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د کرده و شاداب است ولی گلدان دیگر رشد خوبی نداشته و پالسیده شده است ، به دانش آموزي مشاهده کرده است از دو گلدانی که در منزل داشته اند یکی خیلی خوب رش - 1

  نظر شما علت این پدیده چه چیزي می باشد ؟ چهار پاسخ احتمالی براي پرسش باال پیش بینی کنید و بنویسید ؟
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=========================================================================================  

    اگر در بازي حباب سازي سیم ها را به شکل مثلث ، مربع و یا شکل هاي دیگر بسازیم پیش بینی می کنید که حباب هاي بوجود آمده چه شکلی خواهند بود ؟- 2

  

  

  

  

=========================================================================================  

   سوال از بیمار 3شما پزشک هستید بنابراین ابتدا ) خیال کنید ( دانش آموزي د رکالس احساس دل درد می کند فرض کنید -3

  . پاسخ احتمالی براي سوال هایی که کردید بدهید 3و سپس ) سوال ها را بنویسید (بکنید ) دانش آموز (

  :سوال اول 

  :سوال دوم 

  :سوال سوم 

  ) :د علت دل در(پاسخ  اول 

  ):علت دل درد (پاسخ  دوم 

  ):علت دل درد (پاسخ سوم 

=========================================================================================  

  . طی  هفته آینده  در شهر  خود بارندگی داشته باشیم یا نه ؟ دالیل  خود را بنویسید پیش بینی می کنید که - 4

  

  

  

=========================================================================================  

  گرم تر شده است چیست ؟ از این  آزمایش  چه نتیجه اي  می توانیم بگیریم ؟ 1ظرف شماره ي   علّت اینکه  آب    کتاب درسی4صفحه در آزمایش - 5
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 در کدام یک از مراحل روش علمی ، ما از حواس پنجگانه استفاده می کنیم ؟ - 1

  آزمایش )د           یه فرض)   ج           پرسش) ب            مشاهده ) الف

=========================================================================================  

  کدام یک جزء مهارت هاي علمی می باشد ؟ - 2

   همه ي موارد) د           جمع آوري اطالعات)ج             اندازه گیري) ب        پیش بینی کردن )الف

=========================================================================================  

  براي این که به درستی یک فرضیه پی ببریم  باید چه کنیم ؟ -3

  نظریه بدهیم  ) د                       مشاهده کنیم  )ج       اطالعات جمع آوري کنیم )ب      آزمایش کنیم )الف

=========================================================================================  

  مسعود دو گلدان دارد که یکی خوب رشد کرده و دیگري پژمرده است ، به نظر شما علت این موضوع چه می تواند باشد ؟  -4

 . نظریه بدهید 4 
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=========================================================================================  

  .مشاهده کنید  و تمامی مراحل علمی را در مورد آن بنویسید  و توضیح دهید ) پدیده (یک موضوع  -5

 


