 خواهد شد . شتریب

 شده و عمق آن است . جادیسنجد در واقع اندازه دهانه گودال ا یمستقل را م ریمتغ ریهست که تاث یریمتغ وابسته : ریمتغ

، جنس سطح  لهیت ایسنگ  یشوند و در کنترل ما هستند مانند اندازه  یهستند که ثابت نگه داشته م یعوامل و مواد کنترل شده : ریمتغ

 رها کردن سنگ و جرم سنگ هست . لخاک ، مح ای

 :نکته

به  ایگذارند به عنوان مثال سرعت سقوط جسم در عمق گودال موثر هست .  یاثر م گرید یرهایمتغ یها بر رو ریمتغ یها برخ شیآزما در

و عمق گودال « مستقل  ریمتغ» سرعت سقوط جسم را نیهم یشده وابسته به سرعت سقوط جسم است . برا جادیعمق گودال ا یعبارت

 . میریگ یوابسته را اندازه م ریو متغ میده یم رییمستقل را تغ ریمتغ شیدر هنگام آزما تیو ما در نها«  تهوابس ریمتغ» شده را  جادیا
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