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  جشنواره  علمي جابر بن حيان

  )پروژه هاي علمي دانش آموزان دوره ابتدايي ( 
  

 انتخاب موضوع براي پروژه علمي

چه بسا دانش آموزانی که تصمیم گرفته باشند در یک نمایشگاه علمی شـرکت کننـد امـا    

لین قدم یعنی شکل دهی یـک سـوال   او. مطمئن نیستند که کار را باید از کجا شروع کنند 

 .براي پروژه ، می تواند مهمترین و در عین حال سخت ترین بخش کار باشد 

   ل در اينجا اين است كه اگر اين كار باشـود  شـروع  شماموضوعات مورد عالقه نکتۀ قابل تام ،

 پـروژه  بـراي با صرف وقـت خـود     وداشتد يخواهبا سرگرمي و يادگيري بيشتري  اوقاتي توأم

پس از همان ابتدا بهتر اسـت از انتخـاب موضـوعاتي كـه مـورد      . د كرد ياحساس خستگي نخواه

 . سته كننده و مالل آور نشود ختان تا پروژة علمي براي كنيدنيست پرهيز  شماعالقۀ 

      وقتي يك موضوع كلّي را كه مورد عالقۀ شماست پيدا كرديد ، سؤالي را كـه مـي خواهيـد بـه آن

چگونه ، چه ، كي ، چـه كسـي ،   : يك سؤال علمي معموالً با كلماتي مثل . طرح كنيد  پاسخ دهيد

براي مثال اگر شما به موضوع روبـات هـا عالقمنـد هسـتيد ،     . كدام ، چرا يا كجا شروع مي شود 

بازوي يك روبـات بـراي بلنـد كـردن يـك وزنـه چقـدر نيـروي          ": سؤال شما ممکن اين باشد 

  "د ؟ الکتريکي مصرف مي كن

  بـراي يـافتن     " آزمایش کنترل شـده  "آيا مي توانيد يك براي پروژه هاي آزمايش دقت كنيد كه

را تغييـر  ) متغيـر  ( جواب سوالتان طراحي كنيد؟ دريك آزمايش كنترل شده، فقط بايد يك عامـل  

نهـا  دهيد ، و عوامل ديگر را كه ممکن است روي آزمايش شما تاثير بگذارنـد كنتـرل كنيـد ، تـا آ    

  
  وزارت آموزش وپرورش

 وزش ابتداييمعاونت آم

  دفتر آموزش دبستاني
كارشناسي تكنولوژي وگروههاي آموزشي

 

پروژه هاي ریاضی : توجه

به انتهاي این مجموعه 

 .اضافه شده است 



دخالتي نداشته باشند ؟ اگر نمي توانيد يك آزمايش كنترل شده طراحي كنيد ، پس بايد سؤالتان را 

 .تغيير دهيد 

    سؤال پروژة علمي شما بايد شامل عوامل يا خصوصياتي باشد كه  بتوانيد به آساني با يـك كميـت

 .ي باشند ، مثل رنگ ها يا عوامل و خصوصياتي كه به آساني فابل شناساي. عددي آنها را بسنجيد 

  و اگر موضوع شما به بعضـي از مـوارد ايـن ليسـت     ي غير مجاز را بررسي كنيد پروژه هاليست

نزديك است ، بهتر اين است كه موضوع ديگري را انتخاب كنيد تا اطمينـان شـما از دسـتيابي بـه     

 .موفقيت در نمايشگاه پروژه هاي علمي بيشتر شود 

  : آزمايش ل پروژهسه گام براي شكل دهي سوا

  : يك موضوع را كه به آن عالقمند هستيد در نظر بگيريد  -۱

  : براي مثال 

 مردم 

 حيوانات 

 گياهان 

 سنگ ها 

 فضا 

 آب و هوا 

 الكتريسيته 

روي حـاال سـعي كنيـد    . مطمئناً شما مي توانيد از هر كدام از اين موضوعات ده ها پروژه طراحي كنيد  -۲

. و سعي كنيد يك سوال در بـارة آن مطـرح كنيـد    نظرتان تمركز كنيد  يك جنبة  خاص از موضوع مورد

  .  چگونه ، چه ، كي ، چه كسي ، كدام ، چرا يا كجا : سواالت علمي معموالً با اين كلمات شروع مي شوند 

  براي مثال 

  چه عواملي بر سليقه افراد در انتخاب تفريحات موثر است؟ : مردم 

  يك حيوان سيرك را به بهترين شكل تربيت كرد ؟چگونه مي توان : حيوانات 

  چگونه مي توان از گياهان به شكل بهتري در مقابل آفات محافظت كرد ؟: گياهان 



  رنگ هاي مختلف موجود در سنگ ها چه معني خاصي دارند ؟ : سنگ ها 

  در آسمان شب چه يافت مي شود ؟: فضا 

  آب و هوا چگونه تغيير مي كند ؟: آب و هوا 

 يك باتري چگونه الكتريسيته توليد مي كند ؟: تريسيته الك 

حاال روي همان ايده كار كنيد امـا خيلـي جزئـي تـر و     تا اينجا خيلي به موضوع نزديكتر شده ايم ،  -۳

   .دقيق تر 

واقعاً دوست داريد چه چيزي را بسنجيد يا نشان دهيد ؟ به اين فكر كنيد كه شما چـه اطالعـات خـاص و    

دقيـق و  در علم اطالعاتي با اهميت شمرده مي شوند كه . توانيد راجع به اين ايده كشف كنيد دقيقي را مي 

  . باشند  جزئي

 آيا افراد راست دست و چپ دست به يك اندازه موسيقي ، سينما و باغ وحش را دوست دارند ؟:مردم 

  ارد ؟ آيا مدت زمان دوره ي تربيت يك حيوان تفاوتي در تربيت نهايي او د: حيوانات 

  آيا كشت همزمان لوبيا با يك گياه ديگر مي تواند لوبيا را از آفت سوسك محافظت كند ؟: گياهان 

  چگونه مي توان وجود مواد معدني خاص را در يك سنگ تعيين و نمايان ساخت ؟: سنگ ها 

  تعداد شهاب سنگ ها در شب هاي مختلف چه نوساناتي دارد ؟: فضا 

  ات ابرها در آسمان مي توان مه گرفتگي را پيش بيني كرد ؟ آيا از تغيير: آب و هوا 

  آيا يك باتري كهنه دوباره كار مي كند ؟ : الكتريسيته 

فقط كافي است ! قرار داده است  تانليست بزرگ از موضوعات در اختيار يكطبيعت و دنياي پيرامون  
هم بخواهيد مي توانيد براي پيدا كردن پروژه اگر... . فكر خودتان را به كار بيندازيد و يكي را انتخاب كنيد 

اين ليست مجموعه وسيعي از ايده ها را  .استفاده نماييد مجموعه مورد عالقه خود از ليست پروژهاي اين 
حتي يك دانشجو است  در اختيار شما قرار مي دهد كه بعضي از آنها در حد يك دانش آموز دبيرستاني و

و نبايد  باشد تانمتناسب با توان و پايه تحصيلي دانش آموزاب كنيد كه اي را انتخ دقت كنيد پروژه پس
   .  تآنهاسرا وادار به انتخاب و انجام پروژه هايي كنيد كه خارج از توان  اندانش آموز

پروژه هاي نمايش ، تحقيق و مدل از نظر ماهيتي شباهت زيادي به هم دارند و به آساني به هم  :تذكر 
ا مرزهاي اين سه نوع پروژه بسيار به هم نزديك است و ممكن است گاهي در تشخيص تبديل مي شوند لذ

داده و  به هر نتيجه اي كه رسيديد آن را مالك عمل قرار در اينگونه موارد. نوع آنها دچار مشكل شويم 
  . لطمه اي به روند اجراي پروژه وارد نكند دهيد تا اين موضوع  كار را ادامه

  

  



  

  حيوانات
  

  ن مورد نظر من چگونه حرکت می کند ؟حيوا

  بی مهرگانی که انسان از آنها تغذيه می کند

  خوب يا بد ؟: حشرات 

  مگس ها 

  پشه ها

  زنبورها

  جيرجيرک ها

  پروانه ها

  مورچه ها

  سنجاقک ها

  )بی عسل ( زنبورها 

  حشرات پرنده

  عنکبوت ها

  کرم های خاکی

  کرم های خاکی و خاک 

  حيوانات ساده و ابتدايی

  يوانات ماقبل تاريخح

  حشرات ماقبل تاريخ

  عصر خزندگان 

  آيا دايناسورها خونگرم بودند ؟

  )بيولوژيک  مبارزه (روشهای مهار زيستی 

  پرندگان حياط خانه ی ما

  مراقبت و تغذيه ی پرندگان 

  يک پرنده  اعضاي بدن

  رندگان پمهاجرت 

  اجزای يک تخم مرغ

  ما را می خورندای موشها غذ

  يک اسب  اعضاي بدن

  جانوران کيسه دار

  

  زيست شناسي انسان 
  

  قلب انسان 

  گردش خون

  دستگاه عصبی

  دندان چگونه می پوسد؟

  کند ؟ پوست چگونه التيام پيدا می

  چشم انسان

  اجزای چشم

  گوش

  تغذيه انسان

  يک صبحانه سالم 

  ارزش غذا

  درون ميوه 

  آزمايش وجود نشاسته در غذا

  

  گياهان
  

  گياهان ماقبل تاريخ

  خزه ها

  گياهان چگونه توليد مثل می کنند ؟ 

  رشد و نمو درختان 

  داستان زندگی يک درخت 

  ويژگی های برگ

  جوانه زدن 



  گياهان به سوی نور رشد می کنند 

  )سبزينه ( کلروفيل 

  گلخانه ی مينياتوری 

  دانه ها چگونه سفر می کنند ؟ 

  گلهای وحشی

  اجزای يک گل

  اجزای يک سلول 

  کلکسيون گل 

  نواع مختلف پوست درختان ا

  

  )اكولوژي ( بوم شناسي 
  

  يک آکواريوم متوازن 

  زيستگاه  در باره همطالع

   ادرختان خيابان نزديک خانه م

  می رويند  اعلف هايی که اطراف خانه م

  بوم شناسی حياط مدرسه ی ما

  تنها زندگی می کنند  چيزهايی که روی يک گياِه

  آتش سوزی در بوته زارها 

  تازه در دل آتش سوزی بوته زارها  تولدی

  )بيوم ها ( زيست بوم های جهان 

  يک توده ی گياهی در حال پوسيدن  داخل

  درون يک درخت پير 

  حيواناتی که زير زمين زندگی می کنند 

  

  علوم فضا
  

  منظومه ی شمسی 

  خورشيد ٬ ماه و زمين 

  هالل های ماه 

  شهاب ها 

  سيارک ها 

  شفق های قطبی

  ورد عالقه من صور فلکی م

  

  علوم زمين 
  

  گسل ها و ترک ها 

  خسارت  زلزله 

  آتشفشان ها

  کوه ها چگونه پديد آمده اند ؟

  چگونه تشکيل می شوند ؟) پرتگاه ها ( صخره ها 

  دره ها چگونه تشکيل می شوند ؟

  زغال سنگ 

  آننفت و اکتشاف 

  گاز طبيعی 

  رسوبات 

  روش های حفاظت از خاک

  منشا شوری خاک 

  ان ها چرا و چگونه گسترش پيدا می کنند ؟بياب

  

  آب و هوا 
  

  فشارسنج و آنچه به ما می گويد 

  ابر ها

  مه و غبار 



  باران و برف

  تگرگ

  اندازه گيری باد 

  

  پزشكي  
  

  واکسن ها چگونه عمل می کنند ؟

  مرگ سياه 

  آنتی بيوتيک ها چگونه عمل می کنند ؟

  بيهوشی

  آب تميز و سالمتی 

  

  متفرقه  
  

  ه چيست ؟ماد

  ماده از چه چيزی تشکيل شده است ؟

  انواع ماده 

  فيزيک اسباب بازی ها

  پل هايی که سقوط می کنند و علت آن 

  خط شاخص حداکثر وزن بار کشتی 

  

  الكتريسيته و مغناطيس
  

   آنزنگ زدن و پيشگيری از 

  الکتريسيته چگونه توليد می شود 

  پيل الکتريکی دانيل

  ی مدلی از يک پيل الکتريک

  )نراتورژ(مدلی از يک مولد برق 

  تلفن 

  عالئم تلگراف

  فرستادن پيام با الکتريسيته

  تلگراف طرز کار

  يک قطب نمای ساده 

  )ترانسفورماتور(ل اصول يک مبّد

  طرز کارآهنربای الکتريکی 

  مدلی از عالئم ترافيکی ترن ها

  )مثل چراغ راهنمايی ( عالئم ترافيکی چگونه کار می کنند ؟ 

  د استفاده از سيم پيچ در خانه موار

  )رله ( مخابره ی الکتريکی 

  ساختمان يک زنگ الکتريکی

  چراغ های چشمک زن

  طرز عمل زنگ در خانه 

  

  انرژي
  

  ز آن کسب انرژی می کنيم اجاهايی که 

  تغيير و تبديل های انرزی

  انواع سوخت

  د نفراورده هايی که از نفت ساخته می شو

  نيروی باد 

  يايیتغييرات شيم

  ضرورت هوا برای سوختن آتش 

  ی که از دريا می گيريم ينيرو و غذاها

  منابع طبيعی ما

  يک کوره ی خورشيدی 

  نيروی بخار



  توربين های بخار 

  که آب از باال يا پايين آنها را می گرداند   گردچرخهای آب

  هاو عايق  هاکاربرد رسانا

  

  ماشين ها و مهندسي 

  
  ماشين های ساده 

  کارها را آسان تر می کنند ماشين ها 

  تکيه گاه و اهرم 

  مدلی از يک اسکلت

  بازده يک طناب و قرقره

  انتقال نيرو به وسيله ی نوارها ٬ تسمه ها و زنجير ها 

  هواپيما ي از يك مدل

  کاغذی يهواپيمايك  براي طرح های مختلف

  به خوبی پرواز کند ؟) يا کايت ( چه چيزی باعث می شود که بادبادک 

  زای يک قايق بادبانی اج

  اجزای يک آسياب بادی 

  طرز کار يک پمپ آبی مکنده  

  طراحی پمپ

  يک پمپ تلمبه ای در حال فعاليت 

  تيراندازی دانش به کار رفته در کمان

  ابزارهای ساختمان سازی و بلند کردن بار در قرون وسطی

  قديم  جنگ هاي در  ) Siege engines(ابزارهای محاصره شهرها 

  دست  باتونل  حفر

  منجنيق ها ٬ فالخن ها وابستگان آنها 

  

  ساختار بدن 

  
  گردش خون در جانوران مختلف 

  مدلی از قلب 

  بدن  اطرافکسب اکسيژن از محيط 

  مدل شش

  دستگاه گوارش 

  بی مهرگان چگونه غذايشان را می جوند ؟

  دندان در جانوران مختلف

  مقايسه چند اسکلت 

  يك جانور لتپاکسازی و سرهم کردن اسک

  مدل پای يک بندپا

  دستگاه عصبی

  وقفه های زمانی در بروز عکس العمل 

  شنوايی در جانوران مختلف

  بينايی در جانوران مختلف 

  مدلی از چشم 

  فاصله ی کانونی چشم 

  مدلی از گوش انسان 

  قابل رويت کردن امواج صوت 

  در موجودات زنده ) پسخورد (فيدبک 

  پرندگان و حشرات بال در خفاش ٬ مقايسه 

  

  سنگواره ها ، تاريخ حيات 
  

  صدف ها  و پوسته ها مجموعه

  سنگواره ها چگونه تشکيل شده اند 

  می شوند ؟نمايش و آماده  فسيلها چگونه كشف

  سنگواره ها چگونه تفسير می شوند ؟

  عمرسنجی با حلقه های رشد درختان



  لوم زمين ع
  

  درون يک غار 

  منابع ٬ توزيع : کانی ها 

  مقطع عرضی يک آتشفشان 

  مقطع عرضی يک چاه نفت 

  مقطع عرضی کره زمين 

  کانی ها

  نفت خام و مواد نفتی 

  نيروهايی که پوسته زمين را تغيير می دهند 

  چه عواملی باعث فرسايش می شوند ؟

  شواهد رخداد فرسايش

  چگونه می توان از فرسايش خاک جلوگيری کرد ؟

  هاداليل و راه حل : آلودگی هوا 

  باران ٬ برف و تگرگ: بارندگی 

  لرزه نگار 

  اندازه گيری عمق اقيانوس 

  مدل هايی از چين خوردگی و گسل 

  

  آب

  
  چرخه ی آب

  علل پيدايش شوره زار در خاک 

  راه های رفع شوره زار در خاک 

  تقطير آب

  تقطير خورشيدی آب شور 

  روشهای تصفيه آب 

  جوی ها ٬ قنات ها و آب گذر ها 

  آب و مديريت آب ذخيره ی 

  استثنايي آب يک ترکيب

  ) جويبار ( مطالعه ای در باره نهر

  جزر و مد ٬ علل و پيش بينی آن

  و علل آنها) طغيان ها ( سيل ها 

  خشکسالی ها و اثرات آنها 

  مدلی از يک چشمه 

  ؟ يا چاه بهتر است نوشيدنآب چشمه برای 

  چکه کردن شير و هدر رفتن آب 

  شکل گيری قطره آب 

  قدرت جذب آب  از نظرالياف متفاوت مقايسه 

  

  هواشناسي

  
  يک ايستگاه هواشناسی

  ت دقيق هواشناسی و پيش بينی هوا آال

  مدل يک بادنما

  آمدساخت يک بادسنج کار

  باران سنج چگونه کار می کند ؟

  در خانهابزارهای هواشناسی 

  دانه های برف 

  شبنم

  محل زندگی شما در اوضاع جوی 

  تيره شدن بعضی ابر ها می شود ؟ چه چيزی باعث

  

  

  



  علوم فضا    

  
  علل ايجاد شب و روز 

  علل ايجاد فصول 

  علل گرفت ماه يا خورشيد 

  ستاره شناسی بدون در دست داشتن تلسکوپ

  مدلی از منظومه شمسی 

  سيارات 

  )خرده سياره ها ( سيارک ها 

  ستاره های دنباله دار 

  گردش سيارات 

  منظومه خورشيدی ما 

   هالل های ماه

  )برج ها ٬ منظومه ها ( صورت های فلکی 

  مسافرت به فضا در آينده 

  انواع مختلف تلسکوپ 

  ماه از زمين چقدر فاصله دارد ؟

  خورشيد از زمين چقدر فاصله دارد ؟

  يک سياره از زمين چقدر فاصله دارد ؟

  يک ستاره از زمين چقدر فاصله دارد ؟

 رگان ديگرستا مربوط به اکتشاف سياره های

  

  اجسام

  
  شيشه و کاربردهای آن 

  انبساط و انقباض مايعات 

  کدام فلزات گرما را بهتر هدايت می کنند ؟

  ي از اتم هاي مختلفمدل

   ي مختلفاز ملکولها يمدل

  ي از بلورهاي مختلفمدل

  ؟ به هم مي چسباندچه نوع چسبی دو تخته را بهتر 

  تغيير شکل تدريجی كوه ها

  

  صنعت و فناوري 

  
  پل ها 

  استحکام مواد و مصالح 

  فلزات چگونه ساخته می شوند ؟

  ؟ در مي آينددلخواه  كالفلزات چگونه به اش

  پالستيک چگونه ساخته می شوند ؟انواع 

  ؟در مي آيد دلخواه  كالپالستيک چگونه به اش

  شيشه چگونه ساخته می شود ؟

  قالب گيری و ريخته گری

  نمک و کاربرد های آن 

  ت صنعتی ماشين آال

  دستگاه ها و ابزار ها 

  تکنيک های بافندگی و دوزندگی 

  روش های چاپ

  سراميک انواع ظروف سفالی و 

  حمل ونقل و انبار دانه ها 

  نگهداری وذخيره غذا قبل از اختراع يخچال روش هاي 

  ميخ وجود ساختن کشتی ها و قايق ها بدون 

  ابزارهای سنگی 

  

  



  اختراعات 

  
  ی خورشيد ژکننده ی آب با انريک دستگاه تصفيه 

  استفاده های تازه از قطعات دور ريز

  حلزون ها از باغچه دفع

  ساخت يک دام برای حشرات پرنده  

  ساخت يک تله ی کار آمد برای سوسک حمام 

  يک دستگاه سوسک ياب 

  يک دستگاه موش ياب 

  دور نگهداشتن مورچه ها از آشپزخانه 

  دور نگهداشتن گربه ها از باغچه

  

  )اپتيك ( فيزيك نور 

  
  آن رفتارنور و 

  المپهای قديمی و جديد 

  مقعر و محدب  يعدسی ها

  عينک چگونه کار می کند ؟

  نوع عينک آفتابی بيشترين مقدار نور را سد می کند ؟  چه

  که در آن از منشور استفاده شده است ) پريسکوپ ( مدلی از يک پيرابين 

  ذره بين چگونه کار می کند ؟ 

  روسکوپ چگونه کار می کند ؟ميک

  مدلی از يک ميکروسکوپ ساده ؟

  آنها  ازدوربين ها و موارد استفاده 

  )پروژکتور ( نورافکن 

  ديدخطاهای 

  استتار در طبيعت 

  

  نقشه برداري و اندازه گيري 

  
  ساعت های آبی  ) کاليبره کردن ( مدرج کردن و تنظيم 

  اثر درجه حرارت برساعت آبی

  هاي مختلف آن  طراح ساعت آفتابی و

  شمع ابزاری برای زمان سنجی 

   ي بيشترکارآمدبا ساخت يک شمع 

  

  علوم قانوني 

  
  اثر انگشت ٬شيوه ای برای تشخيص هويت 

  خط مداد زير ميکروسکوپ

  شناسايی کردن جوهر های مختلف

  شناسايی کردن انواع مختلف قلم

  از آنها استفاده شده است   يك نوشته شناسايی کردن گرافيت مدادهای مختلفی که در

  تعيين نوع منسوجات و پارچه ها تنها از روی يک تار نخ آنها 

  

  )كلكسيون ها ( مجموعه ها 

  
  مجموعه ای از سنگ های يک ناحيه 

   سنگ هاي ساختمانيمجموعه ای از 

  مجموعه ای از فسيل های يک ناحيه 

  مجموعه ای از کانی های يک ناحيه 

  های يک ناحيه مجموعه ای از گلسنگ 

  مجموعه ای از خزه های يک ناحيه 



  مجموعه ای از بلورها 

  مجموعه ای از برگ ها

  مجموعه ای از چوب 

  مجموعه ای از دانه 

  مجموعه ای از صدف

  مجموعه ای از پر

  يک ناحيه پرندگان  مجموعه ای از عکس

  مجموعه ای از عکس ابرها 

  نواری از آواز قورباغه های يک ناحيه 

  از آواز پرندگان يک ناحيه  نواری

  مجموعه ای از گلهای وحشی خشک شده

  يک ناحيهخشك شده مجموعه ای از علف های 

  مجموعه ی دانه گرده غالت  جمع آوری شده از گياهان محلی 

  يک ناحيه ی کوچک  های ماهی سآلبومی از عک

  مجموعه عکسهايی از رد پاها و مدفوع جانوران وحشی  

  مربوط به الياف مختلف  ) عکس ميکروسکوپی ( نگارها مجموعه ای از ريز

  گرفته شده است  )  بدون لنز ( مجموعه ی عکس هايی که با يک دوربين ساده ی سوراخ دار 

  

  پژوهش فيزيكي

  
  آهنرباها چگونه کار می کنند ؟

  ه می شوند ؟تآهنرباها چگونه ساخ

  ؟ چيزهايی را جذب می کندآهنرباچه 

  ؟ می کننداندازه گيری چگونه قدرت يک آهنربا را 

  قدرت آن  برهسته مرکزی يک آهنربای الکتريکی ناثيردمای 

  تاثير دما بر قدرت يک آهنربای دائمی 

  چه چيز می تواند سدی در مقابل نيروی ميدان مغناطيسی ايجادکند ؟

  آيا آهنربا می تواند اطالعات يک فالپی ديسک را پاک کند ؟

  ايی الکتريکی موثر است ؟ آيا در جه حرارت بر رسان

  جريان الکتريکی چگونه تحت تاثير ضخامت سيم قرار می گيرد ؟

  سيم از نظر رسانايی الکتريکی  انواعمقايسه 

  رسانايی است ؟ چطورچوب تر 

  آيا درجه حرارت بر عملکرد يک سلول خورشيدی موثر است ؟

  آهنربادو نيروهای بين 

  

  صوت 

  
  صوت لرزش و ارتعاش است ؟که  ادنشان د چگونه می توان

  از کجا می آيد ؟ ی خاصتوانيم تشخيص دهيم که يک صدا چگونه می

  عمل می کنيم ؟درست شلوغی ٬ چقدر در شنيدن يک صدا  هنگام

  آيا مادران می توانند صدای گريه ی بچه خود را ازميان چند بچه تشخيص دهند ؟ 

  ؟ان چند بچه تشخيص دهند خود را ازمي آيا پدران می توانند صدای گريه ی بچه

  والدين در مقايسه با ساير بزرگساالن به صدای گريه يک بچه چگونه واکنش نشان می دهند ؟

  صدای صحبت شما تا چه فاصله ای می تواند از ميان يک لوله منتقل شود ؟

  ؟گيردمی  قرارقطر لوله تحت تاثير دراز انتقال صدا چگونه  در يک لوله

  ) پايه دارمهای با جا( ساز ليوانی 

  تاثير صوت روی شعله شمع 

  نغمه سرايان سپيده دم

  آواها و اينکه ما چگونه فرق آنها را تشخيص می دهيم 

    مقايسه جامدات مختلف از نظر انتقال صوت

  آيا طول يک شيئ مرتعش بر صدای آن موثر است ؟

  عبور صوت از درون آب  

  

  فيزيك كالسيك 
  

  م می شوند به يک اندازه منبسط می شوند ؟آيا همه ی فلزات وقتی گر



  ؟ می گذارداثر  روی ابعاد يک بادکنک دمای هوا آيا 

  دارد ؟پرواز يک بالون هوای گرم  دما تاثيری برآيا 

  منبسط می شوند ؟ مايعات وقتی گرم می شوند چقدر 

  هدايت گرمايی در فلزات مختلف 

  کجاست ؟) مثل فالسک چای (  نقاط اصلی اتالف گرما در فالسک های عايق حرارت

  آيا يک فويل آلومينيومی تفاوتی در مدت زمان پخت ايجاد می کند ؟

  فلزات چگونه از نظر هدايت گرمايی مقايسه می شوند ؟

  آب چه مقدار نمک الزم است ؟ رویبرای شناور کردن يک تخم مرغ 

  آيا آب نمک زودتر از آب خالص به جوش می آيد ؟

  توسط آن جسمتابش حرارتی جذب يزان رمبرنگ جسم تاثير 

  چگالی گازهای مختلف  مقايسه

  ر نقطه انجماد آب باثر نمک های متفاوت  مقايسه

  ساخت يک ژنراتور بادی

  رسم مسير حرکت يک توپ در هوا 

  

  نور و بينايي 

  
  يک برق فالش دوربين عکاسی محاسبه زمان 

  تر از نمونه های موجود    به) بدون لنز ( طراحی يک دوربين ساده  سوراخ دار 

  )بدون لنز ( روزنه دوربين های ساده ی سوراخ دار  بهينه اندازهيافتن 

  عبور نور از درون آب و نتايج آن

  رنگين کمان ها چگونه شکل می گيرند ؟

  عدسی هايی از يخ وساير مواد

  يک ميکروسکوپ خانگی 

   اشيای ريزعکسبرداری از 

  )برجسته بين ( استروسکوپ 

  

  يمي ش

  
  ؟ مقايسه انحالل پذيری مواد مختلف

  آيا دما بر انحالل پذيری موثر است ؟

  تغييرات شيميايی چگونه تحت تاثير گرما قرار می گيرد ؟

  تغييرات شيميايی چگونه تحت تاثير نور قرار می گيرد ؟

  اکسيژن بر سرعت سوختن  غلظتتاثير

  )لخته شدن ( انعقاد 

  

  فناوري 

  
  تصل به قالب ماهيگيریطعمه های مصنوعی م

  ملوانان  بستن طناب  و گره های ويژه

  ساعت های آفتابی و طرح های مختلف آن 

  يک چتر نجات بايد چقدر بزرگ باشد ؟

  ؟نجات تاثير دارد سرعت فرود چتر عواملی برچه 

  هواپيماها چگونه پرواز می کنند ؟

   با کارايی بهتر يک بومرنگاحی طر

  سرعت حد  فرود آن ه گيری اندازطراحی چتر نجات و 

  يک پنکه چند پره بايد داشته باشد ؟ پروانه 

  اندازه ٬ شکل و جنس بادبان و تاثير آن بر سرعت قايق بادبانی 

  طرح های مختلف لنگرهای دريايی 

  طرح های کارامد آسياب های بادی 

  طرح پره های آسياب بادی چگونه بر قدر ت آن اثر می گذارد ؟

  کشتی يا هواپيما  ای پروانه بهترين شکل بر

  فلزات ريخته گری 

  شيشه گری با دميدن 

  



  آزمايشات آشپزخانه اي 

  
  چقدر وزن از دست ميدهد ؟ پس از مصرف يک چای کيسه ای

  ؟ گی را تحمل می کنديک ساقه ی کرفس وقتی در آب خيسانده می شود چقدر خميد

  )  Popcorn( درجه ی شکفتگی ذرت پف فيل 

  و تفکيک زباله های آشپزخانه ای طبقه بندی 

  يا نان سفيد ؟ کپک می زندزودتر  برشته شدهنان 

  تشخيص يک تخم مرغ تازه از يک تخم مرغ مانده 

  تشخيص يک تخم مرغ آب پز شده از يک تخم مرغ خام 

  تجزيه پذير قابل بازيافت هستند ؟ آلی مواد آيا

  موزهای قهوه ای 

  ها می شود ؟چه عاملی باعث قهوه ای شدن سيب 

  ؟ چه قدر آب دارد يک سيب 

  در ميوه های خشک چه مقدار آب موجود است ؟

  ؟ پرتقال چه قدر آب دارد يک 

  يا بيرون آن ؟ سدپرتقال درون يخچال سريعتر می پو

  چگونه می توانيم رسيدن ميوه را سرعت دهيم يا کند کنيم ؟

  آيا نور بر سرعت رسيدگی سيب موثر است ؟

  رت بر سرعت رسيدگی سيب موثر است ؟آيا درجه حرا

  اگر سيب ها را جدا از هم قرار دهيم آيا سرعت رسيدن آنها کند تر می شود ؟

  چه شرايطی رسيدگی ميوه را به تاخير می اندازد ؟

  برای ذخيره ميوه است ؟ جاکدام قسمت يخچال مناسبترين 

  آيا همه ی ميوه ها در يخچال ماندگاری بهتری دارند ؟

  ؟يا بيرون آن رون يخچال ماندگاری بيشتری دارد کاهو د

  برای نگهداری شير چقدر است ؟مناسب ترين دما 

  آب داغ زودتر منجمد می شود ٬ يا آب سرد ؟

  خاصيت ضد انجمادی نمک 

  ؟ ردانجماد نمک را از آب جدا کبا  می توانآيا 

  ؟ می شودتبخير  خالصآيا آب نمک زودتر از آب 

  دتر ذوب می شود يا در هوا ؟   آب زو دريک تکه يخ 

  رنگهای گياهی

  سرعت رنگ پريده شدن لباس هايی که بارنگهای طبيعی رنگ شده اند 

  آيا سرعت رنگ پريدگی همه ی رنگها يکسان است ؟

  ی در مقابل شستشو دارند ؟بيشترکدام رنگهای شيميايی دوام 

  رد ؟در غباری که ازخانه جمع آوری شده است چه چيزهايی وجود دا

  حشرات موجود در غبار 

  هستند ؟ Cکدام آبميوه های طبيعی حاوی بيشترين ويتامين 

  را ازبين می برد ؟ Cآيا حرارت ويتامين 

  موجود در آبميوه موثر است ؟ Cآيا نور برميزان ويتامين 

  حفاظت می کند ؟مموجود در آب پرتقال به بهترين شکل  Cکدام نوع بسته بندی از ويتامين 

  نوشيدنی متداول بيشترين اسيد را دارد ؟کدام 

  

  آب و سياالت ديگر

  
  مايعات 

  در آب شير چه چيزهايی وجود دارد ؟

  يافت می شود ؟ يینوع باکتری ها چه لوله کشیدر آب 

  آزمايش خلوص و پاکی آب های بسته بندی شده 

  آزمايش کيفيت آب 

  آب خانه ی ما چقدر پاک و خالص است ؟

  ؟ کردپاکسازی آبهای آلوده استفاده برای رژی خورشيدی ان از آيا می توان

  تبخير آن محلول موثر است ؟سرعت آيا مقدار ماده ی حل شده در يک محلول بر 

  تبخير آن محلول موثر است ؟ سرعت آيا نوع ماده ی حل شده در يک محلول بر 

  گذارد ؟ تبخير اثر می سرعت چگونه بر  دما

  گذارد ؟ تبخير اثر می سرعت رطوبت محيط چگونه بر 

  گذارد ؟ تبخير اثر می سرعت سرعت باد چگونه بر 

  کند ؟ تبخير چه مقدار خنکی توليد می

  مايعات وقتی تبخير می شوند خنک می کنند ؟ آيا همه



  پاکسازی لکه های نفتی 

  انجماد آب

  نقطه آغازانجماد آب ٬ سرعت ٬ 

  شبنم و چگونگی شکل گيری آن

  يخ چقدر محکم است؟

  جاری می شوند واره هايی که از درون مجسمه هاف

   بيشترطراحی کالهک دودکش با کارايی 

  ؟شکل بدنه و دماغه ی يک هواپيما چگونه بر مقاومت و اصطکاک آن در برابر هوا اثر می گذارد 

  رفتار قطره ها روی يک صفحه ی داغ 

 رفتار قطره های جوهر درون آب 

  

  هواشناسي

  
  ق قطبی می توان ديد ؟چه رنگهايی را در شف

  نوسانات طول روز در مدت يک سال چگونه است ؟

  نوسانات طول روز در يک عرض جغرافيايی و در يک روزمعين چگونه است ؟

  شبنم در چه مواقعی شکل می گيرد ؟

  .اندازه گيری مقدار شبنمی که در يک متر مربع جا شکل می گيرد 

  آيا عوامل سرمازا برميزان شبنم موثرند ؟

  در طول روز چگونه تغيير می کند ؟ دما

  . يک دماسنج دست ساز بسازيد و اندازه گيری هايتان را با آن ثبت کنيد

  بارندگی در محل سکونت شما و مقايسه ی آن با گزارشات هواشناسی روزانه اندازه گيری ميزان 

  تکنيک بارور کردن ابرها 

  ساختار يک دانه ی تگرگ به ما چه می گويد ؟

  

  وم زمين  عل

  
  زمين های گلی  در ترکالگوی 

  خاکهای مختلف چگونه مشخص می شود ؟ تفاوت

  کرم های خاکی چه اهميتی برای خاک و گياهان دارند؟

  .ترکيبات خاک و تاثير آن بر رشد گياهان 

  بندپايان کوچک چه تاثيراتی بر خاک دارند ؟

  سرعت هوازدگی سنگها و صخره ها از سطوح جديدشان 

  ی توانيد از يک سنگ آب استخراج کنيد ؟م اآي

  ظرفيت نگهداری آب در خاکهای مختلف 

  خاک آسان تر ازهمه با جريان آب فرسايش می يابد ؟نوع کدام 

  ميزان شيب زمين چقدر بر سرعت نهرها تاثير گذار است ؟

  چه مقدار آب در خاک خشک وجود دارد ؟

  گرمای بيشتری جذب می کند ؟ کدام يک از انواع خاک در اثر تابش نور خورشيد

  د ؟نهايی خود را پيدا می کنشکل چگونه مسير يک رودخانه 

  ميزان گل و الی يک رودخانه در اوقات مختلف چقدر است ؟

  

  گياهان  

  
  گياهان و جانوران  و اثر آن برطول روز 

  مناسبترين مقدار غذای گياهی در رژيم غذايی چقدر است ؟

  به نور  گياهان و واکنش های آنها

  يک گياه برای پيداکردن جهت نور حداقل به چه ميزان نور احتياج دارد

  گياه در معرض تابش کدام يک از رنگهای نور بهتر رشد می کند ؟

  بهترين محيط برای رشد دانه های کاهو و تربچه 

  فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها

  تاثيرات مقادير باالی اکسيژن بر گياهان  

  چقدر آب جذب می کنند ؟گياهان 

  گياهان حشره خوار چگونه طعمه خود را به دام می اندازند ؟

  آب چگونه درون پيکر گياه حرکت می کند ؟



  ريشه های چمن با چه سرعتی رشد می کنند ؟

  تنوع در يک گونه خاص از چمن 

  تکثير و توليد مثل گياهان 

  کدام گياهان حرکت می کنند ٬ چرا و چگونه ؟

  جلبک هارشد لرزنی آب بر تاثير ک

  مهار رشد جلبک ها بر سطح سنگفرش های خيابانی مرطوب

  آنچه بعد از يک رگبار باران دربين موزائيک های سنگفرش پارک يا خيابان می رويد 

  عمل پيوند زدن در گياهان 

  آيا می توان گوجه فرنگی را به سيب زمينی پيوند زد ؟

  هان به چه چيزهايی احتياج دارند ؟گيا: کودها تاثير تغذيه گياهان و 

  مقايسه کودهای طبيعی و شيميايی

  استفاده از گياهان برای شفابخشی و درمان طبيعی

  نفت چه تاثيری بر گياهان آبزی دارد ؟

  

  جانوران  

  
  چرخه زندگی يک مگس چگونه است ؟

  يک مگس چقدر عمر می کند ؟

  رسيدن آنها به مرحله شفيرگی موثر است ؟ چه عواملی بر ميزان زاد و ولد مگس های خانگی و 

  چرخه زندگی يک پروانه چگونه است ؟

  چه تعداد مورچه در يک النه زندگی می کنند ؟

  مورچه ها برای کسب غذا تا چه مسافتی از النه خود دور می شوند ؟

  زنبورها تاچه مسافتی از کندوی خود دور می شوند ؟

  رفتار جيرجيرک ها در يک محيط بسته

  اثير رطوبت محيط بر ميزان آواز خوانی جيرجيرک ها ت

  شدت نور چگونه بر رفتار جيرجيرک ها تاثير می گذارد ؟

  کدام مواد طبيعی می توانند باعث مرگ الروهای پشه شوند ؟

  آفت کش برای مهار الروهای پشه استفاده شوند ؟ کدام گياهان می توانند به عنوان

  وان يک آفت کش طبيعی برای مهار الروهای پشه استفاده از پوست مرکبات به عن

  طبيعی حشرات  آزمايش اثربخشی چند مهار کننده

  محيطی برای زندگی خرخاکی بهتر است ؟ چه

  درجه حرارت بر حشرات چه تاثيری دارد ؟

  پرورش سوسک حمام برای آموختن چرخه زندگی آنها

  ؟آيا کرم خاکی به روشنايی و تاريکی واکنش نشان می دهد 

  آيا نور های رنگی مختلف بر رفتار کرم خاکی تاثيرگذارند ؟

  آيا کرم خاکی به سرو صدا و درجات آن واکنش نشان می دهد ؟

  کرم خاکی چگونه بدون اسکلت خود را به پيش می برد ؟

  آيا جمعيت کرمهای خاکی ارتباطی با نوع خاک دارد ؟

  تاثير رطوبت بر فعاليت يک کرم خاکی 

  کرم ؟ حلزون يا : تر حرکت می کند کدام يک سريع

  حلزون در يک دقيقه چقدر جابجا می شود ؟

  هزارپا ٬ در طول يک روز ٬ می تواند چقدر غذا بخورد ؟

  چه ميزان رطوبت برای سوسک آرد مناسب تر است ؟

  چه غذاهايی را ترجيح می دهند ؟) mealworm(الرو حشرات

  شرات می شوند ؟چه غذاهايی باعث سريع ترين رشد در الرو ح

  نورهای رنگی مختلف چگونه بر رفتار الرو حشرات تاثير می گذارند ؟

  تاثير می گذارد ؟ )آرتميا (  درجات مختلف شوری چگونه بر ميگوی ساکن آب شور

PH تاثير می گذارد ؟ )آرتميا ( چگونه بر ميگوی ساکن آب شور  

  ؟درجه حرارت چه تاثيری بر ميزان تنفس ماهی قرمز دارد 

  موشهای اهلی چه واکنشی به انواع مختلف غذا نشان می دهند ؟

  استخوانها از چه ساخته شده اند ؟

  ماهيچه است ؟ قدرت چه چيزی تعيين کننده

  مشاهده سلول های خونی در حيوانات مختلف 

  يک حلزون روی چگونه سطحی سريعترين حرکت را دارد ؟

  مورچه ها عسل را بيشتر دوست دارند يا شکر ؟

  آيا گونه های مختلف هزار پا مقادير متفاوتی غذا می خورند ؟

  آيا هزارپاها بااندازه های مختلف مقادير متفاوتی غذا می خورند ؟

  آيا برگ های نعنا يا ساير گياهان باعث دفع مورچه ها می شوند ؟



  رفتار جانوران

  
  زاغی های کالغرفتار

  کالغ یرفتارها

  رفتار مرغان دريايی

  يری در سوسک حمامقدرت يادگ

  قدرت يادگيری در خرخاکی

  آيا الرو حشرات محيطهای روشن را بر محيط های تاريک ترجيح می دهند ؟

  آيا سروصدا بر قدرت يادگيری تاثيرگذار است 

  مقايسه تاثير محرک های نوشتاری و شفاهی در يادگيری 

  رند ؟شيوه های يادگيری چگونه بر ميزان يادسپاری مطالب تاثير می گذا

  افراد يک گونه خاص از حيوانات چگونه با هم ارتباط برقرار می کنند ؟

  آيا عالئم زبان اشاره به فرهنگ شما بستگی دارد ؟

  آيا حيوانات از آب رنگی اجتناب می کنند يا آن را ترجيح می دهند ؟

  حافظه کوتاه مدت و بلند مدت 

  ره موثر است ؟آيا رنگ محيط پيرامون بر عادت های تغذيه ای يک حش

  واکنش بندپايان ساکن خاک به نور ٬ رطوبت و آلودگی 

  تاثير سن بر عکس العمل های غير ارادی بدن 

  چگونه رفتار می کنند ؟ جوجه های يک روزه

  پرندگان دانه ها و غذاهای چه رنگی را بيشتر دوست دارند ؟

  يک سگ حداکثر تا چند می تواند بشمارد ؟

  يک موش در طی کردن يک ماز موثر است  چه عواملی بر توانايی

  رفتار جستجو در حاشيه ديوارها در موش

  تاثير ارتفاع ظرف دانه خوری پرندگان آزاد از زمين ٬ بر ميزان جذب پرندگان به اين محل ؟

  ظرف دانه خوری پرندگان آزاد با داشتن چه رنگی ٬ پرندگان را بيشتر به خود جذب می کند ؟

  رفتار غذاخوردن موش  نور و تاثير آن بر

  

  حواس پنج گانه 
  

  آيا وقتی چشمانتان بسته باشد می توانيد بگوييد صدا از کدام جهت می آيد ؟

  بر عکس العمل های غير ارادی شما موثر است ؟ کردن آيا تمرين

  آيا نور درخشان و روشن بر ميزان تيزبينی شما موثر است ؟

  بينايی شما بهتر می شود ؟آيا اگر دايره ی ديدتان را محدود کنيد 

  رنگها را می بينند؟) يا ديگر حيوانات اهلی(آيا سگ ها 

  داشتن دو چشم مزيت های 

  چشم ها و توانايی تخمين مسافت 

  توليد شده با کامپيوتر اوير برجسته تص

  آيا غذا بدون بوييده شدن مزه دارد ؟

  افزايش سن چه تاثيری بر احساس گرمای محيط دارد ؟

  ا چه دقتی می توانند درجه حرارت را تخمين بزنند ؟افراد ب

  ميزان حساسيت چشايی در سيگاری ها و غير سيگاری ها مقايسه 

  سن تا چه اندازه بر احساس بويايی اثر می گذارد ؟

  بويايی سگ ها تا چه اندازه قوی است ؟

  بشنوند ؟ يامی توانند بو بکشند  خاکیآيا حلزون های 

  يکسان است ؟ درهاو پ رهامادآيا قدرت بويايی 

  تاثيرات بينايی و بويايی بر چشايی

  تشخيص غذاها با چشم بسته

  افزايش سن تا چه حد بر احساس چشايی موثر است ؟

  با چه دقتی و تنها از طريق چشيدن می توانند نوع ميوه ها را تشخيص بدهند ؟ درهاو پ مادرها

  نوع غذاها را تشخيص بدهيم ؟ما باچه دقتی و تنها از طريق چشيدن می توانيم 

  افراد با چه دقتی و بدون داشتن ساعت مچی يا ديواری می توانند زمان را تخمين بزنند ؟

  آيا به کار گرفتن دو چشم در تخمين مسافت دقيق تر از به کار گرفتن يک چشم است ؟ 

  چشايی در نوک زبان 

  آيا زبان انسان نواحی معينی برای مزه های مشخص دارد ؟

  زبان ما در احساس کدام مزه حساسيت بيشتری دارد ؟

  افراد در توانايی کشف مزه شيرينی در غذا چه تفاوت هايی دارند ؟

  آيا حيوانات حس مغناطيسی دارند ؟

  می توانيد تنها از طريق لمس کردن يک چيز ٬ بگوييد آن چيست ؟   آيا



  حس المسه تا چه حد قابل اطمينان است ؟

  م حس المسه خودمان را فريب بدهيم ؟آيا ما می تواني

  ساله چه تفاوتی با ما دارد ؟ ۲صحبت کردن يک بچه 

  يک بچه دوساله چه تعداد لغت می داند ؟

  ساله تا چه اندازه وسيع است ؟ ۱۲دامنه لغات يک بچه 

  تا چه اندازه وسيع است ؟ زرگسالدامنه لغات يک فرد ب

  

  متفرقه زيست شناسي 
  

  ب بچه ها همزمان با بزرگ شدن آنها تغيير می کندآيا سرعت ضربان قل

  چه نوع فعاليت هايی بر سرعت ضربان قلب شما موثر است ؟

  تاثير ورزش بر فشار خون چيست ؟

  است؟ درحال استراحت متفاوت درهاو پ مادرهاآياسرعت ضربان قلب 

  داستان يک دندان روئيده ٬ از ابتدا 

  کوتاه می دوند ؟دقسريعتر از افراد  قدبلندآيا افراد 

 يک دونده اثر می گذارد ؟دويدن اصطکاک سطوح مختلف چگونه بر 

  آيا تاريخ تولد قابليت های ورزشی را تحت تاثير قرار می دهد ؟

  آيا ماه بر رفتار انسان اثر می گذارد ؟

  

  علوم زمين 

  
  يونانيان باستان چگونه می دانستند که زمين گرد است ؟

  ايه مساختار زمين شناسی ناح

  و سرمنشا آنها  اسنگ های ساختمانی استفاده شده در منطقه م

   اشواهد هوازدگی و فرسايش در ناحيه م

   انوع خاک در ناحيه م

  

  تحقيقات ميداني

  
  زندگی گياهان و جانوران در حياط مدرسه 

  )بررسی تغذيه جانوران (  يک پارک محلی کی چی می خوره ؟ در

  ی در يک چمن زار الگوی استقرار گونه های علف

  بررسی يک نهر يا رود

  بررسی يک محوطه پوشيده از چمن

  بررسی يک درخت تنها

  بررسی حياط يک خانه

  حيات در يک توده کود آلی

  بررسی يک آکواريوم متوازن

  تغييرات در سکنه يک توده چمن کوتاه شده 

  تغييرات در حيوانات ساکن يک توده برگ در يک ناحيه 

  در طول فصول مختلفو ه حيات در يک ناحي

  رژيم غذايی حيوانات مختلف

  زباله های پالستيکی چگونه برای محيط زيست خطرساز می شوند ؟

  چقدر طول می کشد تا زباله تجزيه شود ؟

  

  زيستي

  
  يک عنکبوت چگونه تارش را می سازد ؟

  يک تار عنکبوت چقدر وزن را تحمل می کند ؟

  زد ؟يک پرنده چگونه النه خودش را می سا

  بوته زارها و جنگلها تحت تاثير چه عواملی به وجود می آيد ؟در آتش سوزی های مهيب 

  )ماه به ماه  (گل دهی گونه های گياهی يک ناحيه 

  عکاسی با فواصل زمانی از يک موضوع با دوربين ديجيتالی 

  صدف های راستگرد و چپگرد ٬ در گذشته و حال 



  در پيچکها) راستگردی يا چپگردی ( جهت گردش 

  الگوی رگبال های حشرات متعلق به يک گونه 

  ستاره شناسي 

  
  مقايسه فراوانی شهاب سنگها در اوقات مختلف 

  تعيين مسير يک سياره با استفاده از بزار آالت دست ساز و سنتی

  آيا ماه هر شب از يک نقطه طلوع می کند ؟

  مان شب ترسيم نقشه مسير حرکت ماه نسبت به ستاره ها  ازميان آس

  تعداد شهاب سنگها طی شب های مختلف چه نوساناتی دارد ؟

  رديابی شهاب سنگها با يک راديو 

  

  مواد 

  
  پودرها

  خاکسترها

  کدام مفتول های فلزی بيشترين قابليت کشش را دارند ؟

  کدام الياف بيشترين قابليت کشش را دارند ؟

  تحمل کند ؟تخم مرغ از کدام جهات خود می تواند نيروی بيشتری را 

  موی انسان با ضخامت های مختلف چقدر محکم است ؟

  نخهای ماهيگيری نايلونی چقدر محکم هستند ؟

  تارهای عنکبوت از گونه های مختلف چقدر محکم هستند ؟

  تارهای ابريشمی پيله کرم ابريشم چقدر محکم هستند ؟ 

  ؟ ن يک توپ پس از برخورد به زمين موثر استپريدچه عواملی در باال

  يک خالل دندان چقدر محکم است ؟

  ميزان استحکام پيوستگی ميخ و تخته 

  تجزيه شونده  و تاثير نور بر مواد ناپايدار

  ) مثل تخته سه ال ( مقايسه استحکام و مقاومت چوبهای يکپارچه و اليه اليه 

  اليه مقاومترند ؟ از تخته چوبهای اليه)  مثل نئوپان مخلوط تکه های چوب( مپوزيتاآيا تخته چوبهای ک

  چوبهای متفاوت وقتی آب جذب می کنند چقدر افزايش حجم پيدا می کنند ؟

  چقدر استحکام دارند ؟) سلفون(لفافه های پالستيکی

  و قابليت ارتجاعی يک نوار الستيکی  دما

  ترک های صدفی شکل در صخره ها 

  آهن چگونه از ملغمه سنگ معدن آهن استخراج می شود ؟

  چگونه ساخته می شده اند؟  ميالدی ۱٥۰۰ سال  ازفلزات قبل 

  ساختن يک آينه

  نقطه ذوب لحيم از جنس های مختلف 

  که ذرات معلق را درون مايع حرکت می دهد بسازيد ) lava lamp (يک چراغ تزئينی

  

  صدا

  
  ضبط صدا در زير آب 

  آوازخوانی يک کتری 

  اصوات توليد شده در لوله های آب 

  و سروصدا چيست ؟ تفاوت بين موسيقی

  صوت چگونه توليد می شود ؟

  صوت چگونه منتقل می شود ؟

  چه عواملی زير و بمی  صدا را تحت تاثير قرار می دهد ؟ 

  موثر است ؟) ولوم ( بر بلندی صدا  عواملیچه 

  همهمۀ راهروها

  چه چيزی باعث می شود که بعضی رستوران ها پر سرو صداتر از بقيه باشند ؟

  

  

  

  



  انرژي

  
  چه عواملی بر اشتعال موثرند ؟ –آتش و اشتعال 

  ساخت آينه های مقعر و شلجمی برای کوره های خورشيدی

  )water wheel (طرح های مختلف چرخاب ها 

  چرخابی که آب از باال روی آن می ريزد انرژی جنبشی بيشتری توليد می کند يا چرخابی که آب از زير آن را بگرداند ؟ 

  

  نور

  
  رنگين کمان

  ريزعکسبر داری از چيزهای 

  تشخيص رنگ در حيوانات

  مواد شب نما

  خطاهای ديد

  

  فضا 

  
  )Astrophotography(عکسبرداری از ستارگان 

  عکسبرداری از ماه 

  عکسبرداری از خورشيد

  گرفتگِی ماه

  عکسبرداری از خسوف

  عکسبرداری از کسوف

  سنگ های آسمانی 

  لّکه های خورشيدی

   افالک نما و طراحی آن 

  

  مهندسي

  
  چرخ دنده ها ٬ بازده ٬ روان کننده های مختلف

  می کنند ؟ نوع طرحی مدت زمان بيشتری پرواز موشک های کاغذی با چه

  کدام نوع از آبپاش های چمن بهتر کار می کنند؟

  طراحی يک خانه با کمترين اتالف انرژی

  اندازه گيری دقيق ضخامت کاغذ 

  يک آجر چقدر محکم است ؟

  پل بيشترين وزن را تحمل می کند ؟ کدام مدل

  تاخوردگی بيشترين فشار را تحمل می کند ؟ مدلکاغذ با چه 

  

  علوم زمين 

  
  وسعت زمين چقدر است ؟

  وزن کرۀ زمين چقدر است ؟

  خورشيد و ماه با زمين چقدر فاصله دارند ؟

  آب رودخانه ها چرا بعد از باران گل آلود می شود و چقدر ِگل حمل می کند ؟ 

  آب يک بندرگاه تاچه مدتی پس از باران گل آلود می ماند ؟

  ذرات ماسه در يک ساحل دست نخورده ازچه تنوعی برخوردارند ؟

  آيا هنگام جزرو مد ذرات ماسۀ جديد در ساحل ته نشين می شود ؟

  در فاصله کمی از ساحل آيا ذرات ماسه تنوع دارند ؟

  ل متفاوت است ؟آيا ذرات ماسۀ بيابانها با ذرات ماسۀ سواح

  چه مقدار از ذرات ماسۀ ساحل را خرده های صدف تشکيل می دهد ؟

  چه مقدار از ذرات ماسۀ ساحل را بقايای موجودات زنده تشکيل می دهد ؟

  



  هواشناسي

  
  وقتی برف آب می شود چه اتفاقاتی می افتد ؟

  برف ذوب شده شامل چه موادی است ؟

  ؟حيات در زير برف چقدر دوام می آورد 

  الگوی رايج وزش باد در منطقه شما

  چگونه ابرها با الگوهای هواشناسی ارتباط پيدا می کنند ؟

  سرعت و جهت باد در ارتفاعات مختلف 

  تاثير باران بر خاک با و بدون پوشش گياهی 

  آيا آب شيرين نسبت به آب شور گرما را برای مدت طوالنی تری حفظ می کند ؟

  ن در شب موثر است ؟چه عواملی بر خنک شدن زمي

  نورخورشيد توسط سطوح مختلف  و باز تابشجذب 

  اختالف دمای سايه و آفتاب 

  

  شيمي

  
  ... )دستمال کاغذی ٬ شوينده ها و (  آزمايش محصوالت مصرفی

  تاثير نور خورشيد بر الستيک ٬ جوهر و کاغذ 

  چسبندگی به شيشه چه تفاوتی در مايعات مختلف دارد ؟

  ه بر ميزان چسبندگی آب به شيشه اثر می گذارند ؟مواد مختلف چگون

  حباب های صابون در روزهای گرم دوام بيشتری دارند يا در روزهای سرد ؟

  قل زدن و جوشيدن در مايعات مختلف 

  حباب های صابون همين طور که باال می روند چه تغييری می کنند ؟

  ضد زنگ ها چقدر موثرند ؟

  ار خوردگی و زنگ زدگی می شوند ؟کدام فلزات درون آب زودتر دچ

  ؟ لوله کشیبلور شکر در آب مقطر سريعتر رشد می کند يا در آب 

  آيا درجه حرارت بر رشد بلورها موثر است ؟

 بلورها و کاربردهای آنها  

  

  دانش مصرف كنندگان 

  
  ؟خشک شدن رنگ دارد  ردما چه تاثيری ب

  ؟خشک شدن رنگ دارد  ررطوبت چه تاثيری ب

  ؟يا يک لکۀ رنگ ر است روغن در مقابل هوازدگی پايدارت يک لکۀ

  کدام نوع باتری ديرتر تمام می شود ؟

  ؟دارد گياهان آپارتمانی اثر بهتری روی کدام نوع از کود 

  روی تمام سطوح بنويسد ؟ دکدام نوع قلم می توان

  کدام نوع قلم در حالت وارونه باز هم می نويسد ؟

  ديرتر تمام می شود ؟ ودکارخ کدام نوع مارک تجاری از

  با يک قلم چقدر می توان نوشت ؟

  کدام نوع چسب بهتر می چسبد ؟

  .مقدار آب موجود در چند نوع غذا را مقايسه کنيد 

  تاثير انجماد بر باکتری ها 

  آيا صابون باکتری ها را می کشد ؟

  آيا مواد ضد عفونی کننده واقعًا باکتری ها را می کشند ؟

  جات بر رشد باکتری ها تاثير ادويه 

  آيا سير خاصيت ضد باکتريايی دارد ؟

  ؟ می شوندآيا قارچ ها مانع رشد باکتری ها 

  آيا دهانشويه باکتری ها را می کشد ؟

  آيا دهانشويه به َاشکال عالی تر حيات آسيب می رساند ؟

  آيا ما بايد از مواد پاک کنندۀ ضد باکتری در خانه استفاده کنيم ؟

  دست ها جلوی انتشار باکتری ها را می گيرد ؟آيا شستن 

  کيسه زباله از کدام مارک تجاری مقدار بيشتری خاکروبه را بدون پاره شدن در خود نگه می دارد ؟

  کيسه پالستيکی باچه ضخامتی بيشترين استحکام را در برابر ضربه دارد؟

  کدام مارک تجاری از دستمال سفره بيشترين قدرت جذب آب را دارد؟

  مقايسۀ قدرت جذب دستمال توالت از مارک های تجاری مختلف



  کدام نوع دستمال توالت محکم تر است ؟

  آيا همۀ کاغذهايی که از يک نوع هستند به يک اندازه محکم اند ؟

  آيا کاغذ بازيافت شده استحکامی به اندازۀ کاغذ نو دارد ؟

  مواد بسته بندی چند بار قابل بازيافت هستند ؟

  تا چه اندازه کارايی دارد ؟خشت خام 

  گاز پاک کن ها تا چه حد موثرند ؟

  واقعًا باعث پوسيدگی دندان می شود ؟ نوشابهآيا 

  کدام سيستم عايق کاری خانه کارايی بيشتری دارد ؟

  کدام نوع از کف پوش های خود چسب مقاومت بيشتری در برابر ساييدگی دارد ؟

  ری بيشتری دارد ؟کدام يک از مصالح ساختمان اشتعال پذي

  مقايسه اشتعال پذيری پارچه های گوناگون 

  ساخت پارچۀ ضد آتش 

  

  حيوانات

  
  جمع آوری انواع تار عنکبوت

  تار عنکبوت 

  پرورش حشرات آبزی 

  فرومون های مورچه و اينکه چگونه از آنها استفاده می کند ؟

  دارد ؟فعاليت مخمر نان دما چه اثری بر 

  مخمر در محيط کشت دارد ؟ فعاليتدما چه اثری بر 

  تاثير اشعه ماورای بنفش بر فرايند تخمير 

  چه عواملی بر توليد دی اکسيد کربن توسط مخمر ها موثر است ؟

  چه عواملی بر رشد مخمر ها موثر است ؟

  تاثير دما بر فعاليت مخمرها

  حيوانات مختلف چگونه تنفس می کنند ؟

  ا محل ديگر  تفاوت می کند ؟آيا آواز پرندگان يک گونه از يک محل ت

  رنگ های روی بال پروانه چگونه شکل می گيرند ؟

  

  گياهان 

  
  دانه ها با چه فاصله ای از گياه مادرشان پراکنده می شوند ؟

  آيا اين موضوع اهميت دارد که دانه ها از چه جهتی کاشته شوند ؟

  حساس هگيا

  ند ؟گياهان گوشت خوار با چه سرعتی اقدام به شکار می کن

  يک گياه درحال رويش چه مقدار وزن را بلند می کند ؟

  آيا دما بر رشد گياهان موثر است ؟

  نياز دارد ؟هم تاريکی به آيا گياه برای رويش 

  گياهان در نور چه رنگی بهتر رشد می کنند ؟

  جهت نور چگونه بر رشد گياهان اثر می گذارد ؟

  است ؟مدت نور دهی تاچه اندازه بر رشد گياه موثر 

  آيا نورهای مختلف می توانند بر مسير رشد گياه موثر باشند ؟

  انواع مختلف خاک چه تاثيری بر رشد گياه دارد ؟

  تاثير انواع مختلف کود بر رشد گياه

  گياهان در محلولهای مغذی بهتر رشد می کنند يا در خاک 

  مواد معدنی برای رشد گياهان مورد نياز است ؟نوع چه 

  رشد گياهان  تاثير آهن بر

  بهترين فاصله بندی برای گياهان ؟

  آيا کمپوست از کودهای شيميايی بهتر است ؟

  می کند ؟ آيا و جود قند در ظرف آب ٬ ماندگاری گلهای چيده شده را بيشتر  

  آيا گياهان زنده رطوبت از دست می دهند ؟

  گرما چه تاثيری بر سرعت جوانه زنی دانه ها دارد ؟

  بر سرعت جوانه زنی دانه ها دارد ؟نور چه تاثيری 

  خاک ٬ نهال درختان و سرعت رويش

  آيا اندازۀ دانه بر سرعت جوانه زنی آن موثر است ؟

  آيا درصد نور بر سرعت جوانه زنی دانه ها موثر است ؟

  آيا نيروی جانب مرکز بر سرعت جوانه زنی دانه ها موثر است ؟



  می کند ؟گياه گوجه فرنگی چه مقدار شوری را تحمل 

  آنها اسپری می کنيم تحمل می کنند ؟ به کدام گياهان بيشترين مقدار نمک را در آبی که

  آيا دود می تواند محرک جوانه زنی در گياهان بوته زار شود ؟

  گياهان مختلف چه مقدار آب مصرف می کنند ؟

  ؟کيلوگرم از محصول گياهان مختلف چقدر آب مصرف می شود  ۱برای به دست آوردن 

  چه نسبتی از ورن گياهان مختلف را آب تشکيل می دهد ؟

  روش های کشت جلبک 

  

  تحقيقات ميداني 

  
  سرعت تجزيۀ برگهای پاييزی

  اثر اگزوز وسائل نقليه روي گياهان حاشيۀ جاده ها

  در اطراف خانه چه نوع باکتری هايی زندگی می کنند ؟

  چه نوع باکتری هايی روی بدن ما زندگی می کنند ؟

  مختلف چه نوع باکتری هايی زندگی می کنند ؟ هایر خاکد

  

  ژنتيك 

  
  ارتباط رنگ مو و رنگ چشم 

  آيا دانه های بزرگتر گياهانی بزرگتر توليد می کنند ؟

  چه عاملی تعيين کنندۀ تعداد دانه ها در يک سيب است ؟

  دانه های نخود فرنگی موجود در يک غالف اندازۀ يکسانی دارند ؟ همهآيا 

  دانه های از يک نوع با سرعت يکسانی جوانه می زنند ؟ آيا

  آيا بين رنگ مو و زورمندی فرد ارتباطی وجود دارد ؟

  .ميزان شباهت اثر انگشتان را بين خواهران و برادران ٬ والدين و فرزندان و همچنين افراد يک فاميل بررسی کنيد 

  

  تاريخ علم/ جستجوي اطالعات 

  
  م قراردادی خود را به دست آوردند ؟عناصر مختلف چگونه عالئ

  .دانشمندانی که نام خود را روی اشياء نهادند 

  بيست گياه يا جانور با اسامی واقعًا عجيب و غريب 

  چه کسی کانی ها را نامگذاری کرد ؟

  

  رياضي

  
  نمادها٬ از گذشته تا به امروز

  ميله های ناپير 

  احتماالت و پيش بينی

  نقاشی مقياس 

  مشهوررياضيدانان 

  اعداد رومی

  ضرب به روش مصر باستان

  زبان های کامپيوتر

  الگوها و تناسب های رياضی

  کسر در نت نويسی موسيقی

   )تنگرام ( پازل چينی

  بازه های زمانی

  عدد پي

  عدد صفر

  بررسی اعداد بزرگ

  اعداد فيبوناچی

  خدمات بانکی

  قيمت گذاری واحد

  به دست آوردن مساحت يک دايره 



  ک مثلثزاويه های ي

  نمودارها

  ماشين حسابدر عمليات ترتيب 

  پول در دنيا

  بخش پذيری

  گزارش های هواشناسی و تقويم ساليانه

  تناسب در طبيعت

  تاريخچه تقويم

  خطاهای ديداری

  چرتکه

  کامپيوتر چگونه بارکد سازی می کند

  بی نهايت

  پيكتوگراف

  

  

  

  

  
  

  

  

 



  

  

  

  
 آموزان پروژه ها ي علمي دانش

  دوره ابتدايي
  

 سنگ بناي پژوهش دانش آموزي  
  تقويت مهارت هايIT 

 تحقق اهداف دوره ابتدايي  
 تقويت مهارتهاي زندگي  
 شناسايي استعدادها و كار آفريني 

 موقعيتي مناسب براي ارزشيابي توصيفي  
  

  ش ابتداييمعاونت آموز
  دفتر آموزش دبستاني

  كارشناسي تكنولوژي وگروه هاي آموزشي
  ۱۳۹۱-۹۲سال تحصيلي
 

 

  
  والدين محترم

  سالم 
د شما قـرار اسـت بـا انجـام يـك پـروژه علمـي در        فرزن

شركت در اين فعاليت . نمايشگاه مدرسه شركت نمايد  
علمي اثـري مانـدگار در يـادگيري فرزنـد شـما خواهـد       
گذاشت و به عنوان رويدادي جالب و و خاطره انگيـز در  

هـدف ايـن اسـت كـه دانـش      .  خاطرات او خواهد مانـد  
ت علمـي مهارتهـاي   آموز ضمن لذت بردن از يك فعاليـ 

. فكري و عملي  دانشمندان را تجربه نموده و فرا گيـرد  
در طول چند هفته اي كه فرزندتان درگير ايـن فعاليـت   
علمي مي شود ؛ سـعي خواهـد كـرد پـروژه اي علمـي را      
طراحي نموده و با استفاده از روش علمي جـواب  سـؤال   

 ايجـاد تفكّـر خالقانـه ، مهـارت حـل     . خود را پيـدا كنـد   
ــتاري و     ــاي نوش ــارت ه ــت مه ــين تقوي ــئله و همچن مس

  .گفتاري از ديگر اهداف پروژه علمي است 
الزم به ذكر است ، دانـش آمـوزان بـراي انجـام پـروژه      
خود جزوه ها و دستورالعمل هـايي را دريافـت خواهنـد    
كرد كه آنها را در انجـام مراحـل مختلـف يـاري خواهـد      

بـه   نش آمـوز  دا كمك مي كند كار همراهي شما  وكرد 
  .   رسدموقع شروع و در زمان مقرر به پايان 

از آنجايي كه بيشتر كار پروژه ي علمي خارج از مدرسه 
و در خانه انجام  مي شود از شما مي خواهيم كه در طول 
انجام پروژه فرزند خود را تشويق كنيد و برپيشـرفت او  

  .نظارت داشته باشيد 

  
حمايت شما كليد موفقيت پروژه ي او اسـت؛ امـا تقاضـا    
داريم كه ميزان راهنمايي و مشاركت شـما در پـروژه ي   
فرزندتان تا حدي باشد كه اجراي پروژه توسط خـود او  

» پيشـرفت يـادگيري   « انجام گيرد و به حق او كه همان 
ب مهم توجـه داشـته   به اين مطل. است خللي وارد نشود 

باشيد كه دانش آموز بايد شخصاً با مسائل روبرو شود و 
براي حل آنها كوشش نمايـد و فقـط در صـورت نيـاز از     

ــا  ــايي م ــان  ( راهنم ــدين و معلم ــود   )وال ــد ش ــره من . به
فرزنــدتان را در مواقــع الزم راهنمــايي كنيــد امــا اجــازه  

يـزي  دهيد كه كليت پروژه بازتابي از تـالش و برنامـه ر  
  . خود او باشد 

اين نكته را هم به خاطر داشته باشيد كه  هزينه ي زيـاد  
عامل موفقيـت يـك پـروژه نيسـت و در صـورت اتخـاذ       
روش درست حتي با صرف چند صد تومان هم مي توان 

  . يك پروژه ي موفق انجام داد 
در صـورت مـبهم بـودن موضـوع پـروژه ي فرزنــدتان ،      

ارائه اطالعات و راهنمـايي  آموزشگاه آمادگي دارد كه با 
  . هاي الزم شما را ياري نمايد 

آينده در دست فرزندان ماست و آنان با چشـيدن  جهان 
ــذّت  ــد را يعلمــفعاليــت ل ــم  در آن ، كشــفيات جدي رق

  . خواهند زد 
  .دتان در نمايشگاه علمي به اميد ديدار شما و فرزن

  
  شوراي معلمان آموزشگاه

 



  

  * معرفي جشنواره* 
جشنواره جابر بن حيان يك رقابت سالم و هيجان انگيز 
علمي بين دانش آموزان دوره ابتدايي است كـه طـي آن   
پروژه هاي علمي دانش آموزان در قالب نمايشگاه هـاي  

ايــن نمايشــگاه هــا در . علمــي ارائــه و داوري مــي شــود 
ــه اي ،  ــگاهي ، منطق ــطوح آموزش ــوري   س ــتاني و كش اس

  .برگزار خواهد شد 

  *تعريف پروژه علمي  *
پروژه ي علمي عبارت است از كوشش علمي انفرادي يا 
گروهي دانش آموزان در بـاره يـك موضـوع معـين كـه      
آنان ضمن اين كوشش هيجان انگيـز علمـي ، كـار يـك     
دانشمند را انجام مي دهند و نگرش هـا و مهـارت هـاي    

يعني دانش آموزان سـعي مـي   . كنند علمي او را پيدا مي 
كنند به دقت مشاهده كنند ، سوال بپرسند ، جمـع آوري  
اطالعات كنند ، فرضيه بسازند ، آزمـايش كننـد و نتـايج    

  . كار علمي خود را جمع بندي و ارائه نمايند 

  * علمي نمايشگاه *
دانش آموزان محصول فعاليتهاي علمي خـود را ابتـدا در   

علمـي در آموزشـگاه  بـه معـرض      قالب يـك نمايشـگاه  
نمايش و داوري مي گذارند و طـي مراحـل بعـد، پـروژه     
هاي برگزيـده آموزشـگاه بـه نمايشـگاه علمـي منطقـه ،       
پروژه هاي برتر منطقه به نمايشـگاه علمـي اسـتان و در    
نهايــت پــروژه هــاي برتــر اســتان بــه نمايشــگاه علمــي  

  . كشوري راه خواهند يافت 
  

  

  

  
  

   * كمك والدين *
به روش هاي زير به فرزند خود كمك مي توانند والدين 

  :كنند 
  كننداستقرار تجهيزات كمك  و تدارك وسايلدر * 
براي كار كردن دانـش   را فضايي مثل پاركينك يا اتاق* 

  نندآموز روي پروژه فراهم ك
پروژه هايي را انتخاب كننـد كـه مناسـب سـن و پايـه      * 

 تحصيلي دانش آموز باشد 

هاي مربوط به انجام كارهاي پـروژه و اتمـام آن    زمان* 
 .ها را برنامه ريزي و مديريت كنند 

فرزند خود را براي انجام تحقيق به كتابخانـه عمـومي   * 
 .يا مكان هاي مورد نياز ديگر ببرند 

 كمك كنند  در كشيدن خط هاي صاف به بچه ها* 

به توضيحات شفاهي فرزندشان در باره پروژه گـوش  * 
 .كنند 

 .از ايمني كودك اطمينان حاصل كنند * 

 

  * انواع پروژه علمي *
  جمع آوري نمونه همراه با طبقه بندي  -ا

  جمع آوري و طبقه بندي مجموعه اي از برگ ها: مثال 
   )ساخت نمونه (  مدل  -۲

پوسته ، (  ساخت مدلي از دانه و معرفي اجزاي آن: مثال 
  ) اندوخته و گياهك 

  نمايش  -۳
نمايش حركت مواد درون ساقه كرفس با اسـتفاده  : مثال 

  از محلول هاي رنگي 
  تحقيق -۴

تحقيق  در مـورد گياهـان دارويـي ايـران و محـل      : مثال 
  رويش آنها 

  آزمايش -۵
آيا نورهاي رنگي مختلف به يك انـدازه بـر رشـد    : مثال 

  گياه موثرند ؟
  طراحي و ساخت -۶

  طراحي و ساخت يك تله كارآمد براي سوسك : مثال 

   * علمي هپروژ عناصر يك *
هر پروژه علمي براي ارائه به نمايشـگاه و قـرار گـرفتن    

بازديدكنندگان بايد داراي اين  و قضاوت در معرض ديد
  :عناصر باشد 

  تابلوي نمايش  -
  مواد نمايشي -
  )ه هاي آزمايش فقط براي پروژ( گزارش كتبي  -
  دفتر كارنما -
  

  

 

 

 

 

 

 

  در نمايشگاه يك پروژه علمي
 



 

  

  

  

  

  

  جشنواره جابر بن حيان

  )ابتدايي  دوره پروژه هاي علمي دانش آموزان( 

  

  جدول زمانبندي 

درگير شدن با يک پروژه ي علمي و اتمام آن شـايد بـراي دانـش آمـوزان كـاري عظـيم و       

اغلب دانش آموزان نمي دانند كه زمان خود را چگونه بـراي  .  دور از دسترس به نظر برسد

بـا اسـتفاده از يـک جـدول     . كنند تا بتوانند به موقع كـار را تمـام كننـد     انجام پروژه صرف

زمانبندي مي توان آنها را با كارهايي كه بايد در طول پروژه خود انجام دهند آشـنا كـرد و   

آنها با استفاده از اين جدول مديريت زمـان را در دسـت خواهنـد    . از سردرگمي نجات داد 

از قلـم  هـم  ضمن آن كه هيچ كـاري  خواهند داد ، انجام گرفت و هر كار را در وقت خود 

    . نمي افتد

جـدول پيشـنهادي زيـر     طراحـي و سـاخت  براي انجام گام به گـام فراينـد پـروژه هـاي     

بتوانند از يک قالب آماده و برنامه ريزي شفاف استفاده دانش آموزان تا طراحي شده است 

  .آنها از بين برود  كنند و اضطراب مواجهه و اتمام پروژه ي علمي در

 

 

 

 

 

 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  
  وزارت آموزش وپرورش
 معاونت آموزش ابتدايي

  دفتر آموزش دبستاني
ههاي آموزشيتكنولوژي وگرو كارشناسي

 



 

  

  جشنواره جابر بن حيان

  )پروژه هاي علمي دانش آموزان دوره ابتدايي ( 

  طراحي و ساختبندي پروژه  جدول زمان
  : ...................به كار پروژه ع تاريخ شرو: .......................... تاريخ نمايشگاه علمي 

  زمان واقعي  ش بيني شدهزمان پي  برنامه ي وقايع هفتگي

  هفته اول
 .دانش آموز با پروژه طراحي و ساخت آشنا مي شود *

 . دانش آموز دفتر كارنماي خود را آماده مي كند  *

دانش آموز موضوعي را مطرح مي كند و در مورد پروژه طراحـي و سـاخت    *
  خود تصميم گيري مي كند و آن را در دفتركارنماي خود يادداشت مي كند 

    

  دوم  هفته
دانش آموز در مورد موضوع خود تحقيق مي كند و حداقل سه منبع مختلـف   *

 . را پيدا كرده ومطالعه مي كند 

او از هر منبع يك پاراگراف مفصل در باره جزئياتي كـه از آن منبـع در بـاره     *
  . پروژه خود آموخته است يادداشت مي كند 

    

  هفته سوم 
خود را در دفتر كارنما ) معيارها و استانداردها ( دانش آموز مشخصات طرح  *

 .مي نويسد 

دانش آموز طرح هاي مقدماتي را آغـاز مـي كنـد و آنهـا را بـه سـوي طـرح         *
 .مطلوب سوق مي دهد 

  . دانش آموز ليستي از مواد مورد نياز را به تفصيل مي نويسد  *

    

  هفته چهارم
م  و نهايي را بـراي سـاخت نمونـه اوليـه در دفتـر      دانش آموز روش گام به گا *

 .  كارنما مي نويسد 

  . دانش آموز مواد مورد نياز براي ساخت نمونه اوليه را فراهم مي كند  *

    

  ) يا بيشتر در صورت نياز ( هفته پنجم و ششم 
 .دانش آموز نمونه اوليه را مطابق مشخصات طرح مي سازد  *

 .يب مي دهد آن ترت ايشبرنامه اي براي آزم *

 .دانش آموز نمونه اوليه را تست مي كند  *

 . او داده هايي را جمع آوري نموده و در دفتر كارنما يادداشت مي كند  *

مشخصات طرح هستند با دانش آموز داده ها را تحليل مي كند كه آيا مطابق  *
  ؟يا خير

    



 

  هفته هفتم 
 ايشآزمـ اگر نمونه اوليه مطابق مشخصات طرح عمل نمـي كنـد ، طراحـي و     *

 .الزم استمجدد 

 .داده ها دوباره جمع آوري و تحليل مي شوند *

  .نتيجه گيري مفصال نوشته مي شود *

    

  هفته هشتم 
ــابلو نمــايش خالقانــه مــي ســازد كــه در آن از رنــگ ،    * دانــش آمــوز يــك ت

كاغذهاي تزئينـي ، نوشـته هـاي كوچـك و بـزرگ ، تصـاوير و طـرح هـاي         
 .مختلف استفاده شده است 

 .بلو همه مراحل روش مهندسي نشان داده مي شود درون تا *

دانش آموز زير هر يك از عناوين مراحل روش مهندسي شرح مختصـري  از   *
 .مطالب مربوط مي نويسيد

دانش آموز مطالبي را كه مي خواهد در توضيح هر يك از گامهـاي  كـارش     *
  . در مصاحبه با داوران بيان كند ، تمرين مي كند 

    

  

  

 



 

  

  

  

  

  

  

  جشنواره جابر بن حيان

  )ابتدايي  دوره پروژه هاي علمي دانش آموزان( 

  

  جدول زمانبندي 
عظيم و دور از دسـترس   يدرگير شدن با يک پروژه ي علمي و اتمام آن شايد براي دانش آموزان كار

صرف كننـد تـا   اغلب دانش آموزان نمي دانند كه زمان خود را چگونه براي انجام پروژه .  به نظر برسد

با استفاده از يک جدول زمانبندي مي توان آنها را با كارهايي كه بايد . بتوانند به موقع كار را تمام كنند 

آنهـا بـا اسـتفاده از ايـن جـدول      . در طول پروژه خود انجام دهند آشنا كرد و از سـردرگمي نجـات داد   

ضـمن آن كـه   خواهند داد ، ود انجام مديريت زمان را در دست خواهند گرفت و هر كار را در وقت خ

   . از قلم نمي افتدهم هيچ كاري 

دانـش  تـا  پيشنهادي زير طراحي شـده اسـت   جدول  آزمايشهاي براي انجام گام به گام فرايند پروژه 

اضطراب مواجهه و اتمام پـروژه  بتوانند از يک قالب آماده و برنامه ريزي شفاف استفاده كنند وآموزان 

  .ها از بين برود علمي در آن

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  
  وزارت آموزش وپرورش
 معاونت آموزش ابتدايي

  دفتر آموزش دبستاني
ههاي آموزشيكارشناسي تكنولوژي وگرو

 



 

  

  

  

  جشنواره جابر بن حيان

  )پروژه هاي علمي دانش آموزان دوره ابتدايي ( 

  آزمايش جدول زمانبندي پروژه
  : ...................به كار پروژه  عتاريخ شرو: .......................... تاريخ نمايشگاه علمي 

  زمان واقعي  يني شدهزمان پيش ب  برنامه ي وقايع هفتگي

  هفته اول
 .يك عنوان يا مسئله را براي پژوهش انتخاب كنيد  *

يك دفترچه ي يادداشت براي خودتان درست كنيد تا همه ي يادداشـت   *
 . ها و تحقيقات خودتان را در طول پروژه در آن ثبت كنيد 

ــد     * ــات اوليــه را شــروع كني از متخصصــين و كارشناســان مثــل   : تحقيق
در . كسـب اطالعـات كنيــد   مســئولين دولتـي  كنيسـين هـا و  دانشـمندان، ت 

 .صورت لزوم مصاحبه هايي ترتيب دهيد 

كتاب ها ، مجالت ، ( از منابع مكتوب : تحقيقات تكميلي را شروع كنيد  *
) اينترنــت و نــرم افزارهــا ( و منــابع الكترونيكـي  ) روزنامـه هــاو نشــريات  

  . تحقيقات به عمل آوريد 

    

  هفته دوم 
 . يا مسئله خود را در صورت لزوم تغيير دهيد عنوان  *

پـژوهش و يـا آزمايشـتان از نظـر روش و مـواد      انجـام  در مورد چگونگي  *
 . مورد نياز تصميمات الزم را اتخاذ كنيد 

از روي اطالعاتي كه تا كنون جمع آوري كرده ايد فرضيه ي خودتـان را   *
 . شكل دهيد 

به تحقيقات خود ادامه دهيد و از بهترين منابعي كه پيدا مي كنيد اسـتفاده   *
 .كنيد 

  . با متخصصين و كارشناسان براي كسب اطالعات بيشتر مصاحبه كنيد  *

    

  هفته سوم 
تحقيقات خـود را تكميـل كنيـد و خالصـه ي مهمتـرين مطالـب را بـراي         *

 . نوشتن گزارش كتبي آماده كنيد 

مشاهدات خـود را در دفترچـه   . خود را شروع كنيد  انجام آزمايش علمي *
 .  يادداشت ثبت كنيد 

  . شروع كنيد را جمع آوري و يا خريد مواد الزم براي تابلوي نمايش  *

    



 

  هفته چهارم
 .روي پيش نويس اوليه گزارش كتبي كار كنيد  *

 .به ثبت مشاهدات خود از آزمايشات در دفترچه ي يادداشت ادامه دهيد  *

  . قدماتي تابلوي نمايشتان را طرح ريزي كنيد نقشه ي م *

    

  هفته پنجم 
 . پيش نويس دوم گزارش كتبي تان را بنويسيد  *

 . شروع به سوار كردن اجزاء تابلوي نمايش كنيد  *

طراحي عالئم ، برچسب ها ، نمودارها ، جدول ها و يا ديگر مواد ديداري  *
 . را براي تابلوي نمايش شروع كنيد 

فرضيه ، عنوان (  كه روي تابلوي نمايش قرار خواهند گرفترا  ييمتن ها *
بنويسيد و براي تعيين جا و چيدمان آنها روي تابلوي نمايش ... ) ، نتايج و 

 . برنامه ريزي كنيد 

 . به ثبت مشاهدات خود از آزمايشات ادامه دهيد  *

  . هر گونه عكسي كه مورد نيازتان بود تهيه كنيد  *

    

  هفته ششم 
مشاهدات خود را تجزيه و تحليل كنيـد و  . ود را تكميل كنيد آزمايش خ *

 . نتايج خود را به تفصيل بنويسيد 

نسخه ي نهـايي گـزارش كتبـي خـود را بنويسـيد و سـپس آن را تايـپ و         *
 . ويرايش كنيد 

 . عكس ها را در صورت لزوم بزرگ كنيد  *

وي توضيحات يا اطالعـات زمينـه اي را تايـپ كنيـد و آنهـا را روي تـابل       *
 . نمايش نصب كنيد 

ساختار تابلوي نمايش خود را با اضافه كردن نمودارها ، جـداول و ديگـر    *
  . مواد ديداري تكميل كنيد 
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  بسمه تعالي
  

  

  

  

  
  چگونه يك داور خوب باشيم

كمـک بـه انتخـاب پـروژه      " داور" اگرچه جدي ترين دليل حضور شما در نمايشگاه علمي بـه عنـوان   
تجربه اي هايي است كه شايسته دريافت جايزه هستند اما يک داور خوب ، مي داند كه نمايشگاه علمي 

نندگان است و اودر رقم زدن اين خاطره نقش مهمـي را  مهم و به ياد ماندني در زندگي تمام شركت ك
اعـم  ( پس لطفا حداكثر تالش خود را به كار بگيريد تا همه شركت كننـدگان  . بر عهده خواهد داشت 

تجربه حضور در نمايشگاه علمي را به عنوان خاطره اي مثبت در زندگي ) از اينكه برنده شوند يا نشوند 
  .خود به ياد بياورند 

داشته باشيد كه اغلب دانش آموزان هرگز در طول  ياديک نمايشگاه علمي را داوري مي كنيد به وقتي 
و بسياري از آنهـا هنـوز از ايـن فكـر كـه      مواجه نشده اند  "داور  "زندگي خود با فرد متخصصي به نام 

 توسط شخص ديگري مورد پرسش و قضاوت قرار بگيرند هراس دارند ، پس اين برعهده شماست كـه 
بادنبال كـردن چنـد قـانون    .  به دانش آموزان كمک كنيد احساس آرامش و اطمينان خاطر داشته باشند

ساده مي توانيد نقش خود را در اين زمينه ايفا كنيد و ثابت كنيد كـه نمايشـگاه علمـي مـي توانـد يـک       
   . ن باشد اتجربه لذت بخش براي كودك

 نمايش عدالت در رفتار 

و در عـين حـال    باسـواد  يار مهم است كه به دانش آموزان نشان دهيـد كـه آدمـ   به عنوان يک داور بسي
  :انصاف و عدالت شما با چند عمل ساده نشان داده مي شود . منصف هستيد 

  بايد وقت تقريبا يكساني را براي هر دانش آموز صرف كنيد.  
  بايد خوب به توضيحات دانش آموز در باره پروژه اش گوش كنيد .  
 ه از دانش آموز مي پرسيد بايد به اين منظور باشـد كـه  اطالعـات بيشـتري در بـاره      سواالتي ك

  .كه او را خجالت زده كنيد يا بترسانيد آنپروژه و اينكه آن را چگونه انجام داده كسب كنيد نه 
  .اين نكات ساده به نظر مي رسد اما رعايت نكردن آنها مي تواند شما را به چالش بكشاند  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  
  وزارت آموزش وپرورش
 معاونت آموزش ابتدايي

  دفتر آموزش دبستاني
ههاي آموزشيتكنولوژي وگرو كارشناسي

 



۲ 

 

  

  الپرسيدن سو
به آنچه دانـش آمـوز بايـد در بـاره     . بهترين ابزار شما در داوري توانايي شما در پرسيدن سواالت است 

با اين فكر مي توانيد سواالتي را مطرح كنيد كه دانش آموز مـي توانـد   . پروژه خودش بداند فكر كنيد 
در اينجـا بـه سـواالت    . دقيقـه ادامـه دهيـد     ۱۰پاسخ آنها را بدهد و گفتگوي خودتـان را بـا او حـداقل    

  :گوناگوني كه دانش آموز بسته به نوع پروژه خود بايد بتواند به آنها پاسخ دهد اشاره مي شود 
 چگونه به ايده اين پروژه دست پيدا كرديد ؟  
 از تحقيقات زمينه اي خود چه چيزهايي ياد گرفتيد ؟  
 ساخت دستگاه ها چقدر زمان برد ؟  
 گياه خود را رشد دهيد ، نتايج خـود  ( ودتان را انجام دهيد ؟ چقدر طول كشيد تا آزمايشات خ

  ) را جمع آوري كنيد 
 آزمايشات خود را چند بار تكرار كرده ايد ؟  
            ، آيا آزمايشات خـود را تحـت شـرايط يكسـاني انجـام داده ايـد مـثال شـرايط دمـايي يكسـان

  روزهاي مساوي و ياشرايط نوري يكسان ؟
 كار مي كند ؟ آيا وسيله اي كه ساخته ايد  
  بـه كـار  دانـش آمـوز    كـه اصطالحات تخصصي يـا فنـي   (چيست ؟منظور شما از اين اصطالح     

  )مي برد 
 آيا فكر مي كنيد دانش يا تكنيكي كه شما به آن پرداخته ايد كاربردي در صنعت دارد ؟  
          ؟اين پروژه را از چه زماني شروع كرديـد و يـا اينكـه امسـال چقـدر روي آن كـار كـرده يـد          

بعضي از دانش آموزان پروژه هاي برنده شده ي سال قبل خود را با كمي ارتقاء به نمايشـگاه  ( 
  )مي آورند 

  آيا حوزه هايي وجود دارد كه در پروژه به آن نپرداخته ايد اما به نظرتان مهم هستند ؟  
 چقدر از ديگران كمك گرفته ايد ؟ 

  ؟نمودارهايتان نمايانگر چه چيزي هستند 

          هنگامي كه آزمايش خودتان را انجام مـي داديـد بـا چـه مسـائل و مشـكالتي مواجـه شـديد و
 چگونه آنها را رفع كرديد ؟ 

  كه شما در موقع انجام اين پروژة علمـي يادگرفتـه ايـد    ) سه نكته(مهمترين نكات جالب توجه
 كدامند ؟

 ي پيش بيني نموده ايد و يـا  انجام چه پژوهش هاي بيشتري را در آينده در مورد اين پروژة علم
 )    تحقيقات بعدي شما ( تمايل به انجام آن داريد ؟ 



۳ 

 

  
اين پيشنهادات تنها براي حفظ گفتگو با دانش آموز بود و ممكن است شما بـا توجـه بـه نـوع     : توجه (  

  . )پروژه دانش آموز سواالت مفيد تري را پيدا كنيد
ا تجربه به دست آورده ايد براي موضوع ارائه شـده يـك   ممكن است با توجه به آنچه كه شما طي ساله

در اين گونه مـوارد يكـي از   . راه حل بديهي وجود داشته باشد كه دانش آموز به آن عمل نكرده است 
چـرا كـه بـا ايـن      "چـرا فـالن كـار را نكـردي ؟      ": انواع سواالتي كه بايد از آن پرهيز كنيد اين اسـت  

در اين گونه . متوجه نخواهد شد كه چرا چنين سوالي از او مي پرسيد رويكرد در پرسش ، دانش آموز 
مواقع طرح سواالت كاوشگرانه براي تحريك فرايند فكر كردن دانـش آمـوز مفيـدتر هسـتند و مطمئنـا      

آيا مي توانستي فالن كار را انجام دهي  ": سواالتي از اين دست . قصد شما را بهتر به او تفهيم مي كنند 
طـرح ايـن عبـارات در     "فكر مي كني اگر فالن كار را انجام مي دادي چه اتفاقي مـي افتـاد ؟    "يا  "؟ 

پرسش ، دانش آموز را وادار مي كند كه در باره آزمايش خود از زاويه مورد نظر شما فكر كند و ايـن  
  . سوال مي تواند نهايتا به يك تجربه مثبت براي او تبديل شود 

  هدايت بحث
       پـروژه اي برخـورد مـي كنـيم كـه در حـوزه تخصصـي بـراي مـا كـامال آشناسـت امـا             گاهي اوقات بـا  

     بعضـي از دانـش آمـوزان دچـار برداشـت هـاي غلـط        . دانش آموز به درستي آن را درك نكرده است 
، نتيجه گيري آنهـا غلـط از آب    ناديده مي گيرندمي شوند ، يا يك شاخص كليدي را در داده هايشان 

چنـين   . برخي از اصول پيش پا افتـاده را مـورد توجـه قـرار نمـي دهنـد و يـا نمـي فهمنـد          در مي آيد يا 
موقعيت هايي مي تواند يك داور را وسوسه كنـد كـه فـوراً اطالعـات خـود را در اختيـار دانـش آمـوز         

ن مـوارد  در اي.اتفاقي افتاده و يا بايد مي افتاده است بگذارد تا به او بفهماند كه در جريان اين پروژه چه 
گاهي مشاهده مي شود كه برخي از داوران باذوق و شوق شروع به سخنراني و اظهـار فضـل مـي كننـد     

قبـل از  . غافل از اينكه شايد دانش آموز فرصت طلبي كند و گوش بايستد تا اظهارات او را حفظ كنـد   
هوشـند و ممكـن اسـت    اينكه چنين كاري كنيد لطفا در نظر داشته باشيد كه اين گونه دانش آمـوزان  با 

  . دقيقا اظهارات شما را به شكل طوطي وار  به داور بعدي بازگو كنند 
شايد بهترين راه اين باشد كه با سواالتتان دانش آموز را به پاسخ درست هدايت كنيد ولي لطفا جـواب  

واقعا مجبوريد كه مستقيما توضيح دهيد ، تـا آخـرين لحظـه فعاليـت      اگر هم ديديد. ها را به او نگوييد 
داوران يعني تازماني كه مطمئن شويد گفته هايتان توسط دانش آموز به داوران بعدي منعكس نمي شود  

  .جواب ها را نزد خود نگهداريد و بعد بازگو كنيد 
ه دانش آمـوز بدهيـد تـا در رابطـه بـا      ممكن است تمايل داشته باشيد كه شماره تماس يا ايميل خود را ب

  .پروژه اش بعد از نمايشگاه با او بحث كنيد
بايد در جهت اهداف نمايشگاه علمـي باشـد تـا دانـش آمـوز را در      هم به ياد داشته باشيد كه بحث شما 
 .مسير اكتشاف حقايق قرار دهد 



۴ 

 

خود به مشكالتي  گفتگوي شما بايد شبيه بحث با يك همكار محقق باشد كه در انجام تحقيق -۱

 . برخورد كرده است و مي خواهيد با مشاركت هم به راه حل هاي مناسب دست پيدا كنيد 

 .دانش آموز بايد بيشترين سهم را در اين گفتگو داشته باشد  -۲

دانش آموز را تحريك  به سخن گفتن كنيد واو را به گونه اي هدايت كنيد كه خودش نتايج  -۳

 !چرا كه اين پروژه دانش آموز است نه شما درست را درك و توصيف كند ، 

دانش آموز را تشويق كنيد كه آزمايشات بيشتري را ترتيب دهد تا با به دست آوردن نتايج  -۴

 . جديد كار خود را بازنگري كند 

در نهايت ، و قتي كه با داوران هم گروه خود تبادل نظر مي كنيد لطفا آنها را از دانش آموزاني كـه بـه   
اين كار باعث رعايـت جـوانمردي در مـورد    . عات يا تحليل هايي ارائه نموده ايد مطلع سازيد آنها اطال

  . دانش آموزان ديگر خواهد شد كه از دانش شما بهره مند نشده اند 

  بهبود ارتباط
چون  شما يك داور هستيد ، اغلب دانش آموزان بـه طـور غريـزي بـه چهـره شـما بـه ديـد يـك چيـز            

هر چه بتوانيد اين تصور را از بين ببريد بيشتر نشان مي دهيد كه مي خواهيد بـه  . نند ترسناك نگاه مي ك
         دوبـاره يـاد آور   . دانش آموز كمك كنيد تـا كمتـر عصـبي باشـد و بتوانـد بحـث بهتـري داشـته باشـد          

  :مي شويم كه رعايت چند نكته ساده مي تواند تفاوت هاي بزرگي را در كارتان ايجاد كند 
 دانش آموز ارتباط چشمي داشته باشيد با -۱

اگر دانش آموز كوتاه است و شما قدبلند ، كمي خم شويد يا روي يك صندلي بنشينيد تا  -۲

 .سطح چشمان شما به او نزديك شود  

اين يك شيوه ارتباطي ( صحبت دانش آموز سر تكان دهيد تا عالقه خود را نشان دهيد  هنگام -۳

 )غير كالمي و جهاني است 

نگاه كنيد و نه از باالي  به دانش آموزعينك از پشت شيشه هاي  به چشم داريد عينكاگر  -۴

 آنقاب 

ه اي از نتايج در قالب نمودارها ، نهر گاه  در كار دانش آموز يك ايده ممتاز ، ارائه خالقا -۵

روش هوشمندانه اي در به دست آوردن نتايج گران قيمت با استفاده از ابزارهاي ارزان و 



۵ 

 

يز تحسين برانگيز ديگري مشاهده نموديد ، ترديد نكنيد كه بايد او را تشويق و يا هر چ

 .  تحسين كنيد 

لحني را انتخاب كنيد كه نشانه عالقه و كنجكاوي شما به پروژه دانش آموز باشد و نه ترديد و  -۶

 تحقير 

 شـما را انحصـاراً   براي اطمينان از تحقق عدالت ، بايد مواظب باشيد كه بعضي از دانش آموزان وقـت    
برخي از آنها مثل يك ضبط صوت شروع به حرف زدن مي كنند و اين ممكـن  . در اختيار خود نگيرند 

حال وظيفه شماست كه اين ارتباط يك سويه را بشـكنيد و بـراي   . است شما را از تعامل با آنها بازدارد 
طـرح يـك   محترمانـه بـا   . سـت  اين كار هم بهترين ابزاري كه در اختيار شماست همان پرسش كـردن ا 

   " چقدر طول كشيد تا آزمايشتان تمام شود ؟ ببخشيد " :سوال حرف او را قطع كنيد مثال 
        سواالتي از اين قبيل بپرسيد كه هر دانـش آمـوزي بتوانـد آنهـا را جـواب دهـد چـرا كـه در اينجـا تنهـا          

  . ك تعامل دوسويه با خود كنيد مي خواهيد كه صحبت هاي يك طرفه اورا قطع كنيد و او را وادار به ي

   شش گام براي يك داوري موفق
. هواي بچـه هـاي كـوچكتر را بيشـتر داشـته باشـيد        به ياد داشته باشيد كه هميشه در نمايشگاه  -۱

ند اما توصيه هـاي سـاده اي را   ا بعضي از پروژه ها حتما بهتر و جالبتر از بقيه آماده و ارائه شده
بگيريد تا رعايت انصاف را در مورد همه پروژه  ر اشاره كرديم به كاكه در اين نوشتار به آنها 

 .ها و دانش آموزان به نمايش بگذاريد 

مقدار زمان تقريبـا  . از كنار پروژه هايي كه ماهرانه ساخته و ارائه نشده اند با شتاب عبور نكنيد  -۲
الش هـاي آنهـا   به كودكان نشان دهيـد كـه تـ   . يكساني را براي بررسي هر پروژه صرف كنيد 

 .ارزنده بوده است 

كـالم آنهـا را   . در ابتدا از دانش آموزان بخواهيد كه خود در باره پروژه هايشان توضيح دهنـد   -۳
 .ن هرگونه سوالي توضيحات آنها را كامل گوش كنيد دپرسياز قطع نكنيد و قبل 

زان فهم دانـش  شما بايد تالش كنيد كه مي. از به چالش كشيدن دانش آموزان خودداري كنيد  -۴
آموز از پروژه اش را بسنجيد و قرار نيست كه اورا به مبارزه بطلبيد ، از شور و انگيزه او بكاهيد 

 .و يا خللي در عقايد و كار او ايجاد كنيد 

چنـد  . يك ليست استاندارد از سواالت به همراه داشته باشيد كه از همه دانش آموزان بپرسـيد   -۵
 .ارائه شده است  "پرسيدن سوال  " نمونه از اين سواالت در بخش

يكي از اهداف مهم نمايشگاه علمي ارتقـاي فهـم و    .به كيفيت كار بها دهيد و نه به كميت آن  -۶
پس دانش آموزاني كه سطح بااليي از فهم علمي را بـه  . كاربرد اصول و تجربيات علمي است 



۶ 

 

رف پروژه خود كرده انـد  نمايش مي گذارند بايد نسبت به ديگراني كه فقط وقت زيادي را ص
  . بيشتر مورد تشويق قرار گيرند 

  

  نكات و هشدارها 
  و اورا به انجام يـك  قبل از اينكه قضاوت را شروع كنيد خودتان را به دانش آموز معرفي كنيد

ايـن كـار كمـك مـي كنـد كـه دانـش آمـوز احسـاس          . مكالمه كوتاه با خودتان ترغيب كنيد 
 .يشگاه علمي براي او تجربه اي لذت بخش به همراه داشته باشدآرامش كند و بدين ترتيب نما

  را در نمايشگاه هاي علمي و به خصوص براي كودكان كم سن و سـال   "رقابت  "نبايد مسئله
اينكه در طول سال هاي تحصيل به بچه ها ياد دهـيم كـه علـم را دوسـت     . پر رنگ نشان دهيد 

  . ها را به رقابت تشويق كنيم داشته باشند بسيار مهمتر از آن است كه آن



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  

  

  

  

  

  جشنواره  علمي جابر بن حيان

  )پروژه هاي علمي دانش آموزان دوره ابتدايي ( 
  

  سخني با معلمان
  

  جشنواره جابر بن حیان ، فرصت ها و تهديد ها
چـرا   شوند ، يمعلمان و والدين مهمترين اركان تاثير گذار در فرايند اجرا و تحقق اهداف جشنواره جابر بن حيان تلقي م

با ديدگاه ها و عملكرد معلمان و  مستقيماميزان بهرمندي دانش آموز از فرصت هاي آموزشي مورد نظر اين جشنواره  كه
و تلقي معلمان و والدين از نقش خود در اين رابطـه وميـزان دخالـت آنهـا در انجـام       پيوستگي داردوالدين در اين رابطه 

. هاي يادگيري موجود در پروژه علمي رقم خواهد زد  فرصتپروژه سهم دانش آموز را از 
دانش آموز دوره ابتدايي از نظر سـطح دانـش و مهـارت اخـتالف زيـادي بـا معلـم و         چيست ؟علت اين پيوستگي شديد 

والدين خود دارد و شايد بسياري از مطالب پروژه اي را كه انتخاب مي كند براي معلم و يا والدين او اطالعات و مهارت 
اما آنچه براي ما بديهي تلقي شده و مسائلي كه طي سال ها تجربه براي ما كامال حل شده انـد ،  . هايي بديهي تلقي شوند 

مهـارت هـا و تجربيـات     ، براي يک دانش آموزدوره ابتدايي فرصتي جديد تلقي مي شود كـه مـي توانـد از رهگـذر آن    
اساسا اين خود يكـي از اهـداف مهـم     و پيدا كنددست مون خود جديدي را پيدا كند و به شناخت جديدي از دنياي پيرا

فرصـت هـاي   بـا ارائـه اطالعـات نـا بـه هنگـام       پس والدين و معلمان عزيز به خاطر داشته باشـند كـه   . پروژه علمي است 
دايي با يكي ديگر از تفاوت هاي دانش آموز دوره ابت .يادگيري و كسب تجربه را در جريان پروژه از دانش آموز نگيرند 

مقاطع باالتر اين است كه در انجام پروژه نياز به كمک بيشتري از سوي والدين ويا معلمان دارد و همين مسئله مي توانـد  
يـادگيري را از دانـش آمـوز    ميزان كمک معلم و يا والدين بايد به اندازه اي باشد كه فرصـت  . ايجاد نمايد را تهديداتي 

رسد كه معلمان و والدين آن را به عنوان يک بار سنگين بر دوش خـود  دردسر به نظر نه آنچنان پرنگيرد و در ضمن پروژ
  . تلقي كنند 

  به تحقق كدام اهداف بینديشیم 
معلمان عزيز به ياد داشته باشند نوع و موضوع پروژه علمي را بايد متناسب با سن و پايـه تحصـيلي دانـش آمـوز انتخـاب      

نـه تنهـا    ، ز توان دانش آموز خارج است به شدت بپرهيزند ، چرا كه يک انتخـاب بـد  كنند و از انتخاب پروژه هايي كه ا
دستيابي به اهداف بلند جشنواره جابر بن حيان را غير ممكن مي سازد بلكه موجبات آسيب و دلزدگي دانـش آمـوز را از   

كيک پايه ها اشـاره مـي شـود    در اين قسمت به اهداف پروژه علمي به تف. اين فعاليت لذت بخش علمي فراهم مي آورد 
  : تا سطح انتظار از دانش آموز و به تبع آن پروژه هاي مناسب او در هر پايه مشخص گردد 

  وزارت آموزش وپرورش
 معاونت آموزش ابتدايي

  دفتر آموزش دبستاني
  ههاي آموزشيتكنولوژي وگرو كارشناسي

 



  :پايه اول 
  شـفاهي ،  : مـثال  ( برقراري ارتباط دوطرفه با ديگران و بيان مشاهدات ، تجربيات و افكار خود از طرق مختلف

  )تصويري و يا گرافيكي 
    طبقه بندي اشياء ، رويدادها و موجودات 

  :پايه دوم 
  استفاده از حواس خود براي تفسير مشاهدات  
 حدس زدن مبتني بر مشاهدات در باره نتايج يك رويداد يا وضعيت  

  :پايه سوم 
   طرح سواالتي كه باعث افزايش دامنه تحقيق و اكتشاف مبحث مورد نظر مي شود  
 دهااندازه گيري اشياء و رويدا  

  : پايه چهارم 
 انجام پيش بيني ها برپايه داليل و مطابق با مبحث مورد نظر  
  به دست آمده از تحقيق براي تشخيص الگوها و روابط و رسيدن به نتيجه گيري ) نتايج ( استفاده از داده هاي  

  :پايه پنجم 
  شناسايي متغيرهايي كه مي توانند در جريان يك آزمايش تغيير كنند .  
 ي صحت يك آزمايش معينارزياب  
  طراحي يك آزمايش و توصيف مراحل  

  :پايه ششم 
 دستكاري و كنترل كامل متغيرهاي موثر در يك آزمايش  
  بد عمل كردن مدار الكتريكي : مثال ( به كار بستن راه حل هاي مختلف براي حل يك مشكل فني( 

 طراحي و ساخت اشيا براي پاسخ به نيازهاي معين 

  
  اع پروژه مهمتر است ؟كدام يك از انو

گانه پروژه هريك در جايگاه خود اهميت و فوائد آموزشي خود را دارد لذا نبايد نگـاه بـه ايـن موضـوع كـه در       ۶انواع 
پذيرفته مي شوند باعث ايجاد اين تصور غلـط شـود كـه     ساخت  و طراحي و نمايشگاه كشوري تنها پروژه هاي آزمايش

براي يك دانش آموز اول ابتدايي متناسب بـا اهـدافي كـه تعريـف كـرديم       . هستندمفيد  مهم وها تنها همين  نوع پروژه 
. انجام يك پروژه جمع آوري و طبقه بندي بهترين گزينه است و اهداف پروژه علمي را در رابطه با او محقـق مـي كنـد    

زها و توان كودك خـود بينديشـند و   پس معلمان و والدين عزيز بهتر است به جاي انديشيدن به رقابت در نمايشگاه به نيا
اين تصور درست را ايجاد كنند كه نوع پروژه و جايزه بردن مهم نيست بلكه هـركس بتوانـد يـك پـروژه را متناسـب بـا       

يكـي از علـل پـذيرفتن پـروژه هـاي      . عالقه و توان خود انجام دهد و در نمايشگاه مدرسه شركت كند برنده شده اسـت  
در مرحله كشوري اوال جامعيت اين نوع پروژه از نظر تحقق اهداف آموزشي اسـت  و ثانيـا    و طراحي و ساخت آزمايش

را انتخاب مي كنند و ايـن دانـش آمـوزان     ها اين است كه اغلب ،  دانش آموزان پايه هاي چهارم و باالتر اين نوع پروژه
بنـابراين  . ه هاي اول تا سوم دارنـد  براي شركت در يك نمايشگاه آن هم در سطح كشوري آمادگي بيشتري نسبت به پاي

معلمان و والدين عزيز توجه داشته باشند كه نوع پروژه اهميت زيادي ندارد بلكه عالقه و توان دانش آموز و نحوه اجراي 
  .  پروژه ميزان تحقق اهداف را تعيين خواهد نمود 



 دانش آموز پروژه را گروهي انجام داده است  –ژه انفرادي يا گروهي  پرو .  
  دانش آموز عنوان پروژه را بيان نموده است –آزمايشعنوان 

  دانش آموز يك سوال آزمون پذير طرح کرده است –مسئله 

  ومتغيرها را مي شناسددانش آموز معني اصطالحات به کار رفته در سوال خود را مي داند  –تعاريف. 

  دانش آموز نتايج را پيش بيني نموده است   –فرضيه 

 خود را فراهم نموده است به آزمايش پيش زمينه اي مربوط اطالعات دانش آموز  – زمينه اي تحقيق 

  دانش آموز مراحل آزمايش خود را شرح داده است –روند آزمايش 

 فهرست کرده است دارد دانش آموز اقالمي را که براي آزمايش احتياج   - مواد آزمايش  
  و نمودارها داده هاي آزمايش جداول. دانش آموز آنچه را که رخ داده توصيف کرده است   -نتايج 

  را نشان مي دهند  
  به سوالي که در بخش مسئله طرح کرده بود پاسخ داده است  دانش آموز –نتيجه گيري 

  در جاي مناسب ارجاع داده است  را برشمردهکمك هاي ديگران دانش آموز تمام منابع و  –منابع و سپاسگزاري . 

  انجام پروژه را با ذکر تاريخ وقايع  نشان مي دهد  به خوبي مسير  –دفتر کارنماي پروژه . 

  ظاهر مناسبي دارد و مطالب با ترتيب مناسبي روي آن نصب شده است  –تابلوي نمايش.  

  گزارش کتبي همه بخش هاي الزم را دارد و به خوبي و کامل نگاشته شده است  –گزارش کتبي.    

 نبيشتري کمترين

  

  

  

  

  جشنواره جابر بن حيانفرم داوري 

  )ابتدايي دوره پروژه هاي علمي دانش آموزان ( 

  آزمايش
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  جشنواره جابر بن حيانفرم داوري 

  )ابتدايي دوره پروژه هاي علمي دانش آموزان ( 
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  :                   نام و امضاي داور :                                                                                                      جمع امتياز 

: شماره پروژه 

 دانش آموز پروژه را گروهي انجام داده است  –ژه انفرادي يا گروهي  پرو .  
  دانش آموز عنوان پروژه را بيان نموده است –عنوان . 

 دانش آموز اطالعات نوشتاري تحقيق خود را فراهم نموده است –زمينه اي تحقيق . 

  اقالم جمع آوري شده به اندازه کافي تنوع دارند   –تنوع مجموعه . 

 دانش آموز اشياي جمع آوري شده را طبقه بندي نموده است –طبقه بندي  طرح .  

  توصيف نموده است  ، دانش آموز آنچه را که آموخته –نتيجه گيري. 

  را برشمرده است کمك هاي ديگران دانش آموز تمام منابع و  –منابع و سپاسگزاري. 

  به خوبي مسير انجام پروژه را با ذکر تاريخ وقايع  نشان مي دهد   –دفتر کارنماي پروژه . 

  ظاهر مناسبي دارد و مطالب با ترتيب مناسبي روي آن نصب شده است   –تابلوي نمايش.  
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 بيشترين کمترين

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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  ههاي آموزشيتكنولوژي وگرو كارشناسي



 بسمه تعالي

  

  دانش آموز عنوان پروژه را بيان نموده است –طراحيعنوان . 

 طرح كرده است نياز مشخص و الزم التوجهدانش آموز يك  – تعريف نياز . 

  نياز مصرف كنندگان خود  طرح دانش آموز اطالعات پيش زمينه اي مربوط  به –تحقيق زمينه اي ، 

  . را فراهم نموده استو محصوالت مشابه 

 دانش آموز ضوابط طرح خود را به طور كامل برشمرده است  - طرح  مشخصات. 

 است  سير تكامل آنها را  نشان دادهو اوليه و نهايي خود  يطرح هادانش آموز   -طرح ها.  

 خود را شرح داده است ساختمراحلمواد و دانش آموز  – ساخت . 

 نتايج تست ها و آزمايش هايي را كه از وسيله ، نرم افزار يا فراورده ي دانش آموز   - آزمايش ، داده ها و تحليل 

  .نموده است به كمك جداول و نمودارها ارائه  خود گرفته

 وسيله ، نرم افزار يا فراورده ، عملكردهايي را كه به آن منظور ساخته شده است به خوبي انجام مي دهد  -ي تست عمل . 

  در جاي مناسب ارجاع داده است و  دانش آموز تمام منابع و كمك هاي ديگران را برشمرده  –منابع و سپاسگزاري . 

  كر تاريخ وقايع  نشان مي دهد به خوبي مسير انجام پروژه را با ذ  –دفتر كارنماي پروژه . 

  ظاهر مناسبي دارد و مطالب با ترتيب مناسبي روي آن نصب شده است   –تابلوي نمايش . 

  گزارش كتبي همه بخش هاي الزم را دارد و به خوبي و كامل نگاشته شده است  –گزارش كتبي.  

 و با واژگان مناسب با مستمعين تعامل مي كند  زمان را مديريت ،دانش آموز ارائه اي پويا دارد –فعاليت نمايشگاهي. 

 بيشترين ينکمتر

 

 کمترين

 

  

  
 

 

  جشنواره جابر بن حيانفرم داوري 

  )ابتدايي دوره پروژه هاي علمي دانش آموزان ( 

   

  طراحي و ساخت
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 :كد داور 

  
  وزارت آموزش وپرورش
 معاونت آموزش ابتدايي

  دفتر آموزش دبستاني
ههاي آموزشيتكنولوژي وگرو كارشناسي

 



 جشنواره علمي جابر بن حيان                                 بسمه تعالي                        آزمايش  پروژه هايارزيابي  هايمعيار

 

 اهداف
عملكرد 

 ضعيف
 عملكرد نمونه باالتر ازحدمتوسط ميانگين زيرحد متوسط

امتيازات 

كسب 

 شده

 عنوان

 امتياز  1

عنواني ارائه 

 نشده

 ازامتي  2

 دانش آموزعنوان پروژه را

و كامال  نموده استبيان 

 با موضوع مرتبط است

   

 

 مسئله

 امتياز   1

هيچ سوالي 

مشخص نشده 

 است

 امتياز 2

سوالي وجود دارد كه قابل 

و  بررسي و تحقيق نيست

ياسوالي كه شايسته ي 

 تحقيق وبررسي نيست

 امتياز   3

سوالي وجوددارد كه مي 

مورد تحقيق  دتوان

 گيردوبررسي قرار 

 امتياز   4

سوالي وجود دارد كه جذاب 

مي توان  و استوقابل فهم 

حقيق و بررسي ت آن را مورد

 قراردارد

 امتياز  5

يك سوال منحصر به فرد ، 

جذاب و قابل فهم وجود 

دارد كه قابل بررسي 

 وتحقيق است

 

 تعاريف

 امتياز   1

هيچ تعريفي 

 ارائه نشده است

 امتياز   2

ف ارائه شده اند تعاري

هيچ گونه ارتباطي به اام

 آزمايش ندارند

 امتياز   3

تعاريف مرتبط هستند 

 اماكامل نيستند

 امتياز   4

تعاريف مرتبط و كامل 

هستند اما كمي به سختي 

 قابل درك و فهم هستند

 امتياز   5

تعاريف مرتبط و كامل 

هستند و به راحتي قابل 

 درك و فهم هستند

 

 فرضيه

 يازامت   1

هيچ فرضيه اي 

 ارائه نشده است

 امتياز   2

فرضيه اي ارائه شده است 

 اما غير منطقي است و يا

 اثبات است غير قابل

 امتياز   3

يك فرضيه منطقي ارائه 

با استناد شده است اما 

 يا و به منابع اطالعاتي

مشاهده پديده مشابه 

 نيست دفاعقابل 

 امتياز   4

با استناد فرضيه تاحدودي 

 يا و منابع اطالعاتي به

مشاهده پديده مشابه قابل 

 ستا دفاع

 امتياز 5

با فرضيه ي ارائه شده 

 و استناد به منابع اطالعاتي

مشاهده پديده مشابه  يا

 كامال قابل اثبات است

 

 تحقيق 

 زمينه اي

 امتياز 1

هيچ اطالعات 

زمينه اي ارائه 

 نشده است

 امتياز 2

دانش آموز اطالعاتي 

ه اما به آزمايش اارائه دادر

 مرتبط نيست

 امتياز 3

دانش آموز يك سري 

اطالعات رااز كتاب ها 

مقاالت و يااينترنت ارائه 

كرده كه در ارتباط 

 باموضوع مي باشد

 امتياز 4

اطالعات  اغلب دانش آموز

از  خود راموضوع با مرتبط 

كتاب ها ، مقاالت و اينترنت 

 ارائه كرده 

 امتياز 5

 ،جامع دانش آموز اطالعات 

، كامل و مرتبطي را از كتب 

و اينترنت ارائه كرده مقاالت 

و اين جزئيات جذاب و است 

 هستند قابل فهم

 

متغيرها و 

كنترل 

 آزمايش

 امتياز 1

هيچ متغييري 

تعيين و كنترل 

 نشده است

 امتياز 2

متغيرهاي مؤثر بر آزمايش 

تعيين شده اند اما كنترل 

 نشده اند

 امتياز 3

ر بر متغيرهاي مؤث

آزمايش تعيين و تعدادي 

 از آنها كنترل شده اند

 امتياز 4

ي موثر بر آزمايش متغيرها 

كنترل شده همه تعيين و 

 .اند 

 

 امتياز 5

همه متغيرها ي موثر بر 

آزمايش تعيين و كنترل 

شده و براي اطمينان بيشتر 

 آزمايش تكرار شده است

 

روند 

 آزمايش

 امتياز 1

 رونديهيچ 

 تارائه نشده اس

 امتياز2

به  روندي كه ارائه شده

هيچ وجه كامل نبوده و 

 دهيچ ترتيبي ندار

 امتياز 3

گام به گام ارائه يك روند 

شده اما يك يا دو شكاف 

وجود دارد كه در بين آن 

 دنياز به توضيح دار

 امتياز 4

يك روند گام به گام ارائه 

و با كمي توضيح قابل شده 

 . استفهم 

 امتياز 5

به گام ارائه  يك روند گام

كه بدون هيچ شده 

تواند توضيحي هركسي مي 

 .آن را بفهمد 

 

مواد 

 آزمايش

 امتياز 1

هيچ ليستي از 

مواد آزمايش 

 ارائه نشده است

 امتياز 2

مواد ليست شده اند اما به 

اين آزمايش مرتبط 

 نيستند

 امتياز 3

اند اما تا  مواد ارائه شده

حدودي به اين آزمايش 

كامل مرتبط هستند و 

 نيستند

 امتياز4

تمامي مواد ليست شده اند 

وتاحدودي به اين آزمايش 

 مرتبط هستند

 امتياز 5

تمامي مواد ليست شده اند 

وكامال به اين آزمايش 

 مرتبط هستند

 

 

 نتايج

 

 

 

 امتياز 1

 نتيجه ايهيچ 

 ارائه نشده است

 

 

 

 

 امتياز 2

اما به ارائه شده اند  نتايج

اين آزمايش مرتبط 

 د و درست نيستندنيستن

 امتياز 3

ارائه شده اند و  نتايج

 دقيق مرتبط هستند اما

يا به سهولت  نيستند

 خوانده نمي شوند

 امتياز 4

مرتبط و كامل هستند  نتايج

اما به وضوح نشان داده 

 نشده اند

 

 امتياز 5

كامل و مرتبط بوده و  نتايج

به وضوح نشان داده شده 

در قالب نمودار ها (  اند

 ) وجداول 

 

 



 نتيجه گيري

 امتياز 1

گونه هيچ 

نتيجه گيري 

 ارائه نشده است

 امتياز 2

 واضح نيستنتيجه گيري 

يا جزئيات مهم ناديده 

 گرفته شده اند

 امتياز 3

دانش آموز يك نتيجه 

به داده  استناد گيري با

 )ها(فرضيه رجوع به ها و

 ارائه كرده است

 امتياز 4

آموز نتيجه گيري  دانش

ارائه كرده  نسبتا مفصلي

است كه كامال براساس داده 

 )ها(فرضيه در ارتباط با ها و

 .است 

 امتياز 5

 دانش آموز نتيجه گيري

با ذكر تمام جزئيات  خود را

ارائه كرده است كه كامال بر 

مرتبط با اساس داده ها و 

يافته هاي پژوهش هاي 

 .ست )ها(و فرضيه قبلي

 

 منابع و

 سپاسگزاري

 امتياز 1

هيچ منابعي 

ارائه نشده است 

. 

 امتياز 2

تعدادي منابع ارائه شده 

 اند اما نه به درستي

 امتياز 3

اطالعات و (تمامي منابع 

به درستي ارائه ) تصاوير

شده اند اما بسياري از 

آن ها به راحتي قابل 

 .نيستند  درك

 امتياز 4

اطالعات و (تمامي منابع 

تي ارائه به درس) تصاوير

شده اند اما فقط تعداد كمي 

 هستند دركاز آن ها قابل 

 امتياز 5

اطالعات (تمامي منابع 

به درستي ارائه ) تصاويرو

شده اند و تمامي آن ها 

 .هستند  دركقابل 

 

دفتر 

كارنماي 

 پروژه

 

 امتياز 1

هيچ دفتر 

كارنمايي ارائه 

 .نشده است 

 

 

 

 امتياز 2

دفتر كارنما موجود اما 

ب آن انعكاسي از مطال

 روند پروژه نيست

 

 

 امتياز 3

دفتر كارنما  وقايع پروژه 

تا حدودي و بدون ذكر  را

 تاريخ نشان مي دهد

 

 

 امتياز 4

اطالعات و دفتر كارنما 

اتفاقات را با ذكر تاريخ 

 منعكس نموده است

 

 امتياز 5

دفتر كارنما در جريان پروژه 

،  اتفاقات ، نگاشته شده 

الت و راه اطالعات ، مشك

از  ذكر تاريخبا  حل ها را

منعكس پروژه  آغاز تا پايان

 نموده است

 

 
 

تابلوي 

 نمايش

 

 امتياز 1

تابلوي هيچ 

ارائه  نمايشي

 .نشده است 

 امتياز 2

نمايش ، طرح ريزي و 

 . نگارش ضعيف است

تابلوي نمايش صرفاً شامل 

عناوين با توضيحاتي 

 محدود است

 امتياز 3

و  نمايش ، طرح ريزي

 .نگارش متوسط است 

تابلوي نمايش صرفاً 

داراي عناويني است كه 

ذيل آنها اطالعات ارائه 

شده است و فاقد 

 .تصويراست 

 امتياز 4

نمايش ، طرح ريزي و 

 .نگارش خوب است 

تابلوي نمايش مرتب و 

جذاب است اما جداول ، 

نموداريا تصاوير در آن به 

صورت محدود به كار رفته 

 .است 

 زامتيا 5

نمايش ، طرح ريزي و 

 .نگارش ستودني است 

تابلوي نمايش اطالعات 

پروژه را به وضوح به صورت 

جداول ، نمودارها ، تصاوير و 

همراه با عنوان هر مطلب 

 .ارائه مي كند 

 

 
گزارش 

 كتبي

 

 امتياز 1

 گزارشيهيچ 

ارائه نشده است 

. 

 امتياز 2

گزارش كتبي خيلي جزئي 

و فاقد بيشتر قسمت است 

 . هاي الزم است

كيفيت بيان ، نظم و 

آراستگي ، سادگي و رواني 

شده نمتن  در آن رعايت 

 است

 امتياز 3

گزارش كتبي بعضي از 

 .الزم را دارد قسمت هاي

كيفيت بيان ، نظم و 

آراستگي ، سادگي و 

تا رواني متن  در آن 

رعايت شده حدودي 

 است

 امتياز 4

بيشتر  گزارش كتبي 

 .دارد قسمت هاي الزم را 

كيفيت بيان ، نظم و 

آراستگي ، سادگي و رواني 

متن  در آن رعايت شده 

 است

 امتياز 5

كامل است  گزارش كتبي

وتمام قسمت هاي الزم را 

با رعايت محدوديت صفحات 

 . در خودجاي داده است 

كيفيت بيان ، نظم و 

آراستگي ، سادگي و رواني 

رعايت به خوبي متن  در آن 

 شده است

 

 فعاليت

 نمايشگاهي

 
 

 امتياز 1

شركت كننده 

قادر به ارائه 

شفاهي پروژه 

 خود نيست

 امتياز 2

ارائه ضعيف ، خالي از 

آگاهي و عدم استفاده از 

است و شركت  منابع

 كننده

 نمي تواند به سؤاالت 

صراحتاً و به طور داوران 

 كامل پاسخ دهد

 امتياز 3

ارائه متوسط  همراه با 

آگاهي كم و استفاده ي 

 . عيف از منابعض

شركت كننده به سوالت 

مي پاسخ جزئي داوران 

 .دهد 

 امتياز 4

ارائه خوب ، همراه با آگاهي 

كافي و استفاده ي كافي از 

 . منابع

بيشتر شركت كننده به 

پاسخ صحيح داوران سؤاالت 

  مي دهد و كافي 

 امتياز 5

 پويا و پر انرژي ارائه

تعامل دو طرفه با مستمعين 

آگاهي و . مان و مديريت ز

ارائه  استفاده از منابع و 

اطالعات پروژه با گام هاي 

 روش علمي

پاسخ صريح و كافي به همه 

 داوران  سؤاالت

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  نقش ها و مسئوليت ها
و براي اينكه دانـش آمـوزان بتواننـد از فرصـت هـاي كسـب        اهداف يک پروژه علمي جهت تحقق كامل 

هـر يـک از افـرادي كـه در انجـام پـروژه       تجربه در جريان پروژه خود حداكثر استفاده را بـه عمـل آورنـد    
ه خوبي مسئوليت هـاي خـود را شـناخته و نقـش     بايد ب) دانش آموز ، معلم راهنما و والدين ( دخالت دارند 

    . خود را به موقع و به اندازه ايفا نمايند

  :نقش دانش آموزان 
   كنجكاوي در محيط پيرامون ،حساسيت نسبت به سواالتي كه در زندگي واقعي براي او پيش مي آيـد

 انتخاب يک موضوع براي پروژه و نهايتا 

  اولياي خانـه   نمايشگاه علمي مدرسه و در نهايت كسب موافقت دنبال كردن دستورالعملهاي مربوط به
  . مدرسه براي انجام پروژه مورد نظر  و

 انجام و تكميل پروژه خود  
 و نوشـتن يـک گـزارش كتبـي      -متناسب با توانمندي و پايه دانـش آمـوز   -ساخت يک تابلوي نمايش

و باالتر قادرند اين مرحله را  معموال دانش آموزان پايه هاي چهارم(جهت شرح و توصيف پروژه خود
 )  مستقل انجام دهند و دانش آموزان پايه هاي پايين تر نياز به كمک معلم و والدين دارند

 توضيح و تبيين پروژه خود براي ساير دانش آموزان و بازديدكنندگان در جريان نمايشگاه 

 پيروي از دستورالعمل هاي مربوط به ايمني نمايشگاه علمي 

  :ن نقش معلما
 حساس نمودن دانش آموز نسبت به محيط پيرامون به منظور هدايت آنان نسبت به چرايي پديده ها 

  ايجاد انگيزه در دانش آموزان 

  راهنماايفاي نقش يک 

  پشتيباني از ايده هاي دانش آموزان و ارتقاي خالقيت آنها 

 دن اشتياق نسبت به پروژه دانش آموزان ، پي گيري مداوم و تحسين كار آنان نشان دا 

 تماس با افراد متخصص جهت ايفاي هرچه بهتر نقش خود به عنوان معلم راهنماي دانش آموز 

  جور كردن تجهيزات خاص در صورت نياز 

 تاييد نهايي كامل بودن پروژه براي ارائه به نمايشگاه 

  برقراري يک محيط امن 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  
  وزارت آموزش وپرورش
 معاونت آموزش ابتدايي

  دفتر آموزش دبستاني
  ههاي آموزشيتكنولوژي وگرو كارشناسي

 



  :نقش والدين 
  مطالعه دستورالعمل هاي مربوط به پروژه علمي 

  به عنوان يك فرد مطلع پروژه ارائه اطالعات در باره موضوع  
 تدارك وسايل و كمك به استقرار تجهيزات  
  بردن دانش آموز به كتابخانه يا مالقات افراد متخصص  
 آموز روي پروژه  فراهم كردن فضايي مثل پاركينك يا اتاق براي كار كردن دانش  
  تشويق دانش آموز به تكميل پروژه  نشان دادن عالقه و  
 اطمينان از ايمني دانش آموز و پيروي او از دستورالعمل هاي ايمني نمايشگاه 

  برنامه ريزي و مديريت زمان هاي مربوط به انجام كارهاي پروژه و اتمام آن ها نظارت بر 

 نمايش و گزارش كتبي كنترل امال و نگارش نوشته هاي تابلوي 

   گوش دادن به توضيحات شفاهي فرزندشان در باره پروژه 

  هدف اصلي پروژه علمي اين اسـت  . درك اين مسئله كه دانش آموز بايد خودش پروژه را انجام دهد
 .كه دانش آموز مهارت هاي دانشمندان را بياموزد ، روش علمي را بفهمد و از تجربه كردن لذت ببرد 

  مسئله كه الزم نيست پروژه علمي گران قيمت باشد درك اين  
  



  

  

  

      

  

  

  
  راهنماي پروژه علمي

  ) معلمان راهنماي(
  

  

  

  

  

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  
  وزارت آموزش وپرورش
 معاونت آموزش ابتدايي

  دفتر آموزش دبستاني
  تكنولوژي وگروههاي آموزشي كارشناسي

 



  
  :قال علي عليه السالم

  "۹۲نهج البالغه، حكمت  ". اوضع العلم ما وقف علي اللسان و ارفعه ما ظهر في الجوارح و االركان

وجود فرد، ظاهر و منعكس  نش، آن است كه در كلدا يندانش، دانشي است كه در سطح زبان، متوقف شود و واالتر ينتر پست
  .گردد

  

  مقدمه
از ذرات كوچك تا كرات و كهكشانهاي بي انتهـا   آنها از آنجا كه تفكر و تعمق در پديده هاي عالم هستي كه همه

در كشف حقـايق  و روابـط بـين    انسان  ارضاي كنجكاويدر  را ظرفيت بي انتهايي، مخلوقات خداوند متعال هستند 
ي باري تعـالي  خدا ،در قرآناز اينروست كه ،دارد دستيابي به اعتقاد عميق  و ايمان پايدار به خدا  جهتيده ها در پد

   .دارددر آفرينش عالم هستي  قدرت اليزال الهيو توجه به  طبيعت دستور موكد به جستجوي در
برنامه هاي مناسب ايـن فرصـت را   آموزش و پرورش خود را موظف و مكلف مي داند با پيش بيني  در همين راستا

حاصل تحصيالت مدرسه اي ، تنها انتقال پاره اي از مفاهيم به ذهن دانش كودكان ودانش آموزان فراهم نمايد تا براي
با فراموش شدن آن مفاهيم ، حاصل كليه سال هاي تحصيل نيز از دسـت  كه ) سواد به معني سنتي ( باشد ،  نآموزان 

بايد سعي كنيم عالوه بر مفاهيم پايه ، راهي به دانش آموزان نشان دهيم كه خودشان بتوانند به  به همين سبب ،. رود ب
به همين منظـور عـالوه   . دنبال معرفت و دانش مورد نياز خود بگردند و به يك يادگيرنده ي مادام العمر تبديل شوند 

  .ل به يادگيري در آنان تقويت گردد بركسب دانش بايد راه و روش يادگيري را هم به آنان بياموزيم تا مي
مي كنـد و بـه    تقويت  ميل به يادگيري را در دانش آموز پروژه ي علمي به علت ماهيت هيجاني و اكتشافي خود ، 

علّت ماهيت فرايندي خود راه و روش يادگيري را نيز به او مي آموزد بنابراين مي تواند ابزاري بسيار قوي در خدمت 

معاونت آموزش ابتدايي بنا بـر اهميـت پـرورش روحيـه فعاليـت گروهـي از          . معناي واقعي  باشد  تربيت به و تعليم

پروژه ها يي كه توسط دانش آموزان بصورت گروهي انجام مي گيرد حمايت مي نمايد و اولويـت بـاالتري را در   

  .ارزيابي اينگونه پروژه ها در نظر مي گيرد
در ابتداي راه قـرار دارد ، بـراي    علمي مهارت ها و تجربياتكسب  از نظردايي دوره ابت انكه دانش آموز از آنجايي

ـ دار و حتـي يكـديگر   انجام فعاليتي مثل پروژه علمي نياز به كمك و راهنمايي معلـم و والـدين            معلمـان عزيـز  . د ن
  . مي توانند اين راهنما را مطالعه و براي هدايت دانش آموزان به كار گيرند 

  ) .دانش آموز است  و مخاطب افعال آننوشتار از زبان معلم نسبت به دانش آموز تنظيم شده اين ( 

  ؟چگونه يك پروژه علمي را انجام دهيم

  شروع
  يك دفتر يادداشت تهيه كنيد -۱

هيـد  در اين دفتر وقايع و اتفاقات مربوط به پروژه را يادداشت خوا . ناميده مي شود  دفتر كارنماي پروژهاين دفتر ، 
بازديد كننـدگان  موضوعي كه به ويژه براي ( شما را ازآغاز تا پايان  نشان مي دهد  دفتركارنما مسير حركت .كرد 

 ).دارد از پروژه شما اهميت



  
  مي كنيدكه  جستجوي موضوع  پروژه را شروع  كنيديادداشت كردن را از زماني آغاز  .   
  و  نمـوده مطلبي را كه وارد دفتر مي كنيد تاريخ گـذاري   هراتفاقات را به صورت روزانه يادداشت كنيد و

  .بنويسيد كه چه قدر وقت صرف آن كرده ايد 
 فهرست  مواد مورد استفاده ، يادداشت هاي مربوط به تحقيق زمينه اي و مشخصات منابع  اتنتايج آزمايش ،

 .مورد استفاده را به دقت در آن ثبت كنيد 

 آن مواجه مي شويد يادداشت كنيد  هر مشكلي را كه در جريان كار با. 

  راه حل هايي را كه براي غلبه بر مشكالت به كار گرفته ايد يادداشت كنيد. 

 از مراحل مختلف پروژه خود عكس بگيريد تا بتوانيد يـك گـزارش تصـويري از تـالش      در صورت نياز
  )اختياري ( .هايتان را به ديگران نشان دهيد 

تحقيق زمينه اي مراجعه به منابع اطالعاتي و جمع آوري اطالعات مورد نياز بـراي انجـام   منظور از : تحقيق زمينه اي 
  . پروژه علمي مي باشد  مختلف اين فعاليت از اجزاي ضروري انواع. پروژه علمي است 

مختلف را كنكاش كنيد و با نيروي فكرتان يك موضوع جديد براي پـروژه  عناوين -۲

  )سواالتي جزئي براي پروژه خود استخراج كنيد از عناوين كلي ( خود بسازيد 
به كدام  يك از شاخه هـاي  . و غيره ... ؟ ورزش ، رايانه ، حيوانات ، غذا ، ساخت اشيا   ه داريدعالقبه چه چيزهايي 

  علم  عالقمند هستيد ؟
  )گياه شناسي ( گياهان 

  )ميكروب شناسي ( قارچ ها ، باكتري ها 
  )جانور شناسي ( جانوران 

  )كالبدشناسي ( دن انسان ب
  )فيزيك (الكتريسيته ، جاذبه ، نيرو ، نور 
  )شيمي ( مواد شيميايي ، اسيدها و بازها 

  )روانشناسي ( حافظه ، خيال ، آموزش 
  )زمين شناسي ( آتشفشان ها ، سنگ ها ، آب و هوا 

  )دانش محصوالت مصرفي ( آزمودن محصوالت مصرفي 
  )آمار ( مطالعه آماري 

سايت هاي علمي مي تواند در پيدا كردن موضوع پروژه به شما  وعلمي ، دايره المعارف ها ٬ درسي به كتابهاي نگاه 
  . كمك كند 

  نوع پروژه خود را مشخص كنيد  -۳

  همراه با طبقه بندي ) كلكسيون ( جمع آوري -۳-۱
ـ  مجموعه اي از اشـياء پروژه جمع آوري شامل  شـده و   گـروه بنـدي  اوت هـا  مي شود كه بر اساس شباهت ها و تف

   .باشددوم  وپايه هاي اول دانش آموزان جمع آوري مي تواند پروژه خوبي براي . برچسب خورده باشند



  : مثال
ممكن است شما آنهـا را بـر اسـاس    . قطعه سنگ از اطراف محل زندگي خود جمع آوري نموده ايد  ۱۲فرض كنيد 

  :يا ممكن است سنگها را به ترتيب زير طبقه بندي كنيد . ي كنيد رنگ ، اندازه و يا ميزان درخشندگي دسته بند
با مقايسه اندازه و رنگ رگه هايي كه . ابتدا آنها را در آب خيس كرده و سپس آنها را روي يك سطح زبر بخراشيد 

      روي سطح زبر برجاي مي ماند مي توانيد سنگها در سه گروه نرمترين هـا ، نيمـه سـخت هـا  و سـخت تـرين هـا        
  . طبقه بندي كنيد 

  :جمع آوري  نمونه هايي از پروژه هاي
  پرها                    

  دانه هاي انگور              
  تكه هاي پوست درختان                     

   پرندگان پوسته هاي تخم
  عدسي ها           

  النه هاي خالي حشرات                
        فسيل ها                 

                  برگ ها
  ريشه ها

.  

. 

  : نكته  
  : طبقه بندي يك مجموعه را به سه طريق مي توان انجام داد 

طبقه بندي مجموعه اي از سنگ ها بـه دوگـروه   : مثال ( طبقه بندي براساس شباهت ها و تفاوت هاي ظاهري  -الف
  )صاف و ناصاف 

طبقه بندي گياهان از لحاظ كاربرد به سه گـروه دارويـي ، خـوراكي و    : مثال ( طبقه بندي براساس نوع كاربرد  -ب
  ) صنعتي 

  )طبقه بندي تصوير در آينه ها و عدسي ها به حقيقي و مجازي : مثال ( طبقه بندي بر اساس نوع عملكرد  -ج 
هـاي اول و  حال اين پرسش پيش مي آيد كه پروژه هاي جمع آوري و طبقه بندي را كه براي دانش آمـوزان پايـه   

با اندكي دقت در اهداف پروژه هاي علمي بـراي دانـش   . اين قالبها انجام دهيم  زدوم توصيه مي شود در كدام يك ا
آموزان پايه هاي اول و دوم ابتدايي ، يعني تقويت كنجكاوي و مهارت مشاهده كردن ، مشخص مي شود كـه طبقـه   

ه براي اين دانش آمـوزان اسـت ، چـرا كـه باعـث افـزايش       بندي بر اساس شباهت ها و تفاوت ها مناسبترين گزين
در آنـان   ) براي طبقه بندي اقـالم  ( و تقويت مهارت مشاهده ) براي جمع آوري اقالم ( كنجكاوي آنان در طبيعت 

اهداف ساير روش هاي طبقه بندي ، يعني طبقه بندي از نظر كـاربرد و عملكـرد ،  معمـوال در ترازهـايي     . مي شود 
پايه هاي سوم و باالتر ( از پايه هاي اول و دوم قرار مي گيرد و منجر به افزايش دانش و مهارت دانش آموزان باالتر 

  .  از طريق نمايش علمي مي شود ) 



  نمايش علمي -۳-۲
در نمايش علمي دانش آموز اطالعات مربوط به موضوع انتخابي خود را از منابع اطالعاتي يا از طريق مشاهده مستقيم 

. به بازديد كننـدگان ارائـه مـي نمايـد      نمـايش و يا  مدل،  تحقيقد آوري نموده و آنها را در يكي از قالب هاي گر
ويژگي مشترك پروژه هايي كه در اين سه قالب قرار مي گيرند اين است كـه در همـه آنهـا از حقـايق و دسـت      

غيرها توسط دانش آموز ، در توليـد ايـن   آوردهاي علمي كشف شده استفاده شده و انجام آزمايش و دستكاري در مت
  .در عين حال همين ويژگي مهمترين تفاوت نمايش علمي با آزمايش محسوب مي شود . اطالعات نقشي نداشته است 

در پروژه تحقيق دانش آموز به نمايش اطالعات مكتوب و تصاوير بسنده مي كند اما در پروژه هاي مـدل و نمـايش   
مكتوب و تصاوير ، دانش آموز سعي مي كند با استفاده از اشياء چگونگي و چرايي ساختمان عالوه بر ارائه اطالعات 

  . وعملكرد آنها را براي بازديد كنندگان نمايش دهد 

 )ساخت نمونه (  مدل ۳-۲-۱

در اين نوع پروژه دانـش  . آنهاست  يا چگونگي سـاختمان  چراييپروژه مدل سازي شامل ساخت اشياء براي توضيح 
اگر دانـش آمـوز قـادر بـه     . كاربرد آن را  شرح مي دهديا را  ساخته و نمايش مي دهد و شي ء مدلي از يك  آموز

بهتر آشنا  ساختمان اشيابا مدل ها كمك مي كنند تا . مي تواند از پوستر يا نقاشي استفاده نمايد  ساخت مدل نباشد ، 
مثل ساختار درون زمين يـا سـاختار منظومـه    ( بزرگ  ، اشياي خيلي) ملكول ها  مثل( خيلي كوچك  اشياي: شويم 

و يا وسايلي كه افراد بـه  ) مثل اندام ها و دستگاه هاي درون بدن ( تند اشيايي كه به سادگي در دسترس نيس) شمسي 
 به عالوه ، بعضي مدل ها قادر به كار)  مثل يك فضا پيما يا يك پل معلق ( ندرت شانس ديدن آنها را پيدا مي كنند 

كـاركرد  . هستند و عالوه بر توضيح چرايي و چگونگي ساختمان شيء مورد نظر كاركرد آن را هم نمايش مي دهند 
صحيح ، انطباق با حالت اصلي ، سهولت كاربرد و اقتصادي بودن از جمله مواردي است كه بايد در ساخت مدل ها به 

    .بسازيد  رش ، ماكت و يا قادر به كارمدل ها را مي توانيد به صورت موالژ ، ب.   آن ها توجه كرد

  : مثال
نقشه هاي روي تابلوي نمـايش شـما   . شايد شما بخواهيد مدلي از يك پل را با چوب كبريت يا چوب بستني بسازيد 

، چـرا  شما مي تواند شرح دهد كه اين پل چگونه ساخته مي شـود   تحقيقمي تواند قطعات مختلف پل را نشان دهد و 
يا با استفاده از تصاوير بدن انسان ، دستگاه عصـبي را  . برد دارد ارو نقشه اي دارد و در چه مواردي ك چنين ساختمان

  . نشان دهيد 

  : مدلنمونه هايي از پروژه هاي 
  مدل منظومه شمسي 

  برش گياهان           
  ... )ماشين گرمايي ، موتور الكتريكي و ( قادر به كارها 

  مدل ماهواره اميد
  نجيره غذاييپوستر ز

  ماكت نقاط امن و غير امن خانه در زلزله
 موالژ اندام هاي بدن



 نمايش -۳-۲-۲

و تبيين اصول علمي حاكم بر  آنهابراي نمايش چرايي  يا چگونگي عملكرد   پروژه نمايش شامل استفاده از اشياء

  . نمايش مي دهد  نموده و بازسازي خاص را اصل علمييا  يك واقعيتدر اين نوع پروژه دانش آموز  .آنهاست 

  :مثال 
شايد شما بخواهيد اين اصل علمي را نمايش دهيد كه آب و مواد محلول در آن از طريق ساقه گياه بـاال رفتـه و بـه    

سـاقه چنـد گـل     مقداري رنگ غذا را در آب حل كنيـد و  براي اين كا ر مي توانيد . برگ ها و شاخه ها مي رسد 
تغيير رنگ گلهاي ميخك اصل علمي مورد نظر را به شما و بازديدكنندگان پروژه . هيد ميخك سفيد را در آن قرار د

  . شما نمايش خواهد داد 

  :پروژه نمايش  نمونه هايي از 
  نمايش نحوه كار قطب نما  

  نمايش تشكيل رنگين كمان 
  نمايش بازتابش نور از سطح آينه

  نمايش توليد آهن ربا 
  رفتگي نمايش خورشيد گرفتگي و ماه گ

 نمايش ويژگي هاي مخلوط 

  ...نمايش عملكرد پريسكوپ ، ذره بين ، كوره آفتابي و  
  نمايش نفوذ پذيري خاك  
  نمايش رسوب گذاري خاك  

 تحقيق -۳ -۳-۲

دراين نوع پروژه شما اطالعات موجود در بـاره يـك موضـوع    . پروژه تحقيق يك گزارش علمي محسوب مي شود 
اين  .و آنچه را كه در مجموع ياد گرفته و يا كشف كرده ايد به مخاطبان ارائه مي كنيد مشخص را جمع آوري نموده

  .جزئيات را مي توان از طريق مشاهده مستقيم و يا از طريق منابع مختلف اطالعاتي به دست آورد 

  : مثال 
 اول اين شيوه. لف انجام دهيد شما مي توانيد اين تحقيق را به دو شيوه مخت. تحقيق در باره مراحل دگرديسي قورباغه 

كه محفظه اي را شبيه آكواريوم آماده كنيد و با جمع آوري تخم قورباغه در آن مراحل رشد و تكامل قورباغـه  است 
كتاب هـا ، اينترنـت ،   ( شيوه دوم اينكه به منابع مختلف اطالعاتي . را از ابتدا تا انتها مستقيما مشاهده و ثبت نماييد 

مراجعه نماييد و از اين طريق موضوع خود را عميقا جستجو كنيد و اطالعات جمـع  ..... ) مجالت و  افراد متخصص ،
البته به ياد داشته باشيد كه در رويكرد اول هـم شـما از   . آوري شده خود را به روشي روشن و جالب گزارش دهيد 

   .  تحقيق زمينه اي و مراجعه به منابع اطالعاتي بي نياز نخواهيد بود 

  :پروژه هاي تحقيق  نمونه هايي از
  شباهت ها و تفاوت هاي بين دوزيستان و خزندگان

  گازهاي مختلف موجود در هوا و كاربردهاي آنان در زندگي بشر



  هالل هاي ماه
  تولد و مرگ ستارگان 

  بارانهاي اسيدي 
  انواع ميمونها

 آزمايش -۳-۳

طـي   بنابراين  ،  نش آموز در ابتدا جواب آن را نمي دانددر اين نوع پروژه يك مسئله مشخص مطرح مي شود كه دا

  .براي كشف جواب سوال از ضروريات اين نوع پروژه محسوب مي شود مراحل روش علمي و انجام آزمايشكردن 
   :مراحل روش علمي 

o  طرح مسئله  

o انجام تحقيق زمينه اي  

o  ارائه فرضيه  

o اجراي آزمايش  

o  ثبت نتايج  

o نتيجه گيري  

  : مثال 
با انجـام  . علت سياه شدن پوست ميوه هاي انار چيست  مطرح مي كند كه براي پروژه خود  آموز اين سوال را دانش

يك تحقيق زمينه اي و مصاحبه با باغداران انار به فرضيه آفتاب سوختگي مي رسد و سـپس آزمايشـي را طراحـي و    
كند  راي يگ گروه با مقوا سايه بان درست ميد كه طي آن دو دسته ميوه روي درخت انار را انتخاب و بناجرا مي ك

پس از دو ماه نتايج به دست آمده را ثبت مي كند ، يعني پوست كدام گروه سياه شده و كدام . تا آفتاب به آنها نتابد 
  . يك سياه نشده است و در پايان نتيجه گيري مي كند كه آيا فرضيه اش صحيح بوده يا خير 

بسياري از افراد و كتاب هـا ايـن دو نـوع    . توجه كنيد  ميان پروژه آزمايش و نمـايش تفاوت هاي به  – نكته مهم 
در اينجا به دو مثال از عناوين پروژه اشاره مي شود كه هر دو به موضـوع رنگـين   . پروژه را با هم اشتباه مي گيرند 

  . مي گيرد كمان مربوط مي شوند اما يكي در قالب پروژه نمايش و ديگري در قالب آزمايش قرار 

  رنگين كمان چگونه شكل مي گيرد ؟ :نمايش 

   آيا مي توان با استفاده از مايعي غير از آب رنگين كمان ساخت ؟ :آزمايش 

  :نمونه هايي از پروژه هاي آزمايش 
  رنگ جسم چه تاثيري بر ميزان جذب انرژي تابشي خورشيد دارد ؟

  مي شود ؟صداي انسان از ميان يك لوله تا چه مسافتي منتقل 
  آيا جامدات مختلف صوت را به يك اندازه از خود عبور مي دهند ؟

  آيا عواطف انساني مي تواند بر رشد يك گياه موثر باشد ؟
  آيا مورچه ها سليقه غذايي دارند ؟

  آيا دما بر قدرت يك آهنرباي دائمي تاثير دارد ؟



اي جمع آوري خودداري نموده و پـروژه خـود را از   و باالتر بهتر است از انتخاب پروژه ه سوم دانش آموزان پايه

  . انواع ديگر انتخاب نمايند 

  طراحي و ساخت -۳-۴
به يك نياز مشـخص بـه    گوييپروژه هاي طراحي و ساخت ، پروژه هايي هستند كه در آنها دانش آموز براي پاسخ

حي آن را مي سازد و تست مي كند يا برنامه كامپيوتري دست مي زند و پس از طرا )تكنيك( فن ،ابداع يك وسيله 

است و بايد گفـت كـه    روش مهندسـي اين كار مستلزم طي كردن . و نهايتا آن را به نمايشگاه علمي ارائه مي نمايد 
  .و يا برنامه كامپيوتري است ) تكنيك(يك وسيله ، فن اختراعِ، حاصل آن

  :مثال 
ض كم آبي قرار گرفتند به نوعي از اين اتفاق مطلع شـويم  مي خواهيم راهي پيدا كنيم كه اگر گلدانهاي خانه در معر

و در پاسخ به اين نياز با طي كردن روش مهندسـي وسـيله اي   . تا از خشك شدن گياهان درون آنها جلوگيري كنيم 
  .  مطلع كند  از خشك شدن خاك گلدان ابداع مي كنيم كه با اعالم هشدار به موقع ما را

  : مراحل روش مهندسي 

o يك نياز  تعريف 

o  انجام تحقيق زمينه اي 

o  استانداردها و معيارها(مشخصات طرح پايه ريزي( 

o  آماده سازي طرح هاي مقدماتي 

o  ساخت و آزمايش يك نمونة اوليه 

o مجدد در صورت لزوم طراحي و آزمايش 

o  نتايجارائه  
  :نمونه هايي از پروژه هاي طراحي و ساخت 

  سك حمام يك تله ي كار آمد براي سوطراحي و ساخت 
  ساخت يك موشك كاغذي با زمان پرواز طوالني ؟

  ساخت يك آبپاش چمن كه بهتر از نمونه هاي فعلي كار مي كند؟
  طراحي يك خانه با كمترين اتالف انرژي

  ساخت يك بتن سبكتر و مقاومتر از نمونه هاي فعلي
  بيشترين وزن را تحمل مي كند ؟كه پل  طراحي و ساخت يك

  اخوردگي بيشترين فشار را تحمل مي كند ؟كاغذ با چه مدل ت
  يك دستگاه تصفيه كننده ي آب با انرژي خورشيد 

  ساخت يك دام براي حشرات پرنده  
  يك دستگاه موش ياب 

  دور نگهداشتن مورچه ها از آشپزخانه وسيله اي براي 
  جديدي براي تجزيه آب) تكنيك(ابداع فن



  در مناطق خشك جديدي براي كاشت هندوانه) تكنيك(ابداع فن
   ويروس يابيطراحي و ساخت يك برنامه كامپيوتري براي 

  طراحي و ساخت يك برنامه كامپيوتري براي ذخيره آدرس و شماره تلفن افراد
  طراحي و ساخت يك برنامه كامپيوتري براي هدايت خودكار يك روبات زنده ياب

دانشـمندان در ايـن بـاره    . توجه كنيـد  آزمـايش  وطراحي و ساخت  هاي تفاوت هاي ميان پروژهبه  –۱نكته مهم  
در حالي كه مهندسان و برنامه نويسان كامپيوتر حاكم است ،  تچه قوانيني بر پديده هاي طبيعكنند كه  مي  تحقيق 

از آنجـايي كـه مهندسـان و برنامـه نويسـان      . چيزهاي جديد مثل ماشين ها ، برنامه ها و تكنيكها را ابداع مي كنند 
  .، در مقايسه با دانشمندان اهداف متفاوتي دارند ، آنها روش متفاوتي را هم در مسير كارشان دنبال مي كنند كامپيوتر

زيستي ، زمين ، شيمي ، علوم  استفاده مي شود و براي انجام پروژه هايي كه با )محـض (علوم پايه اي در روش علمي 
  .برد دارد همچنين آزمودن محصوالت مصرفي سروكار دارند كارفيزيك و 

استفاده مي شود و در پروژه هايي به كار مي رود كه ما مي خواهيم در آنها چيزي علوم كـاربردي  روش مهندسي در 
  .را طراحي كنيم و بسازيم كه براي حل يك مشكل از زندگي بشر مفيد باشد 

  

  مقايسة روش علمي و روش طراحي مهندسي

 روش علمي روش مهندسي

 سؤال خودتان را بيان مي كنيد ديك نياز تعريف مي كني

 تحقيق زمينه اي انجام مي دهيد  تحقيق زمينه اي انجام مي دهيد

 فرضية خودتان را شكل مي دهيد ، متغيرها را تعيين مي كنيد )معيارها و استانداردها( كنيديه ريزي مي طرح را پامشخصات 

 را تعيين مي كنيد مواد و روش كارد ، آزمايش طراحي مي كني ي مقدماتي را آماده مي كنيدطرح ها

 فرضية خودتان را با انجام يك آزمايش محك مي زنيد يك نمونة اوليه مي سازيد و آن را آزمايش مي كنيد

 داده ها راتحليل مي كنيدو نتيجه گيري هارا استخراج مي كنيد  تست مي كنيد و اگر الزم بود طراحي مجدد مي كنيد

 نتايج را ارائه مي كنيد  نيد نتايج را ارائه مي ك

  

در پروژه مـدل كـه نـوعي نمـايش     . توجه كنيدو مدل  تفاوت هاي ميان پروژه طراحي و ساختبه  –۲نكته مهم 
دانش آموز سعي مي كند تا مدلي از يك شيء واقعي را بسازد و هدف او معرفي عملكرد يـا   دعلمي محسوب مي شو

در  يا برنامـه  فن،  اي طراحي و ساخت هدف دانش آموز ساخت يك وسيلهاما در پروژه ه. ساختمان آن شيء است 
پاسخ به نيـاز  و  صرفا بازسازي ساختمان يك شيء از پيش تعيين شده نيستاو پاسخ به يك نياز معين است و هدف 

  . محور كار او را تشكيل مي دهد، تعريف شده 



ساخته شده باشد بلكـه بايـد حاصـل تـالش و ابتكـار       وسيله ابداع شده نبايد از روي يك كيت آماده –۳نكته مهم 
 ! )اختراعات ديگران را دوباره اختراع نكنيد. ( سازنده باشد 

  موضوع مورد عالقه خود را به يك پروژه تبديل كنيد  -۴

 پروژه جمع آوري نكات قابل توجه در  -۴-۱

 "دفتـر كارنمـا  "كر تاريخ در دفتـر  به خاطر داشته باشيد هر كاري را كه براي پروژه انجام مي دهيد با ذ -۱
  . و بنويسيد كه چه قدر وقت صرف آن كرده ايد ثبت كنيد 

ايـن  . نها را داريد و يا اينكه مي توانيد به آساني آنها را جمـع آوري نماييـد   آاقالمي را انتخاب كنيد كه  -۲
عه ناميد و در عين حال بـه  اقالم بايد به اندازه كافي به هم شباهت داشته باشند كه بتوان آنها را يك مجمو

  . اندازه كافي تفاوت داشته باشند كه بتوان آنها را در گروه هاي مختلف طبقه بندي كرد 
تحقيق زمينه اي را با يادداشت برداري از كتابها ، وب سايت ها و يا مقاالتي كه در بـاره موضـوع شـما     -۳

تحقيق شما وقتي كامل مي شود كه . داد شما را تشكيل خواهند "منابع"بحث مي كنند آغاز كنيد اين ها 
 .   دقيقه با كلمات خودتان در باره موضوعتان بحث كنيد  ۵حداقل بتوانيد براي 

ايـن  . سازمان دهي كنيـد   ) پاراگراف(بند  پس از تكميل تحقيقات ، اطالعات به دست آمده را در قالب  -۴

 . ش خواهيد چسباند شما است كه روي تابلوي نماي "تحقيق زمينه اي"مطالب همان 

خصوصـيات  . طبقه بندي را بر اساس خصوصيات فيزيكي ، نوع گونه و يا محـل كشـف تعريـف كنيـد      -۵
اطمينان حاصل كنيد كـه حـداقل دو نمونـه    . فيزيكي شامل مواردي مثل رنگ ، وزن و يا شكل مي شود 

 "اين همـان  . ا مي شناسيد همچنين مطمئن شويد كه به وضوح دسته ها ر. فراهم نموده ايد براي هر دسته 

 . است "طرح طبقه بندي 

مشخص كنيد كه آيا مي خواهيد مجموعه خود را روي تابلوي نمايش بچسبانيد و يا آن را مقابـل تـابلوي    -۶
 . نمايش و روي ميز قرار دهيد 

نام افرادي كه در انجـام پـروژه بـه شـما     ( را روي تابلوي نمايش فراموش نكنيد "  سپاسگزاري "بخش -۷
 )مك كرده اند با ذكر اينكه چگونه شما را كمك كرده اند ك

ترتيب مطالب روي تابلو بايد گويا و به لحاظ بصـري  . با دقت به تركيب تابلوي نمايش خود توجه كنيد  -۸
مطمئن شويد كه تابلو همه موارد  الزم  از جمله عكس را دارد و دفتر كارنماي خود را هـم  . جذاب باشد 

 . به تابلوي خود اضافه كنيد خالقانه  "عنوان  "در آخرين قدم يك . د كنار تابلو بگذاري

اطمينان حاصل كنيد كه پروژه خود را خوب فهميده ايد و مي توانيد در باره آنچه از آن آموخته ايـد بـا    -۹
 .   تمرين كنيد كه بتوانيد پروژه خود را به يك فرد بزرگسال توضيح دهيد . ديگران صحبت كنيد 

  

اگر در پروژه شما اقالمي به كار رفته است كه مجاز به نمايش آنها در سالن نمايشگاه نيستيد مـي توانيـد  از   : توجه 

  .آنها عكس بگيريد و عكس آن ها را روي تابلوي نمايش خود الصاق كنيد 

  

 براي  پروژه هاي نمايش علمي   -۴-۲



 "دفتـر كارنمـاي  "يد بـا ذكـر تـاريخ در    به خاطر داشته باشيد هر كاري را كه براي پروژه انجام مي ده -۱
همواره از مراحل كـار خـود عكـس    . پروژه ثبت كنيد و بنويسيد كه چه قدر وقت صرف آن كرده ايد 

بنويسـيد  . تهيه كنيد ، چرا كه اين عكس ها  مورد نياز دفتر كارنماي شما يا تابلوي نمايشتان خواهد بود 
 .كه چگونه به فكر انجام اين پروژه افتاديد

آيا مي خواهيد در پروژه خود به ارائه يك تحقيق بسـنده  . در مورد نوع نمايش علمي خود تصميم بگيريد  -۲
 .  كنيد ويا اينكه فراتر رفته و با ساخت يك مدل ويا ترتيب يك نمايش، پروژه خود را تكميل نماييد

سائل آزمايشـگاه يـا وسـايل    مي توانيد از و. وسايل مورد نيازتان را براي اجراي نمايش علمي تهيه كنيد  -۳
به عنوان مدل يا ( اگر مي خواهيد وسيله اي بسازيد .خانگي استفاده كنيد و يا خودتان وسيله اي را بسازيد 

چون ساخت بعضي مدل ها يا ( اطمينان حاصل كنيد كه وقت كافي براي ساخت آن داريد ) براي نمايش 
يله يا مدلي بسازيد تصميم بگيريد كه بـه جـاي آن   و اگر نمي خواهيد وس) وسائل بسيار وقت گير است 

 قرار است از چه چيزي استفاده كنيد ، عكس ، نقشه ، پوستر و يا اشياء خانگي 

تحقيق زمينه اي را با يادداشت برداري از كتابها ، وب سايت ها و يا مقاالتي كه در بـاره موضـوع شـما     -۴

خواهيد ديد تحقيق شما وقتي كامل . كيل خواهند دادشما را تش "منابع"بحث مي كنند آغاز كنيد اين ها 
 .  دقيقه با كلمات خودتان در باره موضوعتان بحث كنيد  ۵مي شود كه حداقل بتوانيد براي 

ايـن مطالـب   . پس از تكميل تحقيقات ، اطالعات به دست آمده را در قالب پاراگراف سازمان دهي كنيد  -۵

 . تابلوي نمايش خواهيد چسباند  شما است كه روي "تحقيق زمينه اي"همان 

اختصاص دهيد و در آن قسمت   "شرح نمايش علمي  "همچنين بايد قسمتي از تابلوي نمايش خود را به   -۶
در مورد موضوع خود و اينكه پروژه مدل ، نمايش و يا تحقيق شما قصد نشـان دادن چـه چيـزي را دارد    

 .توضيح دهيد 

ايجاد كنيد و مطالب خود را درباره آنچه از پروژه خـود   "جه گيـري  نتي "در تابلوي نمايش بخشي به نام  -۷
 .آموخته ايد و همچنين مواردي كه بواسطه پروژه شما بهبوديافته اند را توصيف كنيد 

نام افرادي كه در انجـام پـروژه بـه شـما     ( را روي تابلوي نمايش فراموش نكنيد "  سپاسگزاري "بخش -۸
 )نه شما را كمك كرده اند كمك كرده اند با ذكر اينكه چگو

ترتيب مطالب روي تابلو بايد گويا و به لحاظ بصـري  . با دقت به تركيب تابلوي نمايش خود توجه كنيد  -۹
مطمئن شويد كه تابلو همه موارد  الزم  از جمله عكس را دارد و دفتر كارنماي خود را هـم  . جذاب باشد 

نام عكاس را هم . خالقانه به تابلوي خود اضافه كنيد  "عنوان  "در آخرين قدم يك . كنار تابلو بگذاريد 
 . حتما در كنار عكس ها بنويسيد 

اطمينان حاصل كنيد كه پروژه خود را خوب فهميده ايد و مي توانيد در باره آنچه از آن آموخته ايـد بـا    -۱۰
 .   هيد تمرين كنيد كه بتوانيد پروژه خود را به يك فرد بزرگسال توضيح د. ديگران صحبت كنيد 

 

 براي پروژه هاي آزمايش  -۴-۳

 : دفتر كارنما  -۱



   دفتـر كارنمـاي  "به خاطر داشته باشيد هر كاري را كه براي پروژه انجام مي دهيد با ذكر تـاريخ در" 
همواره از مراحل كار خود عكـس  . پروژه ثبت كنيد و بنويسيد كه چه قدر وقت صرف آن كرده ايد 

 .ا  مورد نياز دفتر كارنما يا تابلوي نمايش خواهد بود تهيه كنيد ، چرا كه اين عكس ه

 :مديريت زمان -۲

     از يك جدول زمانبندي استفاده كنيد تا بتوانيد پروژه خود را طبق يك برنامه زمـاني مشـخص پـيش
اگر پـروژه شـما بـا موجـودات زنـده      . ببريد و در نهايت تابلوي نمايش خود را به موقع آماده كنيد 

. بايد مطمئن شويدكه وقت كافي براي آزمايش خود داريد ) راد ، گياهان و جانوران اف( سروكار دارد 
 )به ياد داشته باشيد كه رشد گياهان كند و زمانبر است ( 

 :انتخاب موضوع و تعريف مسئله  -۳

  فهرستي از موضوعات مورد عالقه خود را در دفتر كارنمايتان يادداشت كنيد. 

 د مناسبترين موضوع را انتخاب كنيد اين سواالت را از خودتان بپرسيد اينكه از ميان فهرست خو براي : 

  آيا مي توانم اطالعات كافي در باره موضوع مورد نظرم پيدا كنم ؟ -
  آيا آزمايش كردن روي اين موضوع نياز به وسايل يا شرايط خيلي خاصي دارد ؟ -
  دهم ؟  آيا وقت كافي دارم كه روي موضوع مورد نظر آزمايش انجام -

 اطمينان حاصل كنيد كه موضوع مورد نظر شما قابليت طراحي و اجراي آزمايش را دارد 

    موضوع شما نبايد فقط به ساخت يك وسيله ختم شود چرا كه در اين صورت از نمايش علمـي فراتـر
 .نرفته ايد 

  يـن جملـه   ا. موضوع منتخب خود را پس از طي مراحل فوق در قالب يك سوال آزمون پذير بنويسيد

مسئله در واقع همان سوالي است كه آزمايش شما سعي دارد بـه آن  . ناميده مي شود  "مسئله  "سوالي 
 . پاسخ دهد 

 : جمع آوري اطالعات  - ۴

      سري به كتابخانه بزنيد تا ازكتابها ، مجالت ، دائره المعارف ها و منابع اينترنتي اطالعـات مـرتبط بـا
 . موضوع خود را جمع آوري كنيد 

  آنچه را كه پيدا مي كنيد در دفتر كارنماي خود يادداشت كنيد. 

  به خاطر داشته باشيد كه مشخصات كتاب يا وب سايتي راكه مطلب را از آن استخراج كرده ايد با ذكر

 . شما را تشكيل خواهند داد "منابع"نويسنده ، سال نشر و ناشر يادداشت كنيد چرا كه اين ها بعدا 

 فتگوكنيد و اطالعات خود را كامل كنيد با افراد متخصص گ. 

  از معلم يا والدين خود بخواهيد كمك كنند تا يك قرار مصاحبه با افراد مطلع در باره موضوعتان تنظيم
اگر هم الزم شد از طريق پست الكترنيكي و يا نامه نگاري با شركت ها و افراد متخصص ارتباط . كنيد

 برقرار كنيد

 ي شود كه به يك حدس هوشمندانه در باره جواب مسئله دست پيـدا كنيـد   تحقيق شما وقتي كامل م .
 .    اين حدس هوشمندانه همان فرضيه است 

      ايـن  . پس از تكميل تحقيقات ، اطالعات به دست آمده را در قالب پـاراگراف سـازمان دهـي كنيـد

 .  شما است كه روي تابلوي نمايش خواهيد چسباند "تحقيق زمينه اي"مطالب همان 



 

 : فرضيه سازي   -۵

 " حدس هوشمندانه شماست كه برپايه اطالعاتي كه جمع آوري نموده ايد مطرح مي كنيد  "فرضيه. 

  فرضيه اعالم مي كند كه در نتيجه تغييراتي كه شما در جريان آزمايش اعمال مي كنيد چه اتفاقاتي رخ
 .خواهد داد

 يير دادن يك عامل ، عامل ديگر تغيير خواهـد  فرضيه در واقع پيش بيني مي كند كه چگونه در اثر تغ
 . اين همان چيزي است كه آن را علت و معلول مي نامند . كرد

 فرضيه خود را در قالب يك جمله به طور واضح و به روش زير در دفتر كارنما بنويسيد: 

 .مي شود ............................... .........باعث ................................................. من حدس مي زنم كه 

 :تعيين متغيرها  -۶

  متغيرها شامل تمام عواملي مي شوند كه مي توانند در آزمايش شما تغيير كنند. 

  در هرآزمايشي ، تنها مجازيد كه يك عامل را تغيير دهيد. 

 رخ دادن يك پديده مي شود) علت ( دنبال پيدا كردن اين باشيد كه چه عاملي سبب  . 

  علت در فرضيه شما همان متغير مستقل است. 

  معلول در فرضيه شما همان متغير وابسته است . 

  است  "متغير مستقل"تنها عاملي كه مجاز به تغيير دادن آن در جريان آزمايش هستيد . 

  است  "متغير وابسته"و آنچه كه پس از اين تغييرات رخ مي دهد همان. 

 متغيرهـاي كنتـرل شـده   "شما هيچ تغييري نمي كنند كـه بـه آنهـا     ساير عوامل درجريان آزمايش      " 
 .مي گويند

   اين . متغيرهاي مستقل ، وابسته وكنترل شده ي آزمايش خود را تعيين كنيد و در دفتر كارنما بنويسيد

 در بخش تعاريف عالوه. خواهد آمد  "تعـاريف "نوشتار بعدا در بخشي از تابلوي نمايش شما به عنوان 
بر تعريف متغيرها هر لغت مهمي را هم كه درعبارت مسئله  به كار رفته و ممكن است براي شـما يـا   

 .ديگران نا آشنا وجديد باشد تعريف كنيد 

 :طراحي آزمايش  -۷

 "  مورد نياز براي انجام آزمايش خود را بنويسيد  "فهرست مواد. 

 "  مراحل را به دقـت و بـه ترتيـب    . دهيدخود را طراحي كنيد و در دفتر كارنما ، شرح  "روش كار
 . پيش بيني كنيد و يك دستورالعمل گام به گام براي اجراي آزمايش خود بنويسيد

 يك آزمايش بايد حداقل شامل دو گروه باشد .    و ديگـري گـروه           "كنتـرل   "يـك گـروه ، گـروه

همـان   "متغير مسـتقل  ".هر دو گروه كامال يكسان هستند مگر در يك مورد خاص . است "متغير  "
فرض : مثال . مورد خاصي  است كه تفاوت مي كند و شما مي خواهيد اثر آن را در آزمايش بيازماييد

كنيد مسئله شما اين است كه بچه چرا گريه مي كند ؟ و شما به اين فرضيه رسيده ايد كـه علـت آن   
ر را در دو گروه كنترل و متغيـر  براي اثبات اين فرضيه بايد آزمايش هاي زي. نبود بطري شير اوست 

 : انجام دهيد 

 



  

  گروه متغير

  
  گروه كنترل

  
  

  در جريان آزمايش روي گروه كنترل هيچ تغييري ايجاد نمي كنيد. 

   گروه كنترل ثابت مي كند هر نتيجه اي كه در گروه متغير اتفاق مي افتد  ناشي از تغييراتي است كـه
 . شما اعمال كرده ايد 

  :  اجراي آزمايش -۸
  بار تكرار كنيد  ۳آزمايش خود را حداقل. 

  در اجراي آزمايش از دستورالعمل گام به گامي كه نوشته ايد دنباله روي كنيد. 

      هر چيزي را كه انجام مي دهيد يا مشاهده مي كنيد در دفتر كارنما يادداشـت كنيـد ، هرچنـد بعضـي
 .چيزها به نظر شما كودكانه يا كم اهميت برسند 

 را اندازه گيري مي كنيد حتما بايد از واحدهاي استاندارد مثل سـانتيمتر ، گـرم و يـا ليتـر      اگر چيزي
 .استفاده كنيد 

  هر بار كه آزمايش مي كنيد ، زمان و تاريخ آن را در دفتر كارنما يادداشت كنيد. 

  شايد بخواهيد از آنچه رخ مي دهد عكس بگيريد يا تصويري را بكشيد . 

 هيچ گاه اشتباهات خود را از دفتر كارنمـا پـاك   ! ر دفتر كارنماي خود نباشيد نگران خط خوردگي د
  . نكنيد و فقط كافي است روي آنها يك خط بكشيد 

 :ثبت و سازماندهي نتايج  -۹

  به خاطر داشته باشيد كه يك آزمايش خوب نتايجي را بـه  . نتايج ، آنچه را كه رخ داده بيان مي كنند
 . ساني قابل اندازه گيري باشند همراه خواهد داشت كه به آ

   از يك جدول براي ثبت  نتايج در دفتر كارنمايتان استفاده كنيد. 

  نتايخ خود را به شكل يك نمودار در آوريد . 

 اگر آنچه رخ داده است خالف آن چيزي بوده است كه شما انتظار داشته ايد ، نگران نباشيد. 

 :نتيجه گيري  -۱۰

  داده است فكر كنيد به مجموعه اتفاقاتي كه رخ  . 

  نتيجه گيري در اين باره بحث مي كند كه آيا نتايج به دست آمده از آزمايش ، فرضيه شما راتاييد مي
 . كند يا نه

 "  خود را در قالب يك پاراگراف و به اين شكل در دفتر كارنماي خود يادداشت كنيد  "نتيجه گيـري
: 

  ........................................................را نتايج آزمايش فرضيه من را تاييد مي كنند زي

  نوزاد آرام و شاد =           بطري شير           +         نوزاد گريان               

 متغير وابسته            =متغير مستقل                 +مسئله                  

  نوزاد همچنان گريه مي كند=   نبود بطري شير              +          نوزاد گريان          

 كنترل            =هيچ گونه تغيير در هيچ چيز      + مسئله             



 .......................................................نتايج آزمايش فرضيه من را تاييد نمي كنند زيرا 

 اگر راهكارهايي براي  بهبود آزمايش خود داريد آنها را هم ذكر كنيد . 

 : گزارش كتبي -۱۱

  روش نگارش آن در ادامه خواهد آمد . ( براي پروژه خود يك گزارش كتبي بنويسيد( 

 :تابلوي نمايش -۱۲

  مسئله ، فرضيه ، تعاريف ، تحقيـق  : تابلوي نمايش خود را بسازيد و اين قسمت ها را در آن بگنجانيد
جـه گيـري و منـابع    ، نتي) در قالب جدول يا نمودار ( ، نتايج ) روش كار ( زمينه اي ، روند آزمايش 

نام افرادي كه در انجام پـروژه  ( را روي تابلوي نمايش فراموش نكنيد "  سپاسگزاري "همچنين بخش
 )به شما كمك كرده اند با ذكر اينكه چگونه شما را كمك كرده اند 

  ترتيب مطالب روي تابلو بايـد گويـا و بـه لحـاظ     . با دقت به تركيب تابلوي نمايش خود توجه كنيد
مطمئن شويد كه تابلو همه موارد  الزم  از جمله عكس را دارد و دفتـر كارنمـاي   . جذاب باشد  بصري

. خالقانه به تابلوي خود اضـافه كنيـد    "عنوان  "در آخرين قدم يك . خود را هم كنار تابلو بگذاريد 
 . نام عكاس را هم حتما در كنار عكس ها بنويسيد 

 :تمرين براي ارائه شفاهي پروژه  -۱۳

 مينان حاصل كنيد كه پروژه خود را خوب فهميده ايد و مي توانيد در باره آنچه از آن آموخته ايد با اط
  .   تمرين كنيد كه بتوانيد پروژه خود را به يك فرد بزرگسال توضيح دهيد . ديگران صحبت كنيد 

  

 براي پروژه هاي طراحي و ساخت  -۴-۴

 : دفتر كارنما  -۱

 دفتـر كارنمـاي  "ي را كه براي پروژه انجام مي دهيد با ذكر تـاريخ در  به خاطر داشته باشيد هر كار" 
همواره از مراحل كار خود عكـس  . پروژه ثبت كنيد و بنويسيد كه چه قدر وقت صرف آن كرده ايد 

 .تهيه كنيد ، چرا كه اين عكس ها  مورد نياز دفتر كارنما يا تابلوي نمايش خواهد بود 

 :مديريت زمان -۲

 انبندي استفاده كنيد تا بتوانيد پروژه خود را طبق يك برنامه زمـاني مشـخص پـيش    از يك جدول زم
موضوعي را انتخاب كنيد كه بتوانيد تـا  . ببريد و در نهايت تابلوي نمايش خود را به موقع آماده كنيد 

ز براي مديريت زمان مي توانيـد ا  .آن را تمام كنيد  آزمودنزمان برپايي نمايشگاه طراحي ، ساخت و 

 . استفاده كنيد  جدول زمانبندي پروژه هاي طراحي و ساخت

 :نياز تعريف -۳

  باغبـاني  ورزش ، هواپيماها ، موشك ها ، انرژي ، الكتريسيته ( با بررسي حوزه هاي مورد عالقه خود ،

و وسيله ، فن يا است اين نياز محور اصلي كار شما  .نيدك تعيينمشخص و الزم التوجه  نياز يك ... ) و
 . پاسخ گوي اين نياز خواهد بود  مي كنيدنامه اي كه طي اين پروژه اختراع بر

 :تحقيق زمينه اي - ۴



   اطالعاتي را جمع آوري كنيد كه به شما در فهم دانش مربوط به حوزه طرحتان كمك كند ، همچنـين
ود در و استانداردها و معيارهاي موج محصوالت مشابه،  نياز مصرف كنندگان اطالعات جامعي در مورد

  .كنيدفراهم  مورد طرح

 :تعيين مشخصات طرح  -۵

 هستند كه شما براي طرح خودتان  و محدوديت هايي استانداردها ،در واقع آن معيارها  مشخصات طرح
مشخصـات   . محصول نهـايي را چگونـه بسـازيد    مي گيريد كهتصميم  بر اساس آنو  مي كنيدمعين 

شكل ، اندازه ، وزن  :يرند به اين موارد مربوط مي شوند معمول كه در اغلب طرح ها مد نظر قرار مي گ
 ...و قيمت  ،، ظاهر ، ويژگيهاي فيزيكي ، عملكرد ، كاربري، هزينه توليد ، زمان 

ـ  ايش ساير مشخصات طرح به انتظاراتي مربوط مي شود كه از نمونه اوليه داريم و اينكه در جريان آزم
 .  جود داردواز آن  مورد انتظارياختراع چه توقعات 

 :طراحي مقدماتي و نهايي  -۶

  طبيعتـاً  .  مي كننـد انواع مختلفي از طرح هاي ممكن را بررسي پيش از اقدام به كار ،  مهندسان خوب
قبل از آنكه واقعاً آن اختراع ساخته شـود بسـيار    وبررسي گزينه هاي مختلف يك اختراع روي كاغذ 

ريان ساخت واقعي يك چيز  موضوعاتي وجـود دارنـد كـه    ضمناً ، در ج. سريعتر و ارزانتر خواهد بود
پرخرج هستند يا نصب آنها زمانبر است ؛ بنابراين وجود يك مجموعة خوب از طرح ها و نقشه ها قبل 

 . از آنكه شما آن را بسازيد ، سبب آشكار شدن اين موضوعات پرخرج يا زمانبر براي شما خواهد شد 

  و همين طور كـه  . است  نامناسبادي نكات خوب و تعدادي نكات در بردارندة تعد طرح مقدماتيهر
شما طرح هاي جديد تري را ارائه مي كنيد ، تعداد بيشتر و بيشتري از ايده هاي خوبتان را كه از طـرح  
هاي قبلي به دست آورده ايد ، در طرح جديد كنار هم قرار مي دهيد و طرح هاي جديد شما هـر بـار   

مالك تغييرات در طرح قبلي و رسيدن به يك طـرح  . مي رسيد  طرح نهاييا به بهتر و بهتر مي شوند ت

طرح نهايي بازتاب حداكثر تـالش  . در طراحي جديد است  مشخصات طـرح  جديد تحقق هر چه بيشتر
 . مي نامند  تكرار ، را در فرايند مهندسي تالش مكرراين . شما براي تحقق مشخصات طرح است 

 فهرسـت مـواد   در. وسايلي كه براي ساخت نمونه اوليه نياز داريد تهيه كنيـد   فهرستي از تمام مواد و  ،
بايد تمام اقالم به خوبي توصيف شده باشند و اندازه و مقدار هر يك از مواد هم در صورت نياز به طور 

 )سانتيمتر  ۵۰*۳۰*۳يك تخته چوبي به ابعاد : مثال ( .دقيق ذكر شود 

 نويسيد و مراحلي را كه قرار است براي ساخت نمونه اوليه طي كنيـد در  يك دستورالعمل گام به گام ب

سـاخت نمونـه اوليـه را     روش گام به گامدر اين نوشتار كه بايد كامال توصيفي باشد . آن شرح دهيد 
 . خواهيد نوشت آنگونه كه شما قصد انجام آن را داريد 

 :ه ساخت ، آزمايش ، ثبت داده ها و تحليل نتايج نمونه اولي -۷

  و روش گام به را مطابق انتظارات طرح ، طرحهاي كشيده شده ، فهرست لوازم و تجهيزات  نمونه اوليـه
 . الزم است تجربيات خود را درباره ساخت نمونه اوليه يادداشت كنيد .  بسازيد گام 

  شخصات طرح تا ببينيد آيا انتظاراتي را كه در بخش م آزمايش كنيـد بايد نمونه اوليه را ، بعد از ساخت
الزم است آنچه را كه واقعا در جريان   و در قسمت آزمايش اختراع بيان نموده ايد برآورده مي كند ؟



نمونـه  . حد امكان توصيف و تشريح كنيد تا  وآزمايش نمونه اوليه رخ مي دهد ثبت و يادداشت كنيد 
از صحت داده هـاي آزمـايش    بار آزمايش كنيد چرا كه اين كار براي اطمينان ۳تا  ۲اوليه را حداقل 

  .  اهميت دارد 

  مطابقت دارند ؟ اگر نه ، طراحي مجدد الزم است آيا با انتظارات طرح . داده ها را تحليل كنيد . 

 :طراحي مجدد ، آزمايش مجدد ، ثبت و تحليل داده ها در صورت نياز  -۸

   قسمتهايي از نمونه اوليه كه نياز پس از آزمايش اول شايد الزم باشد با طراحي مجدد تغييراتي را روي

الزم است مسير تغييرات و اصالحات را با تصاوير و عالمت گذاري نشـان  . دارد انجام دهيد  اصالحبه 
 . يادداشت نويسي دقيق از تغييرات در اين مرحله از روش مهندسي اهميت زيادي دارد . دهيد 

 همزمـان بـا   . هم ضرورت پيدا مي كنـد   دآزمايش مجد،  و اصالح هميشه پس از انجام طراحي مجدد
 . آزمايش مجدد بايد داده هاي حاصل را هم ثبت و يادداشت كنيد 

  آيا با انتظارات طرح مطابقت دارند ؟ اگر نه ، طراحي مجدد الزم است . داده ها را تحليل كنيد . 

. شـكيل مـي دهـد    مهمترين بخش پـروژه را ت  ، طراحي مجدد ، اصالح و آزمايش مجدد نمونه اوليه( 
شما بايد قادر باشيد كه در يك نگاه تغييراتي را كه . يادداشت كردن تغييرات و نتايج بسيار مهم است 

 .رخ داده اسـت ببينيـد   در جريان آزمايش مجـدد    بعد از اين تغييرات و كه صورت گرفته و آنچه را
  . )آوريد همچنين بايد در صورت لزوم بعدا اين تغييرات و نتايج را به ياد 

   هر گاه احساس كرديد كه نمونه اوليه مطابق با مشخصات طرح به حداكثر كارايي خود رسيده اسـت ،
اگر احساس كرديد كه باز هم بـه طراحـي و آزمـايش    . آنگاه مي توانيد به مرحله نتيجه گيري برويد 

ه دهيد و اين كـار را  مجدد نياز است ، الزم است همچنان طراحي و آزمايش مجدد و ثبت نتايج را ادام

شـما بايـد بـه     نهـايي  محصـول . تا آنجا ادامه دهيد كه احساس كنيد نمونه اوليه شما كامل شده است 
 . درستي كار كند و انتظارتي را كه در مشخصات طرح براي آن برشمرده ايد برآورده سازد 

 نتيجه گيري -۹

  براي ديگران روشن كنيدوژه خود را پر حاصل با ذكر شواهد و داليلهنگام نوشتن نتيجه گيري بايد  .
 :مي كند خالصه  با پاسخ دادن به سواالتي نظير سواالت زير دانش ما را در باره پروژهنتيجه گيري 

  چطور آنچه را كه انتظار مي رفت رخ دهد تاييد مي كنند ؟ داده ها
  اين محصول از چه جهت اهميت دارد ؟
  ارتقاي اين محصول وجود دارد ؟ آيا پيشنهادات قابل انجام بيشتري براي

  پيدا كنند ؟ پديده هاي جهان بهتري از فهماين محصول چگونه كمك مي كند كه افراد 
  اين اطالعات چگونه مي تواند در زندگي واقعي به كار گرفته شود ؟

  به چه بينش هاي جديدي پي برده ايم ؟
 از طراحي و ساخت يك چيز چه دانشي كسب شده است ؟

 ري بايد ارزش پروژه و محصول شما را نمايان كند و نشان دهد كه كار شما چگونه مي تواند نتيجه گي
محصول و سودمندي  مزيت ها ، ابتكاردرباره مطالبي را . در زندگي و دنياي واقعي به كار گرفته شود 

  . بنويسيد  نهايي

 : گزارش كتبي -۱۰



  آن در ادامه خواهد آمد روش نگارش . ( براي پروژه خود يك گزارش كتبي بنويسيد( 

 :تابلوي نمايش -۱۱

  تحقيـق زمينـه اي ،    ،تعريف نيـاز  : تابلوي نمايش خود را بسازيد و اين قسمت ها را در آن بگنجانيد
، ساخت ، آزمايش ، داده ها و تحليل ، طراحي و آزمايش ) اوليه و نهايي ( مشخصات طرح ، طرح ها 

را "  سپاسـگزاري  "نتيجه گيري و منابع همچنـين بخـش   ،) در صورت نياز ( مجدد و تحليل داده ها 
نام افرادي كه در انجام پروژه به شما كمك كرده انـد بـا ذكـر    ( روي تابلوي نمايش فراموش نكنيد 

 )اينكه چگونه شما را كمك كرده اند 

  ترتيب مطالب روي تابلو بايـد گويـا و بـه لحـاظ    . با دقت به تركيب تابلوي نمايش خود توجه كنيد 
مطمئن شويد كه تابلو همه موارد  الزم  از جمله عكس را دارد و دفتـر كارنمـاي   . بصري جذاب باشد 

. خالقانه به تابلوي خود اضـافه كنيـد    "عنوان  "در آخرين قدم يك . خود را هم كنار تابلو بگذاريد 
 . نام عكاس را هم حتما در كنار عكس ها بنويسيد 

 : تمرين براي ارائه شفاهي پروژه -۱۲

  اطمينان حاصل كنيد كه پروژه خود را خوب فهميده ايد و مي توانيد در باره آنچه از آن آموخته ايد با
  .   تمرين كنيد كه بتوانيد پروژه خود را به يك فرد بزرگسال توضيح دهيد . ديگران صحبت كنيد 

 

  به نمايشگاه پروژة علمي  ارائه -۵
حواس بينايي . لمي خود را در معرض ديد و قضاوت ديگران قرار مي دهد راين بخش ، دانش آموز روند تالشهاي عد

. بهـره گيـري كـرد    از آنهـا  و شنوايي بهترين دريچه هايي هستند كه براي ورود به ذهن بازديدكنندگان مي توان 

خـود بـه آنهـا     بنابراين دانش آموز بايد از تمام ظرفيت هاي ديداري و شنيداري افراد بازديد كننده براي انتقال كار

   .استفاده كند

  :هر پروژه علمي براي ارائه به نمايشگاه و قرار گرفتن در معرض ديد بازديدكنندگان بايد داراي اين عناصر باشد 

  تابلوي نمايش  -

  مواد نمايشي -

  ) وطراحي وساخت  پروژه هاي آزمايشبراي فقط ( گزارش كتبي  -

  دفتر كارنما -

  

  

  

  

  



   :تابلوي نمايش  -۵-۱

  
  هدف از ساخت تـابلوي نمـايش ايـن     .براي نمايشگاه پروژه علمي الزم است يك تابلوي نمايش بسازيد

تابلو نمـايش در واقـع   . به شيوه اي چشمگير با ديگران درميان بگذاريد  تان رااست كه خالصه اي از كار

يـك    .رنگ و خالقانه بسازيد بنابراين آن را رنگا، ويترين و ابزار ارتباطي شما با ديگران است مثل يك 

ارتفـاع   cm۹۰ طول و  cm۱۲۰ حداكثر است  و در حالت گشوده ديوارهسه  نمايش استاندارد داراي  تابلو

  .دارد 

  بسته به نوع پروژه اي كه انجام داده ايـد  نوشـته    . يك روزنامه سازماندهي كنيـد صفحه اطالعات را مثل

مستمعين بتوانند به سرعت و همزمان ا طوري روي تابلو بچسبانيد كه هاي روي تابلو را آماده كنيد و آنها ر

  .را از باال به پايين و از راست به چپ دنبال كنند  تانبا توضيحات شما مسير كار

  كه از فاصلة چند قـدمي بـه آسـاني     براي نوشته هاي روي تابلوي نمايش استفاده كنيد ۱۶ قلمحداقل از

 . كوچكتر استفاده كنيد  قلمراي زيرنويس عكسها و جدول ها از خوب است كه ب. خوانده شوند 

 قابل خوانـدن باشـد  يرون غرفه باشد و به آساني از فاصله دور و از ب ترين نوشته تابلو عنوان بايد درشت. 

عنواني انتخاب كنيد كه كار شما را به درستي توصيف كند و در عين حال توجه افراد را بـه خـود جلـب    

 . ميشه در قسمت وسط و باالي تابلو قرار مي گيرد عنوان ه .كند

  توضيح روند كار و از نمودارهـا بـراي نمـايش    براي از عكس ها ! يك تصوير هزار كلمه حرف مي زند
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. اما به خاطر داشته باشيد كه متن نوشته هايتان را روي عكس ها يا تصـاوير نيندازيـد   . نتايج استفاده كنيد 

  . شود خواندن نوشته ها دشوار شود  چرا كه اين كار باعث مي

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  مواد و فنون ساخت تابلوي نمايش

  تـابلوي نمـايش   .  مـي ايسـتد   به خوبي و بـدون تكيـه دادن  و  داردسه ديواره  تابلو نمايشِ استاندارديك       

يـا چـوب و    ستجنس آن هم مي تواند از مقواي محكم يا كارتن پال. مي تواند سفيد ، سياه يا رنگي باشد 

مي توانيد تابلو را از يك كارتن بزرگ و محكم . باشد كه به سهولت از بازار قابل تهيه است  امثال اين ها 

 !مثل كارتن يخچال بسازيد تا براي شما مجاني تمام شود 

  از قبـل  . بنويسيد يا چاپ كنيد اطالعاتي را كه قرار است روي تابلوي نمايش بچسبانيد ، روي كاغذ سفيد

مطمئن شويد كه نوشته هـاي آن خوانـا ، ويراسـته و بـدون خـط      چسباندن هر ورقه روي تابلوي نمايش 

 . خوردگي و غلط اماليي است 

  عنوان ، سـر تيترهـا و   ( همچنين درشتي نوشته ها. ظاهر تابلو بايد خوش منظر ، خالقانه و رنگارنگ باشد

 .باشد  متناسب با اهميت آنها مختلف) نوشته هاي هرقسمت 

  فقط عكس دانـش   . (را به بازديدكنندگان نشان دهد پروژه ير پيشرفت سمي تواند  رروند كاعكسهايي از

نمـايش  بـراي  .  اسـت  قابل نمايش روي تابلو آنهاو يا اعضاي خانواده  اندرا انجام داده  پروژهي كه انآموز

 ).حتما اجازه بگيريد ديگر افراد عكس

 و نمادها كه بتوانند مقصود شما را از پروژه به بيننده القا كنند كمك زيادي به  نقاشيهاي ترسيمي ، تصاوير

 .ند كنبرقراري سريع ارتباط مخاطبان با تابلو نمايش و اهداف و مقاصد پروژه شما مي 

  براي مواردي مثـل  . چسب هاي مايع براي چسباندن ورقه هاي كاغذ به تابلوي نمايش كارايي خوبي دارند

اين نمونه نشان مي دهد كه چگونه وقتي متن را روي  تصوير چاپ  مي كنيم 

  . خواندن آن دشوار مي شود 



 در نظر بگيريد و گزارش كتبي را مثل لينك هاي آن)   homepage(تابلوي نمايش را مثل صفحه اصلي يك سايت 

 

دو طرف ( ، مي توانيد از چسب هاي نواري دو طرفه  مشكل استچسباندن آنها با چسب مايع عكسها كه 

 . استفاده نماييد ) آن قابليت چسبيدن دارد 

 چونرمي استفاده كنيد گ۱۱۰رمي و ياگ۶۵هاي معمولي از كاغذهاي مقوايي به جاي استفاده ازكاغذ :نكته ، 

بـر كاغـذهاي بـرّاق      كاغذهاي مات . چروك مي خورند موقع چسباندن به تابلوي نمايش كمتر چين و 

مطالـب  خواندن  ومي شوند كاس نور و برق زدن تابلوي نمايش باعث انعبراق  چون كاغذهايمزيت دارند 

نوشته هاي تابلوي نمايش مي توانيـد از كاغـذ   و جذاب شدن  براي برجسته كردن . كنند مي آن را دشوار 

مي كنند  سفيد چاپ سوم در اين زمينه اين است كه نوشته را ابتدا روي كاغذشيوة مر. رنگي استفاده كنيد 

 ) مقداري از كاغذ رنگي به عنوان حاشيه بيرون مي ماند (مي چسبانندو سپس آن را روي كاغذ رنگي 

   اطالعات تابلوي نمايش شما نبايد دقيقاٌ همان مطالبي باشد كه در گزارش كتبي شما آمده است ؛ بلكه بايـد

تابلوي نمايش يعنـي پـروژه در   . كات برجستة كار شما را به طور خالصه و در يك نگاه كلي نشان دهد ن

  : مثال زير به خوبي ارتباط و ميزان مطالب تابلوي نمايش و گزارش كتبي را نشان مي دهد . يك نگاه 

  

  

 طالب به صـورت تلگرافـي   م) يعني تابلوي نمايش(همان طور كه از مثال باال پيداست در صفحه اول سايت

  .مي آيد ) يعني گزارش كتبي (نوشته مي شود و شرح مفصل تر آن در لينك ها
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 .باز گو كننده موضوع آزمايش شما است و در قالب يك جمله پرسشي بيان مي شود: سؤال پروژه 

 .قسمت متغيرهاي مستقل ، وابسته و كنترل شده را تعيين مي كنيد  دراين: تعاريف 

 پيش بيني شما از نتايج آزمايش   : فرضيه 

 

  گزارش كتبي   -۵-۲
 

  براي پروژه خود يك گزارش كتبي بنويسيد . 

  گزارش كتبي به ديگران كمك مي كند كه در مورد كارعلمي شما مطالب بيشتري را بخوانند. 

  از دفتر كارنما استخراج كنيد اطالعات گزارش كتبي خود را. 

  و آماده سـازي آن كـار     ضروري است طراحي و ساختو  آزمايشگزارش كتبي فقط براي پروژه هاي

دشواري نبوده و  فقط مستلزم كنار هم گذاشتن اطالعاتي است كه شما در طول انجام  پروژه ،  جمع آوري 

 .نموده ايد 

 

 گزارش كتبي پروژهاي آزمايش -۵-۲-۱

  صفحه باشد  ۹ن گزارش با احتساب صفحه عنوان حد اكثر بايد اي.  

  گزارش كتبي شامل اين قسمت ها خواهد بود و هر يك از اين مطالب بايد در صفحه مربوط به خود  قرار

 :بگيرد 

  درشت  قلمبا (عنوان پروژه: بايد شامل اين موارد باشد : عنوان ) جلد گزارش محسوب مي شود ( ۱صفحة (

نام و نام خانوادگي ، پايه ، مدرسـه ، معلـم راهنمـا و    : حاً عكسي از آزمايش شما ، و در پايين آن ،  ترجي

 تاريخ

  

  ۲صفحه   

  

 

   بازگو كننده مطالبي است كه شما در جريان تحقيق از : تحقيق زمينه اي )  ۵حداكثر تا صفحه (  ۳صفحه

در ارتباط با موضـوع خـود   ) حبه با افراد متخصص كتابخانه ، جستجوي اينترنتي و يا مصا( منابع اطالعاتي 

 )  صفحه باشد  ۳مي تواند بيش از يك صفحه و حداكثر . ( پيدا كرده ايد 

  شامل فهرستي از مواد استفاده شده شما و شرح گام به گام فعاليت هايي اسـت  : مواد و روش  كار ۶صفحه

 .كه در جريان آزمايش انجام داده ايد 

  امل داده هايي مي شود كه از انجام آزمايش به دست آورده ايد و بايد آنهـا را در قالـب   ش: نتايج  ۷صفحه

  .به عالوه دو يا سه جمله هم در باره دادهايتان توضيح دهيد . يك جدول يا نمودار ارائه كنيد 

  

  



  

  

  ۸صفحه  

  

  

  

  

  

  

  ۹صفحه  

  

  

 

 

  گزارش كتبي پروژه هاي طراحي و ساخت  -۵-۲-۲
 صفحه باشد  ۱۸حتساب صفحه عنوان حد اكثر بايد اين گزارش با ا.  

  گزارش كتبي شامل اين قسمت ها خواهد بود و هر يك از اين مطالب بايد در صفحه مربوط به خود  قرار

 :بگيرد 

  با (عنوان پروژه: بايد شامل اين موارد باشد  ):اين صفحه جلد گزارش محسوب مي شود (  عنوان:  ۱صفحة

نام و نام خانوادگي ، پايه ، مدرسه ، معلـم  : شما ، و در پايين آن  محصولحاً عكسي از ،  ترجي) قلم درشت 

 راهنما و تاريخ

  اختـراع خـود را انجـام داده ايـد و     بنويسيد كه دقيقا براي پاسخ بـه چـه نيـازي     : تعريف نيـاز :  ۲صفحه

  .پاسخگويي به اين نياز چرا مهم است 

 

   بازگو كننده مطالبي است كه شما در جريان تحقيـق  :  ) ۵ر تا صفحه حداكث( تحقيق زمينه اي :  ۳صفحه

در ارتباط با موضوع خود ) كتابخانه ، جستجوي اينترنتي و يا مصاحبه با افراد متخصص ( از منابع اطالعاتي 

 )  صفحه باشد  ۳مي تواند بيش از يك صفحه و حداكثر . ( پيدا كرده ايد 

  ن كـرده ايـد      استاندا :مشخصات طرح :  ۶صفحهاينجـا  ردها و محدوديت هايي كه براي طرح خـود معـي

 . بنويسيد 

در اينجـا بـه   . كه شما از آزمايشـتان دريافتـه ايـد    اين قسمت خالصه اي است از آنچه : نتيجه گيري

مسئله اي كه در ابتدا طرح كرده ايد پاسخ مي دهيد و با مقايسه فرضيه خود با  نتايج به دست آمـده  

  . از آزمايش تحليل مي كنيد كه آيا فرضيه شما تاييد شده است يا خير 

نمايشـگاهي الزم اسـت ، شـما زمينـه      در بعضي از پروژه هاي علمي: ايده هايي براي تحقيق بيشتر 

هاي پژوهشي بيشتر كه ممكن است قصد داشته باشيد براساس آنچه از آن پروژه آموخته ايد ، دنبال 

  )اختياري .( نماييد ، مطرح و در بارة آن بحث كنيد 

 

كـه  ... فهرست كتاب ها ،مجالت ، وب سايت ها ، افراد متخصص و ) : منابع ( كتابشناسي 

  .العات تحقيق زمينه اي خود را از آنها گرد آوري نموده ايد شما اط

اين قسمت ، در واقع فرصتي است تـا از همـة كسـاني كـه در انجـام پـروژة       . سپاسگزاري 

علمي شما را ياري نموده اند ، از اشخاص گرفته تا يك شركت خصوصي يا دايرة دولتـي ،  

 . ماييدبا ذكر كاري كه براي شما انجام داده اند  تشكر ن

 



  

  

  طراحي :  ۱۰تا ۷صفحات:   

  

  

 ۱۳تا  ۱۱ات صفح : 

 ساخت ، 

 آزمايش ، 

 ثبت داده ها 

 :و تحليل نتايج نمونه اوليه 

  

  ۱۶تا  ۱۴صفحات : 

  طراحي مجدد ، 

  آزمايش مجدد ،

  ثبت و تحليل داده ها  

  ) :نياز در صورت (

 

  نتيجه گيري:  ۱۷صفحه : 

  

  

  

  كتابشناسي :  ۱۸صفحه 

  : و سپاسگزاري

  

  مواد نمايشي   -۵-۳
 ـ م يرو اقالم نيا .شامل نمونه ها، دستگاه ها ، مدل ها و ساير اقالم مجاز مربوط به پروژه مي باشد  در و زي

 .رنديگ يم قرار شينما يتابلو يجلو

 سالن نمايشگاه پروژه هاي  ز شرايط زير جهت نمايش پروژه خود درهمه دانش آموزان موظف به پيروي ا

  طرح مقدماتي:  ۷صفحه 

  طرح نهايي:  ۸صفحه 

  فهرست مواد:  ۹صفحه 

  روش گام به گام :  ۱۰صفحه 

 

  ساخت نمونه اوليه:  ۱۱صفحه 

  آزمايش و داده هاي آن:  ۱۲صفحه 

 تحليل داده ها:  ۱۳صفحه 

  طراحي مجدد:  ۱۱صفحه 

  اده آزمايش مجدد و ثبت د:  ۱۲صفحه 

 تحليل داده ها:  ۱۳صفحه 

كـه  ... فهرست كتاب ها ،مجالت ، وب سايت ها ، افراد متخصص و ) : منابع ( كتابشناسي 

  .شما اطالعات تحقيق زمينه اي خود را از آنها گرد آوري نموده ايد 

اين قسمت ، در واقع فرصتي است تـا از همـة كسـاني كـه در انجـام پـروژة       . پاسگزاري س

علمي شما را ياري نموده اند ، از اشخاص گرفته تا يك شركت خصوصي يا دايرة دولتـي ،  

 . با ذكر كاري كه براي شما انجام داده اند  تشكر نماييد

 



  : مي باشند علمي

  اقالم نمايشي غير مجاز  -۵-۳-۱
  به صورت زنده ، مرده يا خشك شده و اعم از گياه يا جانور ( هر گونه موجود زنده( 

  مثال خون يا ادرار ( هر گونه اندام يا مايعات بدن انسان و حيوانات( 

  مواد غذايي انسان يا حيواناتهر گونه 

 هر گونه كشت باكتري يا كپك 

  هر گونه مايعات شيميايي خانگي يا آزمايشگاهي از جمله آب 

  يـا  ) مثال مـايع درون مخـزن دماسـنج    ( مايعات موجود در محفظه هاي دربسته بعضي دستگاه ها : استثناء

  مايعات مورد تاييد كميته نمايش و ايمني نمايشگاه 

 مواد سمي ، دارو و مواد پرخطر  هر گونه 

  سرنگ ، سوزن ، پي پت ، ميخ ، چاقو و پونز : مثال (هرگونه وسيله تيز و برنده( 

      هرگونه شيشه يا اشياء شيشه اي  مگر محفظه هاي دربسته شيشه اي يا اجزاي شيشـه اي بـه كـار رفتـه در

 )مثال شيشه نمايشگر كامپيوتر ( محصوالت تجاري 

 ا مخازن فشردههر گونه ظروف ي 

  مثال باتري هاي اسيدي ( هرگونه باتري با قابليت باز شدن در پوش( 

 ل ، خاك ، شن ، ماسه ، سنگ ، پسماندهاي زائد و غيرههر گونه گ 

   هرگونه پروژه اي كه شامل شليك يك سالح گرم ، شليك با وسائل داراي محفظه هواي فشرده ، محتـوي

المتي دانش آموزان ، يا داراي فعاليت راديو اكتيو و ياهر نـوع فعاليـت   مواد شيميايي مخاطره آميز براي س

 مخاطره آميز ديگر براي دانش آموزان باشد 

  هرگونه عكس يا تصوير مر بوط به تكنيكهاي جراحي ، كالبدشكافي و اجساد 

  ـ   . هرگونه پروژه اي كه منجر به صدمه زدن يا تحت فشار قرار گرفتن يك جانور شود : وارد مثـل ايـن م

كشتن  حيوان ، دادن مواد شيميايي به حيوان ، يا نگهداري حيوان در محفظه اي  كه شباهت بـه زيسـتگاه   

 .به ياد داشته باشيد كه مجاز به آوردن حيوانات زنده به نمايشگاه نيستيد. طبيعي آن ندارد 

  
  استثناء
 و موم شده  به عنـوان بخشـي از اقـالم     دانش آموزان پايه اول تا سوم مجاز به داشتن نمونه هاي كامال مهر

با اين حال هر گونه مواد غذايي انسان )گياهان خشك شده  يا مواد معدني ( نمايشي پروژه خود مي باشند 

  . يا حيوانات ممنوع است 

 "   يعني بسته بندي شده به شكلي كه هيچ گونه ذره ، مايع يا بويي از آن به بيرون  "كامال مهرو موم شـده



اين گونه موارد مي بايست در يك بسته بندي دوقبضه از جنس كيسه پالسـتيكي محكـم يـا    . ند نشت نك

ظروف پالستيكي شفاف با درب محكم قرار گرفته و با نوار چسب شيشه اي در محل خـود روي ميـز يـا    

ـ ( تمام اين اقالم .تابلوي نمايش ثابت شوند  م و صدف ها ، سنگ ها ، برگ ها ، خاك ها ، پوسته هاي تخ

پيشنهاد مي شود اين گونـه  اقـالم بـه    . مي بايست قبل از مهر و موم شدن كامال خشك شده باشند ) غيره 

صورت بسته هاي كوچك و با چسب نواري شفاف روي تابلوي نمايش چسبانده شوند تا ضمن اطمينان از 

  . ايمني ، نمايش آنها با سليقه به نظر برسد 

  هاقالم نمايشي توصيه نشد -۵-۳-۲
 گران قيمت ، شكستني ، شكننده  

  اقالم نمايشي مجاز و توصيه شده -۵-۳-۳
     بايد به جاي اقالم نمايشي غير مجاز يا توصيه نشده از عكس ها يا نمودارها ، حيوانات پالسـتيكي يـا گـل

 . هاي پالستيكي استفاده شود 

 را در كنار عكـس ذكـر    دانش آموز بايد براي رعايت حقوق مالكيت معنوي حتما نام و مشخصات عكاس

 كند 

  دانش آموزان بايد طبق يك برنامه منظم از گامهاي مختلف پروژه خود عكس برداري كنند تا بتوانند مسير

همچنين دانش آموز اگر قصد نمـايش عكـس   . تالش هاي خود را  در طول انجام پروژه به تصوير بكشند 

 .رفتن عكس از آنها كسب اجازه نمايد افرادي را روي تابلوي نمايش خود دارد حتما قبل از گ

  از ) نوشته هاي تابلوي نمايش و گزارش كتبـي  ( دانش آموزان مي توانند براي اقالم نوشتاري پروژه خود

 .كامپيوتر و چاپگر استفاده كنند 

  پروژه هاي برقي مي توانند از باتري به عنوان منبع الكتريسيته استفاده كنند. 

 عي از مدل هاي مصنوعي غذا يا ميوه استفاده شود به جاي مواد غذايي واق 

  دفتر كارنما  -۵-۴
شما را ازآغـاز تـا    دفتركارنما مسير حركت .در اين دفتر وقايع و اتفاقات مربوط به پروژه را يادداشت خواهيد كرد 

 ).دارد بازديد كنندگان اهميتموضوعي كه به ويژه براي ( پايان  نشان مي دهد 

  
  كه  جستجوي موضـوع    كنيدرا از زماني آغاز يادداشت كردن

  .   مي كنيدپروژه را شروع 
  هر مطلبي را كـه  اتفاقات را به صورت روزانه يادداشت كنيد و

و بنويسيد كه چه قـدر   نمودهوارد دفتر مي كنيد تاريخ گذاري 
  .وقت صرف آن كرده ايد 



  مربوط به تحقيق زمينه اي و مشخصات منابع نتايج آزمايشات ، فهرست  مواد مورد استفاده ، يادداشت هاي
 .مورد استفاده را به دقت در آن ثبت كنيد 

  هر مشكلي را كه در جريان كار با آن مواجه مي شويد يادداشت كنيد. 

  راه حل هايي را كه براي غلبه بر مشكالت به كار گرفته ايد يادداشت كنيد. 

ا بتوانيد يك گزارش تصويري از تالش هايتان را بـه ديگـران   همواره از مراحل مختلف پروژه خود عكس بگيريد ت
  .نشان دهيد 

  

  روز نمايشگاه -۶

  
 

  غرفه ي خودتان را سرزنده و شاداب كنيد  

كه شما تصميم گرفته ايد نتايج كار علمي خودتـان را بـا عمـوم مـردم و      شركت در يك نمايشگاه علمي يعني اين

  . داوران در ميان بگذاريد  

ينكه توانستيد توجه بازديدكنندگان را با يك ارائه ي پويا و پرجنب و جوش به غرفـه ي خودتـان جلـب    به محض ا

  . بهترين فرصت را براي نمايش پروژه ي خودتان پيدا كرده ايد  ،كنيد 

بعضي از بازديد كنندگان به غرفه ي شما نزديك مي شوند و شروع به خواندن اطالعات موجود مـي كننـد ؛ بعضـي    

اما توجه داشته باشيد كه تا حد امكان اين شما هستيد كه بايد ارتباط  ،فوراً شروع به پرسيدن سؤاالتي مي كنند  ديگر

يك لبخند يا يك نگاه راه هايي هستند كه شـما  . اوليه را با بازديد كننده برقرار كنيد و سر صحبت را با او باز كنيد 

  . آمد مي گوييد و آماده ي صحبت با آنها هستيد  مي توانيد به مردم نشان دهيد كه به آنها خوش

  آماده باشيد:  

براي اينكه تمرين شما تا . را كامالً آماده كنيد  مطالبنحوه ي ارائه  به موضوع پروژه ي خود مسلط هستيدحتي اگر 

جزئيات بيشـتر  حد امكان مؤثر و نتيجه بخش واقع شود دو گزارش شفاهي آماده كنيد ـ يكي از آنها طوالني تر و با  

فراموش نكنيـد  . براي داوران و ديگري كوتاهتر و به زباني ساده كه فهم آن براي عموم بازديد كنندگان آسان باشد 

  .براي تقويت و تكميل اظهارات خود بهره گيري كنيد )عكس ها ، نمودارها ومواد نمايشي (  كه از عناصر بصري

 



  متوجه شنوندگان باشيد : 

اين كار به شما امكان مي دهد كه ارائه اطالعات خودتان را با فهم و . ي بازديد كنندگان نگاه كنيد به دقت به چهره 

  . اگر به نظر مي رسد كه آنها عجله دارند شما مي توانيد توضيحات خود را خالصه كنيد . درك آنها هماهنگ كنيد 

ن خود را تعديل كنيد و اگر ظاهر آنها نشان مـي  اگر به نظر مي رسد كه در فهم مطلب دچار مشكل اند بايد زبان بيا

  . دهد كه كامالً مجذوب مطالب شما شده اند مي توانيد اطالعات اضافي و تكميلي خود را نيز به آنها ارائه دهيد 

  پذيراي بازديدكنندگان باشد : 

اننـد چگونـه بايـد سـر     بازديدكنندگان اغلب كم رو هستند و حتي اگر پروژه ي شما توجه آنها را جلب كند نمي د

  . صحبت را با شما باز كنند 

اگر شما بدون توجه به اطراف گرم صـحبت بـا   . بنابراين اين به عهده ي شما است كه اولين  حركت را انجام دهيد 

شركت كننده ي غرفه ي كناري خود باشيد يا خود را به خواندن يك مجله مشغول كنيد مردم به خود جرأت نزديك 

بـه كـار   . بنابراين همواره گشاده رو و آماده ي صحبت با ديگران باشيد . كردن با شما را نمي دهند شدن و صحبت 

  . خود افتخار كنيد و آماده ي در ميان گذاشتن آن با ديگران باشيد 

  به روشني صحبت كنيد 

دربـاره ي   طالعات زياديافراموش نكنيد بسياري از بازديد كنندگاني كه براي بازديد به غرفه ي شما وارد مي شوند 

و اين به عهده ي شماست كه موضوعتان را براي آنها توضيح دهيد و بهترين راه براي ايـن كـار    ندارندموضوع شما 

 .) اما نه خيلي سريع ( اين است كه تا حد امكان واضح و پر انرژي صحبت كنيد 

  آمادگي براي داوري -۷
اگر براي چنـين مصـاحبه اي آمـادگي    .  ا خواهيد كردداوران را پيو صحبت با دمالقات  فرصتدر نمايشگاه علمي 

  . تصوير مثبتي از كارتان در ذهن آنها ايجاد نماييد  مناسبي است براي اين كه وقتقبلي داشته باشيد ، اين گفتگو 

 كار نيكو كردن از پر كردن است  (مرين و آمادگي براي داوري نمايشگاه علمي ت! ( 

o  موفقيـت را بهتر به ديگران انتقال دهيـد ، شـانس بيشـتري بـراي     ژة علمي خود بتوانيد پروهر چه 

 . خواهيد داشت 

o  را بنويسيد و پروژة علمي خودتـان را در آن  )دقيقه اي  ۵تا  ۲در حدود ( متن يك سخنراني كوتاه

داشـته  به خـاطر  ( شما اين سخنراني را در اولين مالقات با داوران ارائه خواهيد كرد . خالصه كنيد 

باشيد كه در مورد نظريه هايي كه پروژة علمي شما بر آن استوار است صحبت كنيد ، و اينكه چـرا  

 ).   استپروژة شما اينگونه كه هست ، انجام شده 

o  فهرستي از سؤاالتي كه فكر مي كنيد داوران از شما خواهند پرسيد تهيه كنيد و جواب آنها را آماده



خـود بـه    ين كنيد و هنگام توضيح دادن پـروژه  را تمر افراد ديگر بهتوضيح دادن . مرين كنيد تو 

 . آنها تصور كنيد كه آنها داور هستند

o     تمرين كنيد كه پروژة علمي خودتان را با عبارات ساده توضيح دهيد ، به گونه اي كـه بـراي هـر

 .   كسي قابل فهم باشد 

 نگيزه و انرژي به بازديدكننـدگان معرفـي   خودتان و كارتان را در طول زمان داوري نمايشگاه با ا

 !كنيد و در اين كار حرفه اي عمل كنيد 

o  هنگامي كه در بارة جداول و نمودارها توضيح مي دهيد . بهترين استفاده را از تابلوي نمايش انجام دهيد

 . به آنها اشاره كنيد 

o  هميشه مشتاق و مثبت انديش باشيد. 

o   ن نكنيدهنگام جواب دادن اعتماد به نفسن مداشته باشيد و م. 

o  نمي دانيد ، بهتـر   را اواگر در بارة آنچه داور از شما پرسيده جواب مطمئني نداريد يا اصالً جواب سؤال

 ".نمي دانم  "است كه بگوييد 

o  با هر كسي كه از غرفة شما بازديد مي كند مانند يك داور رفتار نماييد. 

o ه بازخوردهاي كارتان از نظر داوران باشيد تا براي بهبود پـروژ  نمايشگاه علمي ، هميشه پي گيرِ پس از

 . از آنها استفاده كنيد 

  داورانتعدادي از سؤاالت معمول 

o  از ديگران كمك گرفته ايد ؟چقدر 

o داده هايتان چه چيزي را به شما مي گويند ؟ 

o  چرا اين پژوهش مهم است ؟ 

o نمودارهايتان نمايانگر چه چيزي هستند ؟ 

o  چه مسائل و مشكالتي مواجه شديد و چگونه آنها را رفع كرديد ؟  داديد با را انجام ميتان كه آزمايشهنگامي 

o  كه شما در موقع انجام اين پروژة علمي يادگرفته ايد كدامند ؟) سه نكته(مهمترين نكات جالب توجه 

o موده ايد و يا تمايل به انجام انجام چه پژوهش هاي بيشتري را در آينده در مورد اين پروژة علمي پيش بيني ن

 )   تحقيقات بعدي شما ( آن داريد ؟ 

 پايان 
 


