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بارمنمونه سواالتردیف
صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید ؟     1

صحیح                 غلط
.  فقط دانشمندان براي حل مسائل علمی کاوشگري می کنند الف

.فرضیه ، حتما باید درست باشد 
.هر چه بال فرفره پهن تر باشد دیر تر به زمین می رسد ج 

یک کلمه اضافی است با کلمات داده شده جمالت زیر را کامل کنید ؟ 2
نتیجه گیري -زمان    -فرضیه    -کاوش   

.  دانشمندان براي یافتن پرسش هاي خود الف  .می کند ...................
. به پرسش مورد نظر را پاسخ احتمالی  .گویند ................

. هرچه ج  .دقیق تر خواهد بود را دقیق تر اندازه گیري کنید ، مشاهده ي شما..............

گزینه ي صحیح را انتخا کنید ؟ 3
. نشان دهنده ي آیا سرما خوردگی در تشخیص مزه ي غذا تاثیر دارد ؟  جمله ي -1 .است ..........

مورد  و ج شروع تحقیق                  د پرسش               ج فرضیه                 الف 

کدام دو عمل زیر می تواند باهم در یک مرحله از کاوشگري انجام بگیرد ؟-2
جمع آوري اطالعات و یادداشت برداري فرضیه سازس و نتیجه گیري                               الف 

مشاهده و نظریه تکرار آزمایش وپرسش                                         د ج 

به نظر من هرچه ذرات خاك گلدان درشت تر باشد آ با سرعت بیشتري از ته گلدان :  محمد می گوید-3
این جمله بینگر کدام گزینه است ؟.  خارج می شود 

نتیجه گیري آزمایش                 د فرضیه                      ج مشاهده            الف 

به سواالت زیر پاسخ دهید ؟4
هر جمله بیانگر کدام مرحله از مراحل کاوشگري است ؟-1

. چرا فرفره ها هنگام رها شدن به طرف پایین می آیند ؟ - ................ 
. ، سریع تر از آ تبخیر می شود ؟ بنزین - ........................ 
. چرا نان در سفره کپک می زند ؟ - ...................
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مراحل کاوشگري را به ترتیب بنویسید ؟-2

فرض کنید به عنوان یک کارشناس وارد منطقه اي شده اید که در آن منطقه تمامی باغ ها خشک شده -3
براي حل این مسئله دو فرضیه ارائه بدهید ؟. است 

الف 

اصطالحات زیر را توضیح دهید ؟-4

:مشاهده الف 

:ارائه مسئله و پرسش 

:آزمایش ج

:نتیجه گیري د 

»موفق و پیروز باشید « 
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