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MỌI THỨ  BẠ N CẦN ĐỂ LÀ M CHỦ   MÔN

CHÀO! CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!CHÀO!
Đây là những ghi chép ở trong lớp khoa học của tớ .
Ồ, tớ là ai vậ y? Thự c ra, mộ t và i bạ n đã  nói rằng tớ là đứa 
trẻ thông minh nhất trong lớp.

Tớ đã viết ra tấ t cả  nhữ ng gì  cá c bạ n cần để là m 
chủ   MÔN KHOA HỌC. Từ CÁC THÍ NGHIỆM cho đến 
HỆ SINH THÁI, và chỉ  những kiế n thứ c 
thự c sự  quan trọng trong đó, bạ n biết đấy, 
những thứ  hay xuất hiện trong kỳ thi!



5

ZZZ…. CÁI GÌ?

NHẤT TRÍ

Tớ đã cố gắng hệ  thố ng mọi thứ nên tớ gần như luôn luôn:
• Là m nổ i bậ t từ khó a bằng MÀU VÀNG.
• Màu xanh lá dù ng cho cá c định nghĩa
• Sử dụng BÚT BI XANH DA TRỜ I  đố i vớ i ngườ i, địa danh, 
ngà y thá ng và thuậ t ngữ  quan trọ ng.
• Vẽ  ngoáy hì nh ông Charles Darwin 
dễ  thương và biể u thị  cá c ý lớn mộ t 
cá ch trự c quan.

Nếu bạ n phát ngán với sách giáo khoa và không 
giỏi ghi chú bài giảng, cuốn sổ  tay này sẽ giúp cậu. 
Nó là m nổ i bậ t cá c ý  trọng tâm. (Nhưng nếu giáo 
viên của bạ n chỉ  tậ p trung giả ng mà  không khá i 
quá t ý , hãy lắng nghe và ghi chú  ý  chí nh.)

Bở i vì  tớ đã là m chủ  đượ c môn khoa học, quyể n sổ  
tay này là CỦA BẠ N. Tớ đã hoàn thành nó, vì  vậy 
mục đích của quyể n sổ  tay này là giúp BẠ N học và 
ghi nhớ những gì  bạ n cần để đứng đầu trong lớp 
khoa học.
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noi dung^
.
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CỦA TÔI!
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CÁC�NHÁNH�của�KHOA�HỌC�và�CÁCH�ĐỂ�
CHÚNG�HÒA�HỢP

KHOA HỌC ĐỜI SỐNG hay 
SINH HỌC là ngà nh nghiên 
cứu về tất cả các sinh 
vật sống như thực vật, 
động vật, thậm chí cả 

   các sinh vật đơn bào.

KHOA HỌC TRÁI ĐẤT  
liên quan đến Trái Đất và 
không gian như hành tinh, 
các vì sao và đá. Khoa học 
Trái Đất nghiên cứu về vật 

không sống và lịch sử của chúng.

KHOA HỌC VẬT LÝ   
nghiên cứu tất cả về vật chất và năng lượng, các khối 
tạ o dự ng cơ bản nhất của vũ trụ. Nó bao gồm VẬT LÝ 
(năng lượng tương tác với vật chất) và HÓA HỌC (vật 
chất và cách biến đổi).

TƯ DUY NHƯ MỘT
NHÀ KHOA HỌC

Chương 1
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Khoa học giống khi chúng ta nghĩ về vũ trụ như mộ t thế 
giới Lego vậy:

1. VẬT LÝ nghiên cứu về một miếng Lego và tất cả 

các thuộc tính của nó, như cách nó di chuyển và  năng 

lượng của nó.

2. HÓA HỌC nghiên cứu cách các 

miếng Lego khớ p vào nhau �ể tạo ra 

những khối lớn hơn.

3. KHOA HỌC ĐỜI SỐNG 
nghiên cứu tất cả vật sống có thể 

tạo ra từ khối Lego �ó.

4. KHOA HỌC trÁi ÐẤt nghiên cứu tấ t 

cả  vật không sống trong thế giới Lego.
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NGHIÊN�CỨU�KHOA�HỌC
Khoa học là cách tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi về thế 
giới xung quanh chúng ta. Các nhà khoa học rất giống cá c 
thám tử, sử dụng bằng chứng để giải quyết các câu đố  phức 
tạp. Họ tìm bằng chứng bằng cách tiến hành các thí nghiệm 
và quan sát chúng. Quá trình được các nhà khoa học sử 
dụng để nghiên cứu một câu hỏi được gọi là NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC. Cố gắng tìm câu trả lời cho một câu hỏi được 
gọi là PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC.

Một nghiên cứu khoa học bắt đầu với một 
câu hỏi về thế giới xung quanh và cá ch 
nó vậ n hà nh. Sau khi mộ t câu hỏi được xác định, 
bước tiếp theo là thu thập tất cả các thông tin có thể liên 
quan đến việc nghiên cứu đó bằng các nghiên cứu 
nề n, quan sát và tiến hành thí nghiệm.

NGHIÊN CỨU NỀN nhì n và o cá c phát hiện của các nhà 
khoa học trong quá khứ, từ đó dự đoán những gì sẽ xảy ra 
trong một thí nghiệm. Dự đoán này được gọi là GIẢ THUYẾT. 
Các nhà khoa học kiểm chứng giả thuyết của họ bằng cách 
QUAN SÁT và so sánh chúng với dự đoán của họ. Sự quan 
sát đòi hỏi phải sử dụng các giác quan của bạn - cách nhìn, 
ngửi, cảm nhận hoặc nghe - để mô tả mộ t hiện tượng. Một số 
quan sát là  ĐỊNH LƯỢNG và được thực hiện dưới dạng các 
PHÉP ĐO. Một số ĐỊNH TÍ NH và dựa trên tính chất của vật 
đó. Các phát hiện từ  nghiên cứ u khoa học gọi là KẾT LUẬN.
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Một PHÉP ĐO có cả SỐ và ĐƠN VỊ tính:

3 FEET, 45 PHÚT, 25 ĐỘ celsius, 
1 LÍT, và 115 POUND

Một

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
chiến lược dùng cho các cuộc 

�iều tra khoa học

QUAN SÁT 

sử dụng tất cả các giác 

quan và thiết bị khoa 

học �ể mô tả sự vật 

hoặc hiệ n tượ ng

KẾT LUẬN 

Kết quả của nghiên 

cứ u khoa họ c

ĐỊNH LƯỢNG 

thông tin hoặc dữ 

liệu dựa trên cá c 

�o lường có thể �ếm 

�ược về  sự vật

TÍNH CHẤT 

thông tin dựa 

trên tí nh chất 

của sự  vật

GIẢ THUYẾT
mộ t dự �oán hoặc 

lời giải thích �ề  

xuấ t cần �ược 

kiểm chứng
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MÔ HÌNH là sự tượng trưng cho một vật quá nhỏ, quá lớn 
hoặc quá tố n ké m để quan sát thực tế. Vì  cá c mô hình đơn 
giản hóa mọi thứ giú p việc quan sát và nghiên cứu trở nên 
dễ dàng hơn, chúng là  cá c công cụ rất hữu ích cho các nhà 
khoa học. Sau đây là một số kiểu mô hình:

MÔ HÌNH VẬT LÝ: như quả địa cầu hoặc sa bàn

MÔ HÌNH MÁY TÍNH: như mộ t mô phỏng về 
sự thay đổi của các kiểu thời tiết hoặc mô hình 
3D về con người hay địa điểm

MÔ HÌNH TOÁN HỌC: 
như phương trình củ a 
đườ ng thẳ ng hoặc một 
doanh nghiệp sử dụng 
chi phí trong quá khứ để 
dự đoán chi phí trong 
tương lai

Một thử nghiệm không phải là một thất bại nếu nó không diễn ra �úng như dự �oán. Biết �iều gì �ó sai là một phần quan trọng của việc tì m ra �iều �úng.

ÚI! PHÍA 
DƯỚI CẨN 

THẬN!

2 tẤn
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NGHIeN Cuu 
> ,'

.
KHOA HoC

đặt 
câu hỏi.

THỰC HIỆN NGHIÊN 
CỨU NỀ N.

TẠO GIẢ THUYẾT.

KIỂM CHỨNG GIẢ THUYẾT VỚI CÁC THÍ NGHIỆM VÀ QUAN SÁT.

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ.

KẾT LUẬN VỀ GIẢ THUYẾT. 

NẾU SAI: TẠO GIẢ 
THUYẾT MỚI VÀ BẮT 
ĐẦU LẠ I QUY TRÌNH.

CHIA SẺ 
KẾT QUẢ.
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Khá i niệ m khoa học, nguyên lý và định luật

ĐỊNH LUẬT 
mô tả VIỆC GÌ sẽ 

xảy ra dưới các �iều 
kiện xá c �ịnh

.. Khá i niệ m khoa học, nguyên lý và định luật

NGUYÊN LÝ
giải thích TẠI SAO �iều 

�ó lại xảy ra dựa trên 

nhiều năm kiểm chứng và 
quan sát

ĐÚNG 
THẾ!

2 
tẤn

Sau khi thực hiện nhiều quan sát, các nhà khoa họcsẽ phát triển 
các khá i niệ m bằng cách giải thích cách thức và lý do mọi thứ 
lại xảy ra. Các khá i niệ m khoa học bắt đầu như mộ t SỰ DỰ 
ĐOÁN, và các bằng chứng có hoặc không hỗ trợ điề u nà y.

Sau khi mộ t giả thuyết được xác nhận thông qua nhiều kiểm 
chứng và thí nghiệm, các nhà khoa học có thể phát triển thành 
NGUYÊN LÝ. Mỗi nguyên lý là một lời giải thích đề  xuấ t đã  
được thử nghiệm rộng rãi và dựa trên nhiều sự quan sát.

Một ĐỊNH LUẬT khoa học, giố ng như một nguyên lý, được 
dựa trên rất nhiều lần quan sát. Mỗi định luật là một quy tắc 
mô tả cách một vật vận hành trong tự nhiên, nhưng không 
nhất thiết phải giải thích tại sao nó lại vận hành như vậy. 
Ví dụ như ISSAC NEWTON đã quan sát các vật thể tự 
nhiên rơi xuống đất. Để giải thích cho hiện tượng này, 
ông đã phá t hiệ n ra định luật vạn vật hấp dẫn. Định
 luật này dự đoán chuyển động của các vật dưới lực 
hấp dẫn nhưng không giải thích được tại sao các vật 
lại chuyển động theo cách đó.
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KIỂM TRA KIẾN THỨC CỦA BẠN

1

2

3

4

5

6

7

8

Ba nhánh chính của khoa học là gì và mỗi nghiên cứu làm 
nhiệm vụ gì?

Nghiên cứu khoa học gồm các bước cơ bản nào?

Nguyên lý là gì?

Nếu quan sát không hỗ trợ cho giả  thuyế t của bạn, bạn nên 
làm gì?

Bằng chứng đã được sử dụng như thế nào trong điều tra 
khoa học?

So sách và  đố i chiế u giữa nguyên lý và định luật.

Mô hình là gì và tại sao chúng được sử dụng trong khoa học?

Đưa một ví dụ về mô hình vật lý, mô hình máy tính và mô 
hình toán học.
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KIỂM TRA ĐÁP ÁN CỦA BẠN

1

2

3

4

5

6

7

8

Khoa học sự  sống (hay sinh học) là ngà nh nghiên cứu về tất cả 
các sinh vật sống, khoa học Trái Đất là  ngà nh nghiên cứ u Trái 
Đất và không gian, và khoa học vật lý là  ngà nh nghiên cứu về 
vật chất và năng lượng.

Đặt câu hỏi, thực hiện nghiên cứu nề n, tạo giả thuyết, kiểm chứng 
giả thuyết, phân tích kết quả, đưa ra kết luận, và chia sẻ kết quả. 
Hoặc, nếu giả thuyết được chứng minh là sai, tạo giả thuyết mới 
và bắt đầu lạ i quy trình.

Đó  là  mộ t dự đoán cần được kiểm chứng.

Tạo giả thuyết mới dự a trên cá c quan sá t và bắt đầu lạ i quy trình.

Bằng chứng - cá c quan sát và dữ liệu - có thể hỗ trợ hoặc chống 
lại giả thuyết.

Nguyên lý giải thích tại sao một việc gì đó lại xảy ra. Định luật 
xác định cách một vật vận hành trong tự nhiên nhưng không nhất 
thiết phải giải thích tại sao nó lại vận hành như vậy.

Mô hình là sự tượng trưng cho một vật. Mô hình được sử dụng 
trong khoa học để giúp chúng ta nghiên cứu về các sự vật khó có 
thể quan sát trong đời sống thực tế.

MÔ HÌNH VẬT LÝ: bản đồ, quả địa cầu và sa bàn
MÔ HÌNH MÁY TÍNH: mô phỏng dạng 3-D của con người hay địa 
điểm và mô phỏng về sự thay đổi của các kiểu thời tiết 
MÔ HÌNH TOÁN HỌC: cá c phương trình, chẳng hạn như phương trình của 
đườ ng thẳ ng, và sự mô phỏng toán học, ví  dụ : cá c đề nghị kinh doanh.

Câu số 8 có nhiều đáp án.


