
 به نام یکتای خالق خالق         

 جشنواره جابربن حیان 
  96-95سال تحصیلی



 :قال علي عليه السالم

اوضع العلم ما وقف علی اللسان 

و ارفعه ما ظهر فی الجوارح و 

 .  االرکان

 

  "92نهج البالغه، حکمت  "

 

 

پست ترين دانش، دانشی است 

که در سطح زبان، متوقف شود 

و واالترين دانش، آن است که در 

کل وجود فرد، ظاهر و منعکس 

 .گردد
 



 :اهمیت وضرورت طرح

سعی بر اين است عالوه بر مفاهيم پايه راهی به دانش 

آموزان نشان دهيم که خودشان بتوانند به معرفـــــت و 

دانش مورد نظر خود بــرسند وبه يک يادگـــيرنده 

پروژه علمی به دليل ماهيت .مادام العمر تبديل شوند

هيجانی و اکتشافی خود، ميل به يادگيری را در دانش 

 .آموزان تقويت می کند



اهداف  : 

 علمی آموزشی،زيستی،اجتماعی:تحقق اهداف دوره ابتدايی☺

 تقويت مهارتit  در دانش آموزان 

تقويت مهارتهای زندگی 

 تقويت روحيه ی جستجوگری وخداجويی

 وکشف استعدادهای فردی دانش آموزان



 انواع پروژه ها ی علمی

 تٌذی عثقِ تا ّوشاُ ًوًَِ آٍسی جوع-1

 (تحقیق-ًوایؾ-هذل)علوی ًوایؾ-2

 آصهایؾ-3

 ػاخت ٍ عشاحی-4



 (پایه اول و دوم)( بندي همراه با طبقه)جمع آوري  :الف

 (پایه دوم وباالتر)(مدل،تحقيق، نمايش)نمايش علمي: ب

 (پايه چهارم وباالتر )آزمايش : ج

 (پايه پنجم و ششم) طراحی و ساخت: د



جوع آٍسی اقالهی کِ اص یک ًَع تاؿٌذ ٍتِ 

اًذاصُ ای تفاٍت داؿتـِ تاؿــٌذ کِ تتــَاى  

 :هثال.عثقِ تٌذی کشد

-الًِ پشًذگاى-چـن جاًَساى-اًَاع تلَسّای تشف-اًَاع تشگْا

 -اًَاع آفت کـْا-گَؿْای هختلف جاًَساى

اًَاع ٍػایل -اًَاع ٍػایل گشهایـی -اًَاع اتضاس آالت

اًَاع صتالِ ّای  -اًَاع ػٌجاقک ّا-سدپای جاًَساى-سٍؿٌایی

 اًَاع چـن اًؼاى-گلْای ٍحـی-گیاّاى هاقثل تاسیخ-تاصیافتی

 :آيری جمع پريژٌ-1



ٌديتایی یا رتبٍ ای در طبقٍ بىذی ديتایی داوش . وًشته طرح طبقٍ بىذی بر اساس طبقٍ بتذی ساد
در جذيلی سٍ ستًوٍ میىًیسذ ي از مجمًعٍ جمع ايری شذٌ میشمارد چىذ تا آن  . امًز چىذ شاخص

شاخص را دارن در ستًن آری ي چىذ تا وذارد در ستًن خیر تعذاد را میىًیسذ ي ایىکار را با چىذیه 
.  بً دار بًدن. شاخص بررسی میکىذ مثال در برگ صفاتی چًن باریک بًدن روگی بًدن دوذاوٍ دار

درصذ باشذ   20مًرد بررسی قرار میذَذ ي صفاتی کٍ تعذاد اوُا از وظر آری یا وٍ بًدن بیش از ... ي 
طبقٍ بىذی است اما مثال . تا خیر باشذ قابل 3تا باریک بلٍ ي   7طبقٍ بىذی میکىذ مثال اگر در دٌ برگ 

 تا سبس روگ طبقٍ بىذی مىاسب ویست  8یا  9برگ روگی است ي  2یا  1روگی بًدن 

 از مشخص شذن طرح طبقٍ بىذی ي پیذا کردن صفات مىاسب برای طبقٍ بىذی وًبت بٍ خًدٌ  بعذ
 طبقٍ بىذی است 

دیگر .  مثال برگُای باریک را یٍ طرف می چسباوذ ي غیر باریک را طرف 

َمیه طًر . ديبارٌ طبقٍ بىذی بعذی برگُای دوذاوٍ دار یٍ طرف ي اوُا کٍ دوذاوٍ وذارد طرف دیگر
َر تعذا صفت مىاسب طبقٍ بىذی را اوجام میذَذ ي ضمىا اگر از َر برگ یک ومًوٍ دارد در َر بار  

طبقٍ از ان عکس میگیرد ي ديبارٌ با یک صفت جذیذ طبقٍ را اوجام می دَذ ي ريی تابلً عکس 
 طبقٍ بىذی را قرار میذَذ ي ومًوٍ آخر را جلً تابلً ومایش در ريز ومایشگاٌ قرار میذَذ  

 دیگری از طبقٍ بىذی رتبٍ ای وام دارد کٍ در آن داوش آمًز یک صفت را از ضعیف تا قًی مذل
ومًوٍ را رتبٍ بىذی میکىذ مثال در طبقٍ بىذی داوٍ َا از کًچک بٍ بسرگ در آَه ربا از ضعیف تا  

 قًی 

چىذیه طبقٍ بىذی رتبٍ ای یا طبقٍ بىذی سادٌ ديتایی داشت . در یک پريشٌ َمسمان میشًد 

 



 طبقه بندی( الف

 

 دفتر كارنما 

 (برگ -فسيل -پر -دانه انگوري)اقالم مشابه و قابل دسترس  

 

  (،سايتها ،افراد مطلع منابع،كتاب  (تحقيق زمينه اي  

 سازماندهي تحقيقات زمينه اي   

 

 

 

  

 (سنگ صاف ناصاف)شباهت و تفاوت ها    

 (گياهان دارويي، خوراكي، صنعتي)طبقه بندي             كاربرد

 (عدسي ها) عملكرد    

 

 تهيه مجموعه و تابلو نمايش

 



 طرح طبقه بندی

 نه آری خصوصیات قابل مشاهده

 باریک-1

 دندانه دار -2

 رنگی -3

 بر کوتاه دم-4



  

 :طرح طبقه بندی
 

 

 
 

(بندی طبقه) آوری جمع پروژه 

تحقيق زمينه ای 
 خالصه ای در چند خط

 عنوان
 (.دسؿت تشیي ًَؿتِ کِ تایذ خالقاًِ تاؿذ)

 :طبقه بندی 
 عکس از طبقه بندی

        

  منابع
رکش ًام ًَیؼٌذُ ٍػال اًتـاسًٍام  تا)

 (  ًاؿش  

 گزاریػپاع 
 م افشادی کِ تِ ؿوا کوک کشدُ اًذًا)

 (تِ ؿوا کوک کشدُ اًذ تا رکش ایي کِ چگًَِ
. 
 
 

 نتيجه گيری
 در قالب دو جمله

 
 120   90اندازه تابلو 
توریي کٌیذ پرٍشُ خَدرا بتَاًیذ برای یک فرد بسرگسال شرح دّیذ. 

تشای ًَؿتي تاتلًَوایؾ اػتفادُ  16اصقلن 
 .کٌیذ
گزارش جز به جز کار با )دفتر کارنما

 (ذکر تاريخ و زمان
 
 زیر ًَیس عکس ّا از قلن کَچکتر

 .استفادُ شَد

 ويژگی  آری نه

 مشخصات دانش آموز
 :نام ونام خانوادگی 

 :استادراهنما
 :موضوع
 (گروهی ياانفرادی)نوع کار

 ناحيه-نام مدرسه



 طبقه بندی برگ



 نمايش علمي( ب
 

 

 :                     انواع نمايش علمی  

 مدل                                       

 نمايش                                     

 تحقيق                                     
 

 

 



 مدل -2

 ( ملكول)اشياي خيلي كوچك  :الف

 (منظومه شمسي)اشياي خيلي بزرگ  :ب

 (اندام ودستگاههاي بدن)اشياء به سادگي دردسترس نيست : ج 

 (هواپيما)وسايلي كه به ندرت دردسترس است :  د    

 .(مدل برشي از شيء و يا به صورت كامل ساخته مي شود)

 



 
- توشیي کٌیذ پشٍطُ خَدسا تتَاًیذ تشای یک فشد تضسگؼال کاهال ؿشح -.          تشای ًَؿتي تاتلَی ًوایؾ اػتفادُ ؿَد 16اص قلن 
-دّیذ.               صیش ًَیغ عکغ ّا اص قلن کَچکتش اػتفادُ ؿَد. 
-90   120اًذاصُ تاتلَ  -.                   عٌَاى تایذ دسؿت تشیي ًَؿتِ ٍخالقاًِ تاؿذ   

-(گزارش جز به جز کار با ذکر تاريخ و زمان)کارنمادفتر -.                           ًام عکاع سا سٍی تاتلَ ًوایؾ تٌَیؼیذ 

 

 (مدل: )تابلو نمايش علمی

 تحقيق زمينه ای

 خالصه ای در چند خط

  عىـًان
درشت تریه  وًشتٍ کٍ باید 

 خالقاوٍ باشد

مقياس و اجزای مدل :)مدل شرح

 (و نقش آن ها

-مصاحبه(:)مواد و روش کار)

 (گردش علمی –بازديد  -پرسشنامه

 عکـس
نام عکاس روی تابلو )

 .(نوشته شود

نتيجه گيری :)گيری نتيجه

 (در قالب دو جمله

 پيشنهاد برای بهبود مدل

   منــابع
 وناشر بارکر ًام ًَیسٌذُ ٍسال اًتشار

 سپاس گزاری
ًام افشادی کِ تِ ؿوا کوک کشدُ 

 .اًذ ٍچگًَِ کوک کشدُ اًذ

 
 

 مشخصات دانش آموز
 :نام ونام خانوادگی 

 :استادراهنما
 :موضوع
 (گروهی ياانفرادی)نوع کار

 ناحيه-نام مدرسه



اػتفادُ اص اؿیا تشای ًـاى دادى چشایی ٍ  
چگًَگی عولکشد آًْاٍتِ ًوایؾ دس  

هاًٌذ  -آٍسدى یک اصل یاٍاقعیت علوی
ًوایؾ تـکیل  -هیذاى هغٌاعیؼی آٌّشتا

ًوایؾ خَسؿیذ گشفتگی  -سًگیي کواى
-ًحَُ ی کاس قغة ًوا-ٍهاُ گشفتگی

 ًوایؾ ٍیظگی ّای هخلَط

 پروژه نمايش-3



 نمايش علمی -3

 (نحوه كار قطب نما)چرايي و چگونگي عملكرد اشياء 

 نمايش يك واقعيت يا اصل عملي 

 (باالرفتن رنگ از ساقه گل ميخك)

 (نمايش رنگين كمان)

 (نمايش رشد يک گياه ) 

 

 

 

mohsenmaygoni@yahoo.com 

fsarahang@gmail.com 
 

 

 
 

mailto:fsarahang@gmail.com
mailto:mohsenmaygoni@yahoo.com


 
- توشیي کٌیذ پشٍطُ خَدسا تتَاًیذ تشای یک فشد تضسگؼال کاهال ؿشح -.          تشای ًَؿتي تاتلَی ًوایؾ اػتفادُ ؿَد 16اص قلن 
-دّیذ.               صیش ًَیغ عکغ ّا اص قلن کَچکتش اػتفادُ ؿَد. 
-90   120اًذاصُ تاتلَ  -.                   عٌَاى تایذ دسؿت تشیي ًَؿتِ ٍخالقاًِ تاؿذ   
-(گزارش جز به جز کار با ذکر تاريخ و زمان)کارنمادفتر .                ًام عکاع سا سٍی تاتلَ ًوایؾ تٌَیؼیذ 

- 

 (نمايش: )تابلو نمايش علمی

 تحقيق زمينه ای

 خالصه ای در چند خط

  عىـًان
درشت تریه  وًشتٍ کٍ 

 باید خالقاوٍ باشد

 :نمايش علمی شرح
 علمیبيان اصل 

-پرسشنامه-مصاحبه:کارمواد و روش 

 (گردش علمی-بازديد

 

 (عکاس نام)عکـس

 :گيری نتيجه
پيشنهاد برای بهبود -در دوجمله

 نمايش

   منــابع
 وناشر بارکر ًام ًَیسٌذُ ٍسال اًتشار

 سپاس گزاری
ًام افشادی کِ تِ ؿوا کوک کشدُ 

 .اًذ ٍچگًَِ کوک کشدُ اًذ

 
 

 مشخصات دانش آموز
 :نام ونام خانوادگی 

 :استادراهنما
 :موضوع
 (گروهی ياانفرادی)نوع کار

 ناحيه-نام مدرسه



ارائه جزئيات کامل تری درباره ی موضوع پروژه وبررسی 

 جوانب مهم و سر فصل های مهم

 طب سوزنی چيست؟:مانند

 تعريف،تاريخچه،ابزار،وضعيت در ايران 

 عوارض،برای درمان چه بيماريهايی کاربرد دارد

 -ارتباط رنگ چشم با رنگ مو

 -اثر انگشت و شيوه ای برای تشخيص هويت

 مکانيزم گياهان گوشتخوار

 

 پروژه تحقيق-4



 تحقيق -1

 جمع آوري اطالعات در مورد يك موضوع و ارائه گزارش علمي 

 (تحقيق در مورد طب سوزنی( )تحقيق  در  باران اسيدی)

 

 انواع روش تحقيق 

               (تحقيق ميدانی) مشاهده مستقيم 

                (تحقيق کتابخانه ای ) منابع مختلف اطالعاتي 

               تلفيق دو روش باال 

 



 راه های جمع آوری اطالعات 

مشاهده 

  اندازه گيری 

 مصاحبه 

 پرسشنامه 

 سايتها 

www.aparat.com       www.tebyan.net 

www.fa.wikipedya.org                 www.roshd.ir    

                        www.worldometers.info/fa/ 

 کتاب و منابع مکتوب 

 

http://www.tebyan.net/
http://www.roshd.ir/


 
- توشیي کٌیذ پشٍطُ خَدسا تتَاًیذ تشای یک فشد تضسگؼال کاهال ؿشح -.          تشای ًَؿتي تاتلَی ًوایؾ اػتفادُ ؿَد 16اص قلن 
-دّیذ.               صیش ًَیغ عکغ ّا اص قلن کَچکتش اػتفادُ ؿَد. 
-90   120اًذاصُ تاتلَ  -.                   عٌَاى تایذ دسؿت تشیي ًَؿتِ ٍخالقاًِ تاؿذ   

--(گزارش جز به جز کار با ذکر تاريخ و زمان)دفتر کارنما 

 

 (تحقيق: )تابلو نمايش علمی

 تحقيق زمينه ای

 خالصه ای در  چند خط

 

 (تاريخچه –مقدمه )

   عىـًان
درشت تریه  وًشتٍ کٍ باید 

 خالقاوٍ باشد

 تحقيق شرح
 (به طرح مربوطسوال )

 (نام عکاس)عکـس

 :گيری نتيجه
عالقمند چه موضوعی -در دو جمله

 شده ايد؟

   منــابع
 وناشر بارکر ًام ًَیسٌذُ ٍسال اًتشار

 سپاس گزاری
ًام افشادی کِ تِ ؿوا کوک کشدُ 

 .اًذ ٍچگًَِ کوک کشدُ اًذ

 
 

 مشخصات دانش آموز
 :نام ونام خانوادگی 

 :استادراهنما
 :موضوع
 (گروهی ياانفرادی)نوع کار

 ناحيه-نام مدرسه

:مواد و روش کار  
  -پرسشنامه –مصاحبه 

(گردش علمی-بازديد  



سوالی مطرح شده که دانش آموز جوابش 

را نمی داندوبرای رسيدن به جواب بايد 

 .مراحل روش علمی را طی کند

  -اطالعات آوریجمع  -مسئله-مشاهده

انجام وتکرار –طراحی آزمايش -فرضيه 

-(جدول ونمودار)جمع بندی نتايج-آزمايش

 تحليل ونتيجه گيری کلی

 :پروژه آزمايش-5



1/23/2017 24 

 دفتر كارنما 

 انتخاب موضوع و تعريف مسئله 

 سايتها ،افراد مطلع منابع،كتاب  (جمع آوري اطالعات،)  

فرضيه سازي 

 مي شود زيرا ........................ باعث .................... من فكر مي كنم............................ 

    (متغير مستقل ، متغير وابسته و تعاريف ، كنترل شده)تعيين متغيرها 

1-  چه چيزی را تغيير می دهم( يعني آنچه را كه تغيير مي دهم: متغير مستقل) 

2-  (چه چيزی را اندازه می گيرم)يعني آنچه را كه مشاهده و اندازه گيري مي كنم : متغير وابسته 

3-   (چه چيزی را کنترل می کنم)يعني هر آنچه را كه ثابت نگه مي دارم : متغيرهاي كنترل شده 

4- واژگان جديد 

 طراحي آزمايش 

فهرست مواد، روش كار، گروه متغير و گروه كنترل 

 (توجه به زمان -يادداشت وقايع دردفتر كارنما -گام به گام -بار تكرار 3)اجراي آزمايش 

       (جدول و نمودار) –ثبت و سازماندهي نتايج 

 نتايج و نتيجه گيري 

 گزارش كتبي 

 (توجه به جدول زمان بندي)مديريت زمان 

 

  

 

 نحوه كار پروژه آزمايش



 :چند نمونه آزمايش
 علت ػیاُ ؿذى تعضی  پَػت اًاسّا چیؼت؟

 چِ عاهلی تاعث قَُْ ای ؿذى ػیة ّا هیـَد؟
تشای ؿٌاٍس کشدى یک تخن هشغ سٍی آب چِ هقذاس ًوک الصم  

 اػت؟
 ًاى تشؿتِ ؿذُ صٍد تش کپک هی صًذ یا ًاى ػفیذ؟

 آیا تشگْای ًعٌا یا ػایش گیاّاى تاعث دفع هَسچِ ّا هی ؿَد؟
آیا یک فَیل آلَهیٌیَهی تفاٍتی دس هذت صهاى پخت ایجاد هی کٌذ؟ 

 پشتقال دسٍى یخچال ػشیعتش هی پَػذ یا تیشٍى آى؟
 گیاّاى دس تیي ػِ سًگ اصلی دسًَس چِ سًگی تْتش سؿذ هی کٌٌذ؟

 آیا سًگ هحیظ پیشاهَى تش عادات غزایی یک حـشُ هَثش اػت؟
 هَسچِ ّا عؼل دٍػت داسًذ یا ؿکش؟

 



 :پروژه آزمايش

 فرضيه

شرح آزمايش  
 موادوروش کار

 گردش علمی-بازديد-پرسشنامه -مصاحبه
 

 نتيجه گيری
 درقالب دوجمله

 رنمودا
 نمايش نتايج آزمايش با نمودار

نتايج قابل  بارتکرارشودتا 3هرآزمايش حداقل
 .قبول گردد

 عنوان
 .ترين نوشته که بايدخالقانه باشد درشت

 سوال

 منابع
 باذکرنام نويسنده

 سال نشر-ناشر

 

 سپاسگزاری
نام افرادی که کمک کرده 

اندبا ذکراينکه چگونه کمک 
 نتايج .کرده اند

ثبت نتايج 
 براساس جدولها

 

  عکس ها

 (نام عکاس)

 مشخصات دانش آموز
 :نام ونام خانوادگی 

 :استادراهنما
 :موضوع
 (گروهی ياانفرادی)نوع کار

 ناحيه-نام مدرسه

فهرست )تعاريف

تعريف کلمه  (واژگان

هايی که در سوال يا فرضيه 
.   وجود دارد  

:متغيرها  
  -مشخص کردن متغير مستقل

کنترل شده–وابسته   

 دفترکارنما
 (طبق دستورالعمل)

زيرنويس عکس هاوجدول هاازقلم .برای نوشته های تابلواستفاده شود16ازقلم-

 .کوچکتراستفاده کنيد

 .تمرين کنيدپروژه ی خودرابتوانيدبرای يک نفربزرگسال شرح دهيد-

 .نام عکاس رادرکنار عکس هاروی تابلونمايش بنويسيد-

 گزارش کتبی
(طبق دستورالعمل)  

درداخل جعبه ی )موادنمايشی
(طلقی با برچسب مشخصات  



 .استفاده کنيد 16برای نوشتن روی تابلوی نمايش پروژه آزمايش از قلم -

 

 .عنوان بايد درشت ترين نوشته وخالقانه باشد-

 

 .نام عکاس را با قلم کوچکتر روی تابلوی نمايش بنويسيد-

 

 .تمرين کنيد پروژه ی خود را بتوانيد برای يک فرد بزرگسال کامالً شرح دهيد-

 

 نام نويسنده وسال انتشار: منابع -

 

نام افرادی که به شما کمک کرده اند ،باذکر اين که چگونه :سپاسگزاری-

 .کمک کرده اند

 

 (در قالب يک جمله)سوالی که پروژه به آن جواب می دهد:فرضيه-

 

 و(متغير مستقل،متغير وابسته،متغير کنترل شده)در تابلوی نمايش متغير ها-

 .بايد ذکر شود( تعريف کلمه هايی که در سوال يا فرضيه وجود دارد)تعاريف

 

 بر اساس جدول ها:نتايج-

 

 در قالب دو جمله:نتيجه گيری-

 

 



 صفحه 9حداکثر-(آزمايش)گزارش کتبی  

 مشخصات دانش آموز -عکس-صفحه عنوان-1

 فهرست مطالب-2

 فرضيه–متغير ها -سؤال پروژه-3

 تحقيق زمينه ای-4

 فهرست مواد-5

 (روش کار)روند آزمايش-6

 بحث و نتيجه گيری –تحليل داده ها -7

 ايده هايی برای تحقيق بيشتر -8

 سپاسگزاری -9

 منابع-10



 پروژه طراحی وساخت -6
دانش آموز برای پاسخگويی به يک نياز مشخص يک وسيله 

 .ای ابداع يا برنامه کامپيوتری طراحی می کند

 

 :مراحل روش مهندسی
 تعريف يک نياز-

 انجام تحقيق زمينه ای-

 (استانداردها و معيارها)پايه ريزی مشخصات طرح-

 آماده سازی طرح های مقدماتی-

 ساخت و آزمايش يک نمونه ی اوليه-

 طراحی و آزمايش مجدد در صورت لزوم-

 ارائه نتايج-

 



 

       ساختن ماشين لباسشويی با آرميچر و بطری   شبيه سازی 

 

      بهينه سازی المپ ها از پر مصرف به کم مصرفبهينه سازی 

 

            توليد خمير دندان دو طرفه خالقانه 

 

 دوچرخه با قابليت ماشين لباس شويی:   تغيير کاربری اضافه کردن کاربری 

 

 درخت مصنوعی در جاده ها برای توليد اکسيژن: اختراع 

 

    استفاده از توپ مشکی ذر روی سد ها برای جلوگيری از تبخير آبروش 

 

   نرم افزار 

 انواع طراحی و ساخت 



تعريف نياز 

تحقيق زمينه ای 

(کشيدن نقشه دقيق طرح ) طراحی مقدماتی و نهايی 

 ساخت 

  آزمايش ، ثبت داده ها  و تحليل نتايج نمونه اوليه 

 (.....ميزان مصرف انرژی و  -کاربرد –قيمت گزاری  -هزينه–اندازه -جنس )تعيين مشخصات طرح 

 (در صورت نياز)طراحی مجدد ،ساخت، آزمايش،ثبت و تحليل داده ها مجدد 

 نتيجه گيری 

  تهيه تابلو نمايش و گزارش كتبي 

 
 

 

مراحل کار در طراحی و ساخت   



 (دفتر کارنما-گزارش کتبی:)پروژه طراحی وساخت 

تحقيق 
 زمينه ای

 مشخصات طرح

 (نهايی-اوليه) طرح

مواد )ساخت
 (وروش کار

:  عکس 
 نام عکاس

تعريف 
 (مسئله)نياز

وآزمايش مجدد،تحليل  طراحی
 (در صورت نياز)داده ها

 ها دادهو تحليل  آزمايش
 نمايش نمودار

 منابع
باذکرنام نويسنده ناشر سال 

 نشر

 سپاس گزاری
نام افرادی که به شما کمک 

 کرده اند

 عنوان
درشت ترين نوشته که 

 .بايد خالقانه باشد

 

.توشیي کٌیذپشٍطُ خَدساتتَاًیذ تشای یک تضسگؼال کاهال ؿشح دّیذ-  
 .تشای ًَؿتِ ّای تاتلَ اػتفادُ کٌیذ16اصقلن -       120       90اًذاصُ تاتلَ   -
 .صیشًَیغ عکغ ّا ٍجذٍل اص قلن کَچک تشاػتفادُ ؿَد--
 .تشای ًَؿتِ ّای تاتلَ اػتفادُ کٌیذ16اصقلن  --
 گضاسؽ کتثی ٍ دفتش کاسًوا عثق دػتَس العول-

 :مشخصات دانش آموز
 :نام ونام خانوادگی

 :استادراهنما
 :موضوع
 (گروهی ياانفرادی)نوع کار

 ناحيه-نام مدرسه

 نتيجه گيری
 درقالب دوجمله



 16برای ًَشتي رٍی تابلَی ًوایش پرٍشُ ی طراحی ٍساخت بایذ از قلن  -
 .استفادُ کٌیذ

 
 .عٌَاى بایذ درشت تریي ًَشتِ ٍ خالقاًِ باشذ-
 

 .زیر ًَیس عکس ّا ٍجذٍل ّا با قلن کَچکتر ًَشتِ شَد-
 

 با رکر ًام ًَیسٌذُ ٍسال اًتشار:هٌابع-
 

 .ًام افرادی کِ بِ شوا کوک کردُ اًذ ٍچگًَِ کوک کردُ اًذ:سپاسگساری-
 

 .در قالب دٍ جولِ ًَشتِ شَد:ًتیجِ گیری-
 

توریي کٌیذ پرٍشُ ی خَد را بتَاًیذ برای یک فرد بسرگسال کاهالً شرح  -
 .دّیذ

 
 .هَاد ًوایشی بایذ در جعبِ ی طلقی با بر چسب هشخصات قرار گیرد-



 :نمونه طراحی وساخت

 طراحی وساخت يک تله ی کار آمد برای سوسک حمام-

 ساخت دستگاه تصفيه کننده آب با انرژی خورشيدی-

 ساخت ديوار مرزی برای مقابله با مورچه ها-

 دور نگهداشتن گربه ها از باغچه-

 ساخت دستگاه موش ياب-

 .ساخت يک آبپاش چمن که بهتر از نمونه های فعلی باشد-



 صفحه 18(طراحی وساخت)گزارش کتبی

 عنوان:1صفحه-

 تعريف نياز:2صفحه-

 تحقيق زمينه ای:5تا3صفحات -

 مشخصات طرح:6صفحه-

 طراحی:10تا7صفحات -

 ساخت،آزمايش،ثبت داده هاوتحليل نتايج نمونه اول:13تا 11صفحات -

 طراحی مجدد،آزمايش مجدد،ثبت و تحليل داده ها:16تا14صفحات-

 نتيجه گيری:17صفحه-

 منابع وسپاسگزاری:18صفحه -



 موفـــق باشـــید
 حســینی

 
 
 


