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�كنيدمانند دانشمندان فكر
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د و احساس تشنگىمشان بوا بعد از بازى، در حالى كه بسيار گرهرم تابستان، مريم و زدر يك روز گر
ا در يخچال ديدند،ه رقتى چند ليموى تاز، وند. آن$دوشيدنى خنكى بخورخانه شدند تا نود آشپزاردند، ومى$كر

ست كنند.به فكر افتادند كه شربت آب$ليمو در
ا در آب حل مى$كند.دن شربت، ابتدا مقدارى شكر رست كراى دردند كه مادر بر$$ديده بوًا قبالهرمريم و ز

اقتى سه قاشق شكر را وّه$تر مى$كند امش$مزا خودند كه شكر زياد ،شربت آب$ليمو رآن$ها هميشه فكر مى$كر
د.دند كه همه$ى شكر حل نمى$شودند، مشاهده كران آب ريختند و به هم زدر يك ليو
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  bO9dá�

ا هر چهّا در آب حل كنند اماستند مقدار بيشترى شكر ر مى$خواهرمريم و ز
دندند، شكر ته آن حل نمى$شد. آن$ها در $فكر پيدا كرا به هم$ مى$زآب ر

 به ياد چاى شيرينمريم دند. دن مقدار زيادى شكر بواى حل$$كراهى برر
د كهدن آب باعث مى$شود بود كه شايد سرد فكر كرصبحانه افتاد و با خو

سشى روبه$رو شدهبا پرا هرمريم و زد. اكنون ب حل نشوشكر در آن خو
ن آب، در مقدارّا مى$يافتند: آيا دماى مقدار معياب آن ردند كه بايد جوبو

د؟د، تأثير دارشكرى كه در آن حل مى$شو
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د، باشو$د به خوبى حل نمىدند شكر در آب سر كه ديده بواهرمريم و ز
د حلا در خوم مقدار بيشترى شكر ر آب گرًدند كه حتماد فكر كرخو

د.ضيه$ى آنان همين بومى$كند. فر
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�احى كنيد و انجام دهيد.ّرمايش طيك آز
استنددند. آنان مى$خو كراحىّطرا مايشى رد، آزضيه$ى خوستى فراى كسب اطمينان از در، براهرمريم و ز

د.ش چه مقدار شكر حل مى$شوم و آب جود، آب گران آب سربفهمند كه در سه ليو
تيب، به مقدار مساوى آب$$يخ، آب داغ و آبدند و در آن$ها به تران يك شكل انتخاب كرپس، سه ليو

د. او اينا آهسته به هم مى$زان$ها شكر مى$ريخت و آب آن$ها ربا يك قاشق، در ليوا$$هر زش ريختند. جو
قتى كه ديگر شكر در آب حل نمى$شد، ادامه مى$داد.ا تا وكار ر
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ا كه در هر يك ازد و تعداد قاشق$هاى شكر را خط$كشى كرلى رمريم جدو
اى آن$چها$ برهر، مريم و زشت. پس از اين كاران$ها حل مى$شد، در آن نوليو

دند.سم كردار ردند، يك نمويافته بو
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د، خيلى كمتر از مقدارى است كهدند كه مقدار شكرى كه در آب يخ حل مى$شومشاهده كرا$هرمريم و ز
اى اطمينان بيشترده است. اما آن$ها برست بوضيه$ى آنان درتيب، فرد؛ به اين ترش حل مى$شودر آب$جو

د، آن$ها اكنون مى$دانستندمايش$ها در هر دو بار مثل هم بواب آزدند. جوار كرا يك$بار ديگر تكرمايش رآز
د حل كنند.ا در شربت خوانند مقدار بيشترى شكر رنه مى$توكه چگو
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دانش�آموز عزيز
د،م مـى$شـوس عـلـوگـيـرى بـهـتـر درده$ايـد، آن$چـه سـبـب يـادهـمـان$طـور كـه در چـهـار سـال گـذشـتـه جتـربـه كــر

ت$هـاّـالـيّا در بسيـارى از فـعت$هـا رم  اين مهـارت$هاى زير است. امـسـال هـم در كـالس عـلـوورزيده شدن در مـهـار
العاتـى كـه در ايـنّانيـد بـه اطت$هـا، مـى$تـوّالـيّچه بهـتـر هـدف فـعك هـراى در، بـرت نيـازبه كار مـى$بـريـد. در صـور
جوع كـنـيـد.دو صفـحـه آمـده اسـت، ر

مشاهده
ه$ى مـحـيــطـالعـات دربــارّدن اطبـه جـمــع$آورى كــر

مشـاهـده مخـتـلـ`$، ّاساف با اسـتـفـاده از حـواطـر
مى$گوييم. مشاهده، هميشه بايد دقيق باشد.

طبقه�بندى
اره قرا در يـك گـروهاى شبـيـه بـه هـم رقتـى چـيـزو

اىده$ايـم. بــرا طـبـقـه$بـنـدى كـرمـى$دهـيـم، آن$هـا ر
طبقه$بندى، بـايـد مـشـاهـده$كـنـنـده$ى خـوبـى بـاشـيـم.

اهاى طـبـقـه$بـنـدى هـمـيـشـه بـيـشـتـر از يـك رضـمـن، بـردر
د.د دارجوو

ه�گيرىانداز
احـدهـاىه$گيرى، بـايـد از ونـد. در انـدازه$گيـرى نـيـاز دارمان، طول، وزن و دمـا، بـه انـدازها مـانـنـد زبعضـى از چـيـز

مناسب استـفـاده كـنـيـد.
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تباطارى ارقربر
اقع، بـا آنـانضيح مى$دهـيـد، دروان تـواى ديگـرت شفاهى يا كـتـبـى بـرا به$صـورد رهنگامى كه يافـتـه$هـاى كـار خـو

ّا تا حـدمانى بيشتـر اسـت كـه اطـالعـات و مـشـاهـداتـتـان رتبـاط شـمـا زارى ارقـرار مى$كنيـد. تـأثـيـر بـرقـرتبـاط بـرار
اضح و مختصـر بـيـان كـنـيـد.شـن، وامكـان رو

دنتفسير كر
، «اين گيـاه در حـالًضوع يا پديده بيان مـى$كـنـيـد؛ مـثـالد يك مـوا در مورد ردن، نظـر خـوشما هنگام تـفـسـيـر كـر

د.»ض شوخشك شدن اسـت؛ فـكـر مـى$كـنـم خـاك آن بـايـد عـو

دنپيش�بينى كر
ست باشد، مشاهدات قبلىاى آن$كه پيش$بينى درا برّد امان از قبل پيش$بينى كرا مى$توفاقات رّادث يا اتبعضى از حو

ش مى$آيد.»دتر به جوا ببنديم، آب زور كترى رَ، پيش$بينى مى$كنيد كه «$اگر دًبايد دقيق باشند؛ مثال

العاتّجمع�آورى اط
سيد يا اين$كهلع مى$پرّاد مط$جو مى$كنيد، از افره$ها جست$وّا كه منى$دانيد، در كتاب$ها و مجلهايى ر چيزًالشما معمو

العات مى$گويند.ّ، جمع$آورى اطمايش$هايى اجنام مى$دهيد؛ به اين كاره$ى آن$ها آزدربار

ضيه�سازىفر
ضيـه$هـاىفـاق. فـرّه$ى يك مسئـلـه يـا اتمايـش دربـاراه$حل$هاى معقـول و قـابـل آزضيه$سازى يعنـى پـيـشـنـهـاد رفـر

اى خانه خنك$تر است.»ه$ها بيشتر باشد، هو، «هر چه تعداد پنجرًمايش و مشاهده باشند؛ مثالاساس آزشما بايد بر

دنمايش كرآز
اى كسب اطمـيـنـان ازمايش، بـرآز
ضيـه اجنـامستى فـرستى يـا نـادردر

مايش،د. در اجنـام دادن آزمى$گير
ت$هاى قبلـى همه$ى مـهـارًالمعمـو

به$كار مى$آيند.
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مى،ّنگ و در سوكه$ى بى$ران، آب، در ديگرى سرده$اند. در يكى از اين سه ليوان خالى آماده كران سه ليودانش$آموز
ان$ها ريخته شده است، شناسايى كنند. در ليوًا كه قبالى رّاداهند موان مى$خوگالب ريخته شده است. دانش$آموز

اد، در شناسايى هر يكت$هاى اين موّش دهيد.كدام يك از خاصيارا به كالس گزمايش كنيد و نتيجه رشما هم آز
از آن$ها به شما كمك مى$كند؟

ىّه$ى خاصنگ و بو و مزه حجم و رّه آشنا شديد. ديديد كه هر مادّت$هاى مادّدر سال$هاى گذشته، با بعضى از خاصي
اد استفاده مى$كنيم.اى شناسايى موت$ها برّد. ما از اين خاصيدار

تر كنيد.ا باز هم ريزده$هاى آن رد كنيد؛ سعى كنيد خرا خره قند رّيك حب
انيد، ادامه دهيد.ا تا جايى كه مى$تواين كار ر

د؟ان كرتر هم مى$توا ريزات قند رّآيا ذر
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ست شدهت مشاهده كنيد. شكر از دانه$هاى بسيار ريزى درّا به دقا در يك بشقاب بريزيد؛ آن ريك قاشق شكر ر
لى باند وست شده$اند كه با چشم ديده نمى$شوچك$ترى دره$هاى بسيار كوّاست. دانه$هاى ريز شكر نيز از ذر

ه$هاّا ديد. به هر يك از اين ذران آن$ها ركنند، مى$تو$شت مىابر دران برارا هزپ$هاى بسيار قوى كه شى$ء رسكوميكرو
ت$هاىّاد، خاصيت، موّت است و به همين عله$ى ديگر متفاوّ$ه با مادّلكول هر ماد مى$گويند. مولكول شكرمويك 

ند.تى دارمتفاو

ا كامل كنيد.ا مقايسه كنيد و تصوير زير ره$ها رانداز

د بنشينند. هران روى صندلى$هاى خوم بگذاريد. همه$ى دانش$آموزّا روى ميز معلا باز كنيد و آن ر يك شيشه عطر رِدر
كند؟ چه كسى آخر از$ا بلند مىد رل دست خوّوا بلند كند. چه كسى اد رد، دست خوا حس كردانش$آموزى كه بوى عطر ر

ا؟انيد بگوييد چركند؟ آيا مى$تو$ا حس مىهمه بوى عطر ر

dJ) o)U_ p� dJ) t�«œ p� ÈÅÁb) ¯—e d�uB� dJ) ‰uJ�u� p�

اد از چه ساخته شده�ا�ند؟مو

ø
كت مى�كنند؟لكول�ها حرآيا مو
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