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جزوه علوم تجربی ـ پایه هفتن ـ فصل 1

فصل  : 1تجربه و تفکر
 .1هٌظَر از ػلَم تجرثی چیست ؟ ػلَم تجرثی ػلن استفبدُ از اثسارّب  ،هطبّذات ٍ آزهبیص ّب ٍ ثِ کبر گیری ًتبیح آى
ثرای حل هسبئل زًذگی است .
 .2رٍش ػلوی را تؼریف کٌیذ  .هؼوَالً هحققبى ثرای حل هسبئل ٍ یبفتي پبسخ ثرای پرسص ّبی خَد از رٍش ػلوی
استفبدُ هی کٌٌذ  .رٍش ػلوی رٍش هٌطقی است کِ از چٌذ هرحلِ پطت سر ّن تطکیل ضذُ است .
 .3هراحل رٍش ػلوی را ًبم ثجریذ  .1 .احسبس هطکل یب هسئلِ ٍ تؼریف آى  :هحققبى ًخست سَالی را کِ ثرای آًبى
پیص آهذُ ثب دقت هطخص ٍ تؼریف هی کٌٌذ  .2 .جوغ آٍری اطالػبت  :در ایي هرحلِ هحققبى ثب هطبّذُ  ،اًجبم
آزهبیص ٍ استفبدُ از کتت ٍ سبیر هٌبثغ در هَرد هسئلِ ایجبد ضذُ اطالػبت جوغ اٍری هی کٌٌذ  .3 .پیطٌْبد راُ حل
ثرای هسئلِ ( فرضیِ )  :فرضیِ یؼٌی حذس ٍ گوبًی کِ ثر پبیِ اطالػبت ثِ دست آهذُ درثبرُ ػلت ثِ ٍجَد آهذى
هسئلِ ٍ راُ حل آى زدُ هی ضَد  .4 .آزهَى فرضیِ  :داًطوٌذاى آزهبیص ّبی گًَبگًَی را ثرای پی ثردى ثِ درستی یب
ًبدرستی فرضیِ اًجبم هی دٌّذ ً .5 .تیجِ گیری ٍ ارائِ ًظریِ  :هحققبى پس از تکرار آزهبیص ّب ثِ هٌظَر هطوئي
ضذى از ًتبیج آى ّب ً ،تیجِ گیری کردُ ٍ آى را ثِ اطالع دیگراى هی رسبًٌذ .
ًکتِ  :سَال کردى ٍ یبفتي جَاة هْوتریي ًکتِ در ػلن است .
 .4فٌبٍری را تؼریف کٌیذ  .ثب هثبل  .تجذیل ػلن ثِ ػول فٌبٍری ًبهیذُ هی ضَد  .سبخت خَدرٍ  ،کبهپیَتر  ،تلفي ،
ًیرٍگبُ ّستِ ای ًوًَِ از فٌبٍری ّستٌذ .
ًکتِ ّ :ر چٌذ فٌبٍری ثبػث پیطرفت هی گردد اهب اغلت فٌبٍری ّب در کٌبر فَایذضبى  ،هؼبیجی را ًیس ثِ دًجبل دارًذ .
 .5ضبخِ ّبی ػلَم تجرثی را ًبم ثجریذ  .فیسیک ـ ضیوی ـ زیست ضٌبسی ٍ زهیي ضٌبسی
 . 6آیب ضبخِ ّبی ػلَم تجرثی ثِ ّن ٍاثستِ اًذ ؟ ثب ارائِ هثبلی پبسخ خَد را تَضیح دّیذ  .ثلِ  ،پژٍّص ّب ًطبى هی
دّذ هَفقیت ٍ پیطرفت سریغ ػلن ًتیجِ ی فؼبلیت هطترک ّوِ ی داًطوٌذاى ٍ هتخصصبى ثب یکذیگر است  .تَلیذ
سَخت ّستِ ای ٍ استفبدُ از آى ًوًَِ ای است کِ داًطوٌذاى ّوِ ضبخِ ّبی ػلَم تجرثی ٍ سبیر رضتِ ّب در آى
سْین ّستٌذ .
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