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علم و کنجکاوی

او را به دانستن و کشف دانش سوق می دهد. همه  پایان عمر،  تا  از دوران کودکی  کنجکاوی است که  انسان  از ویژگی های   یکی 

دانشمندان با  مطالعه و پژوهش در جست و جوی مسائل و حل آن ها پرداخته اند. به مثال های زیر توجه کنید. 

زکریای رازی الکل را کشف کردنیوتون با افتادن سیب روی سرش، قانون جاذبه را کشف کرد

 متخصصان علوم تجربی با بهره گیری از تفکر، تجربه  و به کار بستن مهارت های گوناگون در برخورد با مسائل زندگی، علوم را توسعه بخشیدند. 

 کشور عزیز ما ایران نیز پیشرفت های زیادی در علم و فناوری داشته است که در زیر به چند مورد از این موفقیت ها و نوآوری  ها اشاره گردیده است. 

سد کرخه، بزرگترین سد خاکی ـ رسی خاورمیانهپهپاد )پرنده هدایت پذیر از راه دور( ساخت ایران

شش داروی زیست فناوری جدید ایرانیبنیانا ـ اولین گوساله شبیه سازی شده در خاورمیانه

 همچنین ایران در زمینه علمهستهای و تولیدسوختهستهای نیز پیشرفت های 
عظیمی کرده است.

نیروگاه اتمی بوشهر
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برایعلمتعریفهایمتفاوتیوجودداردکهبرخیازآنهاعبارتنداز:

1ـ علم به کارگیری حواس پنجگانه برای آشنایی با چیزهای اطراف است. 

2ـ علم روشی برای حل بسیاری از مسائل زندگی است.

3ـ علم کارهایی است که در آزمایشگاه انجام می شود و از آن ها اطالعاتی به دست می آید.

4ـ علم فرصتی برای یادآوری و تفکر درباره نعمت های خداوند است. 

   بهترین راه مطالعة درستی یا نادرستی پیش بینی، طراحی و انجام دادن آزمایش و بررسی نتایج آن است. 
   سوال کردن و تالش برای یافتن جواب، مهم ترین نکته در علم است.   

روش علمی

 برای دست یابی به علم باید به کمک روشی درست و منطقی، به دنبال یافتن پاسخ برای یک پرسش باشیم که این روش به روشعلمی معروف است.

 حلیکمسئلهبهروشعلمیدارایمراحلزیرمیباشد:
1ـطرحیکپرسش:همان طور که گفتیم سؤال کردن و تالش برای یافتن جواب مهم ترین نکته در علم است. زیرا سؤالی که مناسب 

مطرح شود باعث شروع یک روش علمی منظم می شود و در نتیجه زودتر به نتیجة مناسب می رسیم. 

2ـمشاهدهوجمعآوریاطالعات:مشاهده تنها با چشم صورت نمی گیرد بلکه می توانیم با استفاده از حواس پنجگانه خود )بینایی، 

شنوایی، چشایی، بویایی و المسه( مشاهدات خود را انجام دهیم. اطالعاتی که با استفاده از حواس پنجگانه خود درباره خصوصیات 

کیفی مثاًل رنگ و شکل پدیده یا خصوصیات کمی پدیده مانند جرم و حجم آن به دست می آید را جمع آوری اطالعات می نامیم. 

3ـپیشبینییافرضیهسازی:در این مرحله به مسئله و سؤالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ های احتمالی می دهیم. این 

پیش بینی براساس اطالعات جمع آوری شده و مشاهدات انجام شده می باشد که ممکن است درست یا نادرست باشد. 

4ـآزمایشفرضیه: با انجام آزمایش، فرضیه ما پذیرفته یا رد می شود. همان طور که قباًل نیز گفته شد: بهترین راه مطالعه درستی 

یا نادرستی پیش بینی، طراحی و انجام آزمایش و بررسی نتایج آن است. 

البته آزمایش تنها یک بار انجام نمی شود و گاهی برای اطمینان از درستی نتیجه آزمایش باید چندین بار آن را تکرار کرد.

5ـنتیجهگیری)طرحنظریه(:وقتی فرضیه ما با انجام چند آزمایش ثابت شد و به نتیجه رسید، فرضیه ما تبدیل به نظریه علمی 

می شود. نظریه تا زمانی قابل قبول و پذیرش است که خالف آن ثابت نشده باشد و پاسخ گوی نیاز و پرسش های ما باشد. 

علم و فناوری

 فناوری تبدیلعلمبهعمل است. ساخت خودرو، رایانه، تلفن، نیروگاه هسته ای و دارو نمونه هایی از تبدیل دانش علمی به عمل 

هستند. دانشمندان تالش می کنند با تبدیل علم به فرآورده ای مناسب به نیازهای زندگی پاسخ دهند.   

فواید و معایب فناوری

 تبدیل علمبهفناوری باعث پیشرفت کشورها می شود و نیازهای زندگی انسان راحت تر و سریع تر برآورده می شود. برای مثال انسان ها 
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با اختراع تلفن همراه توانستند به راحتی از فواصل دور با هم ارتباط برقرار کنند. ساخت خودرو و سپس هواپیما باعث شد تا جابه جایی 
مسافران با سرعت بیشتر و در مدت زمان کوتاه تری انجام شود. یا سوخت هسته ای جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی می باشد. 

 در کنار تمام فواید گفته شده ، پیشرفت فناوری معایبی هم دارد. مثاًل با اختراع خودرو و استفاده از سوخت های فسیلی برای به حرکت 

در آوردن آن، آلودگی هوا به ویژه در شهرهای پرجمعیت افزایش یافته است. یا اگر از علم هسته ای برای ساخت بمب و سالح استفاده 

شود، خسارت های جبران ناپذیری را برای انسان به همراه می آورد. 

دسته بندی علوم تجربی

 علوم تجربی به 4 شاخه فیزیک،شیمی،زیستشناسیوزمینشناسی تقسیم می شود. 

 فیزیک: فیزیک علم مطالعه خواص طبیعت است. این علم را علم ماده و حرکت 

و رفتار آن در فضا و زمان می دانند. این ماده می تواند از ذرات زیراتمی تا کهکشان ها 

زمان،  نیرو،  انرژی،  مانند  مفاهیمی  از  فیزیک  باشد.  آسمانی  بزرگ  بسیار  اجرام  و 

نورشناسی و ... استفاده می کند.

تغییر شکل مواد است.  ، ترکیبات و  شیمی: شیمی مطالعه ساختار، خواص   
این علم مربوط می شود به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتم ها، 

مولکول ها و واکنش  میان آن ها است. 

 زیستشناسی: زیست شناسی علم شناخت حیات است. زیست شناسی به مطالعه ویژگی ها و رفتارهای موجودات، چگونگی تشکیل آن ها 
و روابط میان موجودات می پردازد. 

 زمینشناسی: زمین شناسی دانشی است که درباره سیاره زمین، تاریخ آن، 
افرادی  زمین شناسان  می پردازد.  مطالعه  به  آن  درون  اجزای  و  آن  ساختمان 

هستند که درباره چگونگی تشکیل زمین و تغییراتی که از زمان پیدایش زمین 

روی آن اتفاق افتاده است، مطالعه می کنند.

 پژوهش ها نشان می دهد موفقیت و پیشرفت سریع علم، نتیجه فعالیتمشترکهمهدانشمندانومتخصصان با یکدیگر است. 
تولید سوخت هسته ای و استفاده از آن نمونه ای از تبدیل علم به فناوری است که دانشمندان همة شاخه های علوم تجربی و سایر رشته ها 

در آن سهیم هستند. 
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سؤاالت فصل اول
( مشخص کنید. ( و نادرست را با ) * جمالت درست را با )

1  سدکرخه، بزرگ ترین سد بتنی خاورمیانه است.   

2  تیانا اولین گوساله شبیه سازی شده در خاورمیانه است.   

3  علم فرصتی برای یادآوری و تفکر دربارة نعمت های خداوند است.   

4   گوگرد در آب حل می شود.   

5  بهترین راه مطالعه درستی یا نادرستی پیش بینی، طراحی و انجام آزمایش و بررسی نتایج آن است.   

6   اغلب فناوری ها در کنار فواید، معایبی هم دارند.   

7  پهپاد، پرنده هدایت پذیر از راه نزدیک است.   

* جاهای خالی را با نوشتن عدد یا کلمه ی مناسب کامل کنید. 

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

9  ساخت خودرو و نیروگاه هسته ای، نمونه ای از تبدیل دانش ...................... به ...................... می باشد. 

10  تبدیل علم به ...................... باعث پیشرفت کشورها شده است.  

11  فناوری تبدیل علم به ...................... است.

12 از معایب استفاده از سوخت های فسیلی ...................... است.

13 پژوهش ها نشان می دهد موفقیت و پیشرفت علم، نتیجه ...................... همه دانشمندان با یکدیگر است.

* به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

14  فناوری چیست؟ مثال بزنید.

15  دو مورد از فواید پیشرفت علم و فناوری را بنویسید. 

16  علوم تجربی به چند شاخه تقسیم می شود؟
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17  چهار نمونه از موفقیت ها و نوآوری های متخصصان ایرانی را نام ببرید.

18  چند نمونه از تبدیل دانش علمی به عملی را مثال بزنید.

19  مراحل حل مسئله به روش علمی را نام ببرید.

20  چرا در حل مسئله به روش علمی، پیش بینی های خود را آزمایش می کنیم؟ 

21  متن زیر را بخوانید و مراحل روش علمی را در آن مشخص کنید. 

»برای مریم سؤال پیش آمده بود که آیا روغن در آب حل می شود یا نه؟ او از مادر خود دربارة روغن سؤال کرد و متوجه شد 

که هر روز در پخت برنج از روغن استفاده می شود. به همین علت با خود حدس زد که چون در برنج روغن می ریزیم و آن را 

نمی بینیم پس حتماً در آب حل می شود. او چند ظرف مختلف برداشت، در آن ها روغن ریخت و هم زد. ولی در همة آن ها روغن 

روی آب ایستاد. او نتیجه گرفت که پیش بینی او درست نبوده و روغن در آب حل نمی شود« 

22  تفاوت علم با فناوری چیست؟
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23  هر یک از جمالت زیر نشان دهنده کدام مرحله از روش علمی است؟ 

الف( آیا براده آهن در آب حل می شود؟

ب( اتانول در آب حل می شود. 

پ( احتماالً گوگرد در آب حل می شود. 

ت( آیا دمای آب در حل شدن مواد در آن تأثیر دارد؟ 

ث( وقتی نمک را در آب می ریزیم مشاهده می شود پس از مدتی در آب حل می شود. 

24  جدول زیر را کامل کنید.

زیان ها فواید فناوری 

........................................................................................................................نیروگاه هسته ای 

........................................................................................................................تلفن همراه 

........................................................................................................................خودرو 

........................................................................................................................هواپیما

25  جمله های زیر چند علم و فناوری مربوط به آن را نشان می دهد. کدام علم باعث ایجاد کدام فناوری شده است؟ 

عدسی ها و قوانین آن ـ تلفن همراه ـ کشت باکتری ها ـ دیجیتال ـ تلسکوپ ـ قرص آنتی بیوتیک

فناوریعلم

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

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

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

26  در متن زیر غلط هاي علمي را بیابید و آنها را اصالح نمایید.

»علم کارهایي است که در آزمایشگاه انجام مي شود و از آنها اطالعاتي به دست مي آید. در واقع آزمایش کردن و یافتن جواب، مهم ترین 

نکته در علم است. براي دست یابي به علم باید به کمک روشي درست و منطقي به دنبال یافتن پاسخ براي آن باشیم که به آن فناوري 

مي گویند. به عنوان مثال جذب براده هاي آهن به وسیله آهن ربا نمونه اي از فناوري مي باشد.«




