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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
 در بررسی یک مسئله، تشخیص دهند که چه چیزی را اندازه می گیرند، چه چیزی را تغییر می دهند و 

چه چیزهایی را ثابت نگه می دارند.
 از مشاهدات خود نتیجه گیری کنند.

 مهارت رسم نمودار را در خود تقویت کنند.
 نتایج بررسی خود را به روش های گوناگون )روزنامه دیواری، پوستر، مقاله، فیلم و..( ارائه دهند.

نقشۀ درس

مهارت های فرایندی علوم

کار با 
اعداد و 

به کار گیری 
ریاضی

برقراری 
ارتباط

کاوش و 
تحقیق

تفسیر و 
استنباط

نتیجه گیری 
و توضیح

پیش بینی 
کردن

تعیین 
متغیرها

جمع آوری 
اطالعات

طبقه بندی فرضیه سازی مشاهده

مطالب مرتبط با کاوشگری در سال های قبل
سال اول: مهارت مشاهده را فرا می گیرند.

سال دوم: مهارت یادداشت برداری را در خود تقویت می کنند.
سال سوم: مهارت جمع آوری اطالعات را می آموزند.

سال چهارم: مهارت پیش بینی را کسب و در خود تقویت می کنند. 
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پیامد 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان این درس بتوانند:
 با کسب و تقویت مهارت کاوشگری در خود، مسائل زندگی روزانه را با طراحی و اجرای یک کاوش 

بررسی و راه حلی برای آن مسئله ارائه دهند.

دانستنی های ویژه معلم

واقع  در  می شود.  داده  آموزش  فعال  یادگیری  روش های  از  یکی  عنوان  به  کاوشگری  درس  این  در 
دانش آموزان با چگونه کاوش کردن آشنا می شوند و مهارت های فرایندی علوم را در خود تقویت می کنند. 
البته در سایر درس ها، یک مسئله یا رخداد واقعی مطرح می شود و این موضوع بهانه و بستری برای آموزش 
آموزش  هدف  و  نمی شود  داده  آموزش  مفهوم خاصی  درس  این  در  چند  هر  می باشد.  نظر  مورد  مفاهیم 

کاوشگری است.
بر همین اساس دانش آموزان در یک بازی شرکت می کنند و در حین بازی آنچه را که مشاهده می کنند به 
یاد خود می سپارند، بیان می کنند یا یادداشت می کنند. سپس در یک گفت و گوی گروهی مشاهدات خود را 

برای سایر گروه ها بازگو می کنند. این مشاهدات زمینه آموزش کاوشگری را فراهم می کند.
علم تجربی شامل مجموعه ای از

 قوانین، اصول، روابط، تعاریف، مفاهیم، حقایق و...
  روش ها و فرایندها 

اصول،  مفاهیم،  آموزش  منظورمان  می کنیم  تجربی  علوم  آموزش  از  صحبت  وقتی  دیگر  بیان  به 
فرایندها، ماهیت علم، حقایق، قوانین و... است. حال پرسش اساسی این است که شما چگونه می خواهید 

این موارد را آموزش دهید تا دانش آموزان شما آنها را یاد بگیرند؟
توضیحات صفحه بعد به خوبی گواه این مطلب هستند که کدام روش آموزش مناسب تر است و یادگیری 

را معنی دار و ماندگار می کند.
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همان گونه که از توضیحات می توان فهمید، مهارت های پایه یادگیری )مهارت های فرایندی علوم( 
تا  می کند  کمک  فراگیران  به  فرایندی  مهارت های  زیرا  است،  تجربی  علوم  آموزش  برای  ابزار  بهترین 

پرسش هایشان را به طور واضح بیان و پاسخ آنها را به روش علمی پیدا کنند. 

Observingمشاهده

Classifyingطبقه بندی

Measuring and using numbersاندازه گیری و کار با اعداد

Inferringاستنباط و برداشت کردن

Predictingپیش بینی کردن

Communicating (in Processing برقراری ارتباط
information)

Using space/time relationshipرسم نمودارهای گوناگون بر حسب زمان

Interpreting dataتفسیر داده ها

Definning operationallyتعریف عملیاتی

Identifying variablesشناسایی و تعیین متغیرها

Hypothesizingساخت فرضیه

Experimentingتحقیق و پژوهش

فراموش می کنم اگر به من بگی 

ممکنه یادم بمونه اگر نشانم بدهی

اونوقت می فهمم اگر درگیر کار و 
شریکم کنی

مهارت ها و نگرش ها
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مهارت های فرایندی علوم

مالک سنجش توانایی یا کسب مهارتفرایند علمی

شناسایی و تعیین متغیرها
قرار  که  چیزی  تعیین  از  است  عبارت 
است اندازه بگیریم )متغیر وابسته(، عاملی 
که قرار است تغییر دهیم )متغیرمستقل( و 
چیزهایی که نباید تغییر دهیم و باید ثابت و 

یکسان نگهداریم )متغیر ثابت(.

 تعیین متغیرها در یک آزمایش
برای مثال در آزمایش حل شدن شکر در آب داریم:

اگر بخواهیم اثر اندازه دانه های شکر بر زمان حل شدن شکر را بررسی 
متغیر  زمان حل شدن شکر،  و  مستقل  متغیر  دانه های شکر  اندازه  کنیم، 
اندازه دانه های شکر وابسته  به  بود، زیرا زمان حل شدن  وابسته خواهد 
است. در این آزمایش، حجم آب، سرعت هم زدن، دمای آب و مقدار شکر 
باید ثابت و یکسان بماند. در واقع این موارد متغیرهایی هستند که در این 

آزمایش ثابت نگه داشته می شوند.

حجم آب

سرعت 
هم زدن

 مقدار شکر

 اندازه 
دانه های شکر

دمای آب
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فرضیه سازی
- فرضیه عبارت است از پاسخ های درست 
یا نادرست که به یک پرسش یا در جواب یک 
مسئله داده می شود. البته این پاسخ ها باید 
به طور تجربی قابل بررسی باشند. به عبارت 
دیگر،  فرضیه سازی به معنی طرح پرسش ها 
یا بیان عبارت هایی است که می توان آنها را 

به طور تجربی مورد آزمایش قرار داد.
برای مثال عبارت » این کاغذ برای جذب آب 
بهتر است«، یک فرضیه نیست زیرا نمی توان 
آن را بررسی کرد. اما عبارت »   این کاغذ آب را 
بیشتر جذب می کند زیرا ضخیم تر است« یک 

فرضیه است و قابل بررسی است.

 تشخیص پرسش ها و عبارت هایی که می توانند مورد بررسی و آزمایش 
قرار بگیرند.

 طرح پرسش ها و عبارت هایی که به طور تجربی می توان آنها را بررسی 
کرد.

برای مثال:
 با هم زدن، نمک در آب سریع تر حل می شود.

 با افزایش سطح جسم، زمان رسیدن آن به زمین کاهش می یابد.

کاوشگری )پژوهش، تحقیق(
عبارت است از مجموعه مهارت هایی که به 
کار برده می شوند تا یک فرضیه مورد بررسی 
قرار بگیرد. بنابراین کاوشگری شامل همه 

مهارت های فرایندی علوم است.

 طراحی یک تحقیق برای بررسی تجربی یک فرضیه.
 اجرای یک پژوهش

 به کارگیری روش های ایمن برای انجام آزمایش.

راهنمای آموزش

صفحه 3
به شما آموزگار گرامی توصیه می شود که:

 فرفره های گوناگونی تهیه کنید و با خود به کالس ببرید. این فرفره ها را تک تک در هوا پرتاب 
کنید و از دانش آموزان بپرسید که چه چیزی مشاهده کردند.

 یا تعدادی دانه افرا جمع آوری و  با خود به کالس ببرید. قبل از هر کاری دانه ها را در هوا بپاشید 
و از دانش آموزان بخواهید مشاهدات خود را یادداشت و بیان کنند.
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 سپس از گروه ها بخواهید که بر اساس روش ساخت ارائه شده در کتاب، فرفره های گوناگون بسازند 
و آنها را در هوا پرتاب کنند و به بازی مشغول شوند. اما در حین بازی، فرود آمدن فرفره ها را مشاهده 

کنند.

اکنون مشاهدات گروه ها را روی تابلو بنویسید. توجه کنید دانش آموزان باید مشاهدات خود را بیان 
کنند و نباید نتیجه گیری یا فکر یا استدالل خود را بیان کنند. از این رو عبارت های زیر می تواند درست 

باشند:

 فرفره های ما سبک تر بودند و دیرتر به زمین رسیدند.
 فرفرهای ما بال پهن تری داشتند و زودتر به زمین رسیدند.
 تعداد گیره های فرفره ما بیشتر بود و زودتر به زمین رسید.

 اگر فرفره را از ارتفاع بلندتری رها کنیم، دیر تر به زمین می رسد.
 طول دم فرفره ما بلند تر از طول دم فرفره گروه علی بود و زیاد در هوا چرخید.

..........
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اما عبارت های زیر نادرست اند:

 هر چه فرفره پهن تر باشد دیرتر به زمین می رسد، زیرا پهنای بال سبب می شود که هوای بیشتری 
زیر بال فرفره قرار بگیرد.

 هوا عامل پایین آمدن فرفره ها است.
 فرفره ها با هم پایین می آیند زیرا نیروی جاذبه روی هم یکسان است.

بدون بررسی درستی یا نادرستی عبارت ها، توضیح دهید که می خواهیم بررسی و پژوهش کنیم که کدام 
فرفره ها دیرتر به زمین می رسند؟ ارتفاعی که فرفره ها را از آن رها می کنیم روی زمان فرود آمدن فرفره چه 

اثری دارد؟ 
سپس توضیح دهید، برای به دست آوردن پاسخ علمی و معتبر باید به صورت زیر کاوش کرد. 

 انتخاب موضوع پژوهش 
هرچه پهنای بال فرفرۀ چرخان بیشتر باشد، فرفره دیرتر به زمین می رسد.

 مشخص کنید که:

 دو تا فرفره بسازید که پهنای بال آنها تفاوت داشته باشد.

 چه چیزی را باید تغییر داد؟
پهنای بال فرفره

 چه چیزی را باید اندازه گرفت؟
زمان رسیدن فرفره به زمین

 چه چیزی را نباید تغییر داد؟
ارتفاعی که از آن فرفره ها را رها می کنیم                             طول دم فرفره

جنس کاغذ                                                                      طول بال فرفره
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 فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مّدت زمانی را که طول می کشد تا هر فرفره به سطح زمین 
برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. )توّجه: هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.(

شمارۀ آزمایش
مّدت زمانی که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد (به ثانیه)

فرفرۀ (2) (با بال پهن)فرفرۀ (1) (با بال باریک)

)1(1/41/9

)2(1/51/9

)3(1/51/8

نتیجه کاوش
فرفره هایی که بال پهن تری دارند دیرتر به سطح زمین می رسند. بنابراین، هر چه بال فرفره پهن تر باشد، 

زمان رسیدن آن به سطح زمین طوالنی تر می شود.
پرسش: چرا فرفره با بال پهن دیرتر به زمین می رسد؟

زیرا هر چه بال فرفره پهن تر باشد هوای بیشتری زیر آن قرار می گیرد و نمی گذارد فرفره به آسانی و سرعت 
پایین بیاید.

صفحه 5
با انجام این کاوشگری، فقط یکی از عوامل مؤثر بر زمان رسیدن فرفره به سطح زمین را بررسی کردید. 
حال با تکرار روشی و مراحل باال، اثر یکی دیگر از عوامل را بررسی کنید. فرض کنید می خواهید » اثر طول 

بال فرفره را روی زمان فرود آمدن آن« بررسی کنید.
 برای این منظور به صورت زیر عمل کنید: 

کاوشگری

1ــ مشّخص کنید:
 چه چیزی را باید تغییر داد؟                     .... طول بال ...

 چه چیزی را باید اندازه گرفت؟                .... زمان فرود آمدن ....
2ــ دو عدد فرفره بسازید که طول بال هایشان متفاوت باشد.
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3ــ فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مّدت زمانی را که طول می کشد تا هر 
فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. )توّجه: هر 

آزمایش را 3 بار تکرار کنید.(

شمارۀ 
آزمایش

مّدت زمانی که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد (به ثانیه)

فرفرۀ (2) (.بال کوتاه.)فرفرۀ (1) (.بال بلندتر.)

)1(1/20/9

)2(1/20/9

)3(1/30/8

4ــ نتیجه کاوش خود را بنویسید.
فرفره هایی که بال بلندتر دارند دیرتر به زمین می رسند، بنابراین هرچه طول فرفره بلندتر 

باشد، فرفره دیرتر به زمین می رسد.

پرسش: چرا فرفره با بال بلند دیرتر به زمین می رسد؟
زیرا هر چه بال فرفره بلند باشد باز هوای بیشتری زیر آن قرار می گیرد و مانع از فرود آمدن سریع تر آن 

می شود.
صفحه 6 

فکر کنید: دانه ای که بال آن باریک تر است، زودتر به زمین می رسد، زیرا هوای کمتری زیر آن قرار می گیرد.
توصیه هایی برای گسترش آنچه یاد داده اید و ارزیابی دانش آموزان از آنچه آموخته اند.

در پایان برای عمق بخشیدن یا گسترش دادن آنچه دانش آموزان فراگرفته اند فعالیت های زیر را می توانید 
انجام دهید:

 رؤیا یک کاغذ آ4 را برداشت و آن را از باالی پله ها رها کرد و زمان فرود آمدن آن را اندازه گرفت. 
سپس آن را دو بار مانند شکل تا کرد و دوباره از روی پله ها آن را رها کرد. پیش بینی کنید در کدام حالت 

کاغذ زودتر به زمین می رسد؟ چرا؟
 باد دانه های افرا را مانند دانه های دیگر می تواند جابه جا کند. اگر بال یک دانه افرا را بچینیم این دانه 

را باد بیشتر در هوا جابه جا می کند یا کمتر؟ توضیح دهید.
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 چرا بال هواپیما را پهن درست می کنند؟

 آیا می توانید توضیح دهید چرا مرغان ماهی خوار هنگام شکار ماهی به شکل زیر وارد آب می شوند؟

نمونه ارزشیابی این درس

معلم فعالیت و عملکرد گروه ها و هر دانش آموز را باید زیر نظر بگیرد و به منظور ارزشیابی از عملکرد آنها، جدول 
ارزشیابی را کامل کند. جدول پر شده صفحه بعد نمونه ای از ارزشیابی یکی از دانش آموزان برای کاوشگری 

صفحه 9 است. در اینجا فرض شده است که این جدول برای گروه شماره 5 در یک کالس پر شده است.
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جدول ارزشیابی فعالیت صفحه 9 برای گروه 5

شناسۀ 
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

1
آنچه مشاهده  درباره 

می کند

٭الف( حواس خود را به کار می بندد.

ب( برای مشاهدات خود از ابزارهای مناسب 
----استفاده می کند.

بیان  را  پدیده ها/جسم/ماده  ویژگی های  پ( 
٭می کند.

----ت( با توجه به مشاهدات خود فرضیه می سازد.

آزمایش 2 اجرای  در 
/ فعالیت/کاوش

٭الف( مراحل را به درستی انجام می دهد.

هنگام ارائه 
شتابزده عمل 

می کنند.

استفاده  درستی،  به  مناسب  وسایل  از  ب( 
٭می کند.

پ( از مشاهده های خود به درستی نتیجه گیری 
٭می کند. 

٭ت( درتدوین و ارائه گزارش مهارت دارد.

در طراحی آزمایش/3
کاوش

الف( پرسشی که قابل آزمایش باشد، طراحی 
-می کند.

٭ب( متغیرها را به درستی تشخیص می دهد.

-پ( در نظر گرفتن همه بندهای شناسه

بیان علمی / ساخت 4
دانش و مفهوم

در گفته و نوشتٔه خود از اصطالح های علمی 
٭به درستی استفاده می کند.

عبارت کاملی 
برای تعریف 
فیزیکی ارائه 

ندادند.
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5
در ارائه گزارش/ 
گفت وگو/فکر کنید

گوناگون  روش های  به  را  نظرات خود  الف( 
)ترسیم شکل،نوشتن متن،بیان شفاهی و...( 

با دیگران در میان می گذارد.

گزارش/نظرات/ایده های  بررسی  در  ب( 
دیگران مشارکت فعال دارد.

6
در جمع آوری 

اطالعات

استفاده  مناسب  و  مرتبط  منابع  از  الف( 
می کند.

ب( اطالعات کافی و مفید جمع آوری می کند. 

به روش های  پ( اطالعات جمع آوری شده را 
ارائه  پوستر/...(  دیواری/  )روزنامه  گوناگون 

می دهد.
مرتبط  و  مناسب  پرسش های  به  می تواند  ت( 
دربارٔه اطالعات جمع آوری شده، پاسخ دهد.

الف( آزمایش طراحی می کند.برای پاسخ به پرسش 7

ب( آزمایش را به درستی اجرا می کند.

درباره پیش بینی ها8
الف( از مشاهدات استفاده می کند.

ب( برای بررسی درستی آنها، آزمایش طراحی 
و اجرا می کند.

نگرش های فعالیت 9
گروهی

می کند  رعایت  را  گروهی  کار  ضوابط 
رعایت  وسایل/  از  استفاده  در  )مشارکت 
و  خود  سالمت  حفظ  بودن  فعال  نوبت/ 

دیگران و...(

٭

این گروه که 
یکی از افراد 

گروه را 
درگیر انجام 
فعالیت نکرده 

بودند.


