
هدف اساسی و مهم از انجام آزمایش چیست؟.1
تعیین متعیرها.دتنظیم جدول مشاهدات.ججمع آوري اطالعات.تأیید یا رد فرضیه.الف

در انجام آزمایش از کدام مهارت ها استفاده می شود؟.2
دقت در اندازه گیري تغییرات .مهارت مشاهده دقیق و ثبت مشاهدات.الف

استفاده از تمام مهارت ها.ددقت در کاربرد ابزار .ج

در این آزمایش کدام مورد را تغییر »نان در چه شرایطی سالم  می ماند؟«براي به دست آوردن پاسخ این سوال.3
می دهیم؟

زمان.دمکان.جنوع نان.مقدار نان.الف

تغیر مستقل کدام گزینه خواهد بود؟در آزمایش تأثیر افزایش شدت نور در فتوسنتز گیاهان،م.4
زمان فعالیت.دمحل گیاه.جشدت نور.نوع گیاه.الف

متغیر وابسته کدام است؟» تأثیر میزان نمک بر رسانایی آ مقطر«با توجه به موضوع آزمایش.5

کاهش نمک.دمقدار آ مقطر.جرسانایی آ مقطر .افزایش نمک.الف

کدام مورد را باید ثابت نگه داریم؟» زان نفوذ آ در خاك هاي مختلفمی«براي کاوشگري در مورد .6
نوع خاك.دجنس ظرف.جمیزان آ.مقدار خاك.الف

اگر بخواهیم آزمایشی طراحی کنیم که تأثیر میزان شدت نور در رشد گیاه را نشان دهد کدام مورد را باید .7 ؟
تغییر دهیم

محل گیاه.ددمامیزان .جشدت نور.نوع گیاه.الف

متغیر مستقل کدام گزینه خواهد بود؟» تأثیر مواد کافئین دار بر ضربان قلب«در آزمایش .8
زمان.دفضا.جمواد کافئین دار.ضربان قلب.الف

. هنگامی که در یک آزمایش متغیري را دستکاري می کنیم در واقع این نوع متغیر را .9 .می نامند...............
متغیر مزاحم.دمتغیر کنترل شونده.جمتغیر وابسته.تغیر مستقلم.فال

متغیر مزاحم،کدام گزینه است؟» تأثیر رنگ لباس در بازتابش نور در هنگام شب«در آزمایش .10
جنس لباس.دبازتابش نور.جرنگ لباس.نورهاي اضافی.الف



سته است؟در آزمایش بررسی زمان سقوط فرفره کدام یک متغیر واب.11

جنس فرفرهدارتفاعجاندازه ي بالزمان سقوطالف

پاسخ احتمالی به پرسش کدام است؟.12

روش علمیدپیش بینیجفرضیهنظریهالف

کدام گزینه یک فرضیه است؟13

.سقوط هواپیما به دلیل برخورد پرنده به موتور آن بوده استالف

.کنداگر سیب را رها کنیم سقوط می 

.فردا احتماال هوا سرد استج

.احتماال خرا شدن رایانه به دلیل مشکل در شارژ آن استد

در کدام مرحله از فعالیت هاي علمی،تقریبا تمام مهارت هاي شخصی استفاده می شود؟.14

برقراري ارتباطدآزمایشجپیش بینیمشاهدهالف

جسم از ارتفاع بلندتري رها شود،با سرعت بیشتري به زمین برخورد احتماال هرچه «براي آزمایش فرضیه ي .15
ستقل و وابسته کدام اند؟متغیر م».می کند

سرعت سقوط-ارتفاع سقوط.سرعت سقوط-زمان سقوط.الف
زمان سقوط-سرعت سقوط.دارتفاع سقوط-سرعت سقوط.ج
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