


دبستان دخترانه غیردولتی هوشمند 

( ع)امام رضا 



جشنواره جابربن حیان

دانش آموزان  علمی پروژه 

ابتدایی



سر فصل ها

تعریف و هدف:بخش اول 

نقش ها :   دوم  بخش 

چگونگی پروژه:   بخش سوم 

تابلوها انواع پروژه:  بخش چهارم 



و اهدافتعریف 

بخش اول



تعریف پروژه علمی



:پروژه ی علمی عبارت است از

کوشش علمی انفرادی یا گروهی دانش آموزان درباره ی یک موضوع معین که آنان ضمن این کوشش 

هیجان انگیز علمی، کار یک دانشمند را انجام می دهند و نگرش ها و مهارت های علمی او را پیدا 

.می کنند

:یعنی دانش آموزان سعی می کنند 

 ،به دقت مشاهده کنند

  ،سؤال بپرسند

،جمع آوری اطالعات کنند

 ،فرضیه بسازند

  آزمایش کنند

نتایج کار علمی خود را جمع بندی و ارائه نمایند  .



زندگینامه جابربن حیان



دروبودایرانی(شیمیدان)کیمیاگرکوفی،یاصوفیبهمعروفاسالمیدانشمندانبزرگترینازحیانبنجابر•

.می شودقلمداداسالمیکیمیاگرانسرآمدوی,می زیستمیالدینهمقرن

تردیدبیودبخشیآوازهوشهرتشیمیعلمبهکهاستکسیاولینوی.استایرانیشیمیداننخستینجابر•

.نددادهیشیمعلمپدرلقبویبهوداردراشیمیدانعنوانکسبشایستگیکهاستمسلمانینخستین

.دمی شناسن«گبر»عنوانتحترااوغربی هاونمی شودمحدوداسالمجهانبهتنهاحیان،جابربنشهرت•

.بودعلیه السالمصادقامامدوستوشاگردجابر،•

.استموسیقیوشیمینجوم،ریاضیات،طب،فلسفه،کیمیا،درآثارویازبزرگیمجموعه•

.شدمتولدقمریهجری107تا103سالحدودکهاندگفتهمنابعبیشتر•

ازویاصلاستشدهگفته.داردوجودنظراختالفمورخانمیاندرتولدشتاریخوزادگاهیدرباره•

.استخراسان•

.استفارسوایرانیلذاآمده؛دنیابهخراسانتوسدرحیانبنجابرنقلاینطبق•

.بودتوسدرراجوانیسالهایجابر•



دوره ابتدایی مصوب شورای عالی آموزش و اهداف , تحقیق ی زمینه -1

. پرورش را به ویژه در زمینه های زیر فراهم می نماید

ف ل ی(ا د ا ق ت ع ا ف  ا د ه :  ا

. خداوند را دوست دارد و او را بهترین یار و کمک می داند•

اهداف



ی ( ب ق ال خ ا ف  ا د ه :ا

راستگو و امین باشد.

ه  احترام به بزرگ ترها را وظیفه ی خود می داند و به نظرات آنها توج

.  می  کند

برای رسیدن به موفقیت پشتکار دارد و تالش می کند  .

امیدوار و با نشاط است و از مواجهه ی با مشکالت نمی هراسد  .

ندبه همکالسان و همساالن خود در انجام وظایف یادگیری کمک می ک.

نظم و انضباط را در خانه و مدرسه و اجتماع رعایت می کند.



آموزشی–اهداف علمی ( ج

نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است .

ساب  در فکر کردن، شنیدن، گفتن و بیان مقصود، خواندن و نوشتن و ح

.  کردن مها رت کافی دارد

ه کندبا زبان فارسی آشنایی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاد  .

به اهمیت و ارزش اطالعات و اطالع رسانی در زندگی آگاه است .



 علم را در انجام درست کارها تا حدی می داندارزش.

مهارت های اولیه برای زندگی در جامعه را کسب کرده است .

با نحوه ی یادگیری خود تا حدودی آشناست.

به مطالعه کتاب عالقمند است.



هنری–اهداف فرهنگی ( د•
به زیبایی های طبیعت توجه دارد و هماهنگی آن ها را دوست دارد.
ذوق و خالقیت هنری خود را در انجام فعالیت ها نشان می دهد  .
اهداف اجتماعی( ه•
 می کندبه حق خود قانع است و حقوق دیگران را رعایت  .
 پایبند استمی گذارند او عهده ی که بر مسئولیت هایی به انجام وظایف و  .
نظرات اصالحی دیگران را در مورد خود می پذیرد  .
 می دهداشتباهات دیگران را با رعایت احترام به آنها تذکر  .
 می کنددر برابر خدمت دیگران قدرنشناس است و از آنها تشکر  .
 می کندآداب سخن گفتن را رعایت  .
خدمت کردن میهن و مردم خود را دوست دارد.
اهداف زیستی( و•
از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می کند  .
در حفظ محیط زیست کوشاست.
نکات ایمنی را می داند و رعایت می کند  .
در حفظ سالمتی خود و دیگران تالش می کند.



اجرای این طرح به تحقق اهداف مهارتی درس علوم تجربی نیز کمک خواهد کرد که -2

: شامل

مشاهده

طراحی تحقیق

 ارتباطبرقراری

 پیش بینی

تشخیص متغیرها

فرضیه سازی

 کاربرد ابزار

  اندازه گیری

تفسیر یافته ها و نتیجه گیری



: تقویت مهارت های زندگی در دانش آموزان نظیر-3

تصمیم گیری

حل مسئله

برقرای ارتباط مؤثر با دیگران

دوست یابی

سخنرانی و دفاع از کار خود در جمع

خود آگاهی

تفکر

عزت نفس

مدیریت هیجانات

روابط بین فردی و همدلی



:کسب نگرش های ضروری شامل -4
                                        رعایت نوبت
نظافت درکار و ظاهر
توجه به محیط اطراف پرساده کنجکاوی و جستجوگری
شرکت فعال در کارها
همکاری و قبول مسئولیت در گروه
 پشتکار در حل مسائل
 تحمل نظر مخالف
عالقه به حفظ محیط زیست
ارائه پیشنهاد برای حل مشکالت
قانون پذیری انعطاف پذیری و قبول اشتباهات
جسارت مخالفت با نظریات غلط
توجه به صحبت های دیگران قبول مسئولیت های



شناخت استعدادهای فردی دانش آموزان و هدایت آنها به سوی  -5
.  شکوفایی آن

ارائه ی مواد )کمک به ارتقاء و رشد دانش آموزان در دروس مختلف -6

(درسی به صورت تلفیقی

.  شتحکیم مبانی اعتقادی و معنوی براساس تفکر در نظام آفرین-7



نقشها

بخش دوم



آموزاندانشاینکهبرایوعلمیپروژهیکاهدافکاملتحققجهت

تفادهاسحداکثرخودپروژهجریاندرتجربهکسبهایفرصتازبتوانند

دانش)دارنددخالتپروژهانجامدرکهافرادیازیکهرآورندعملبهرا

وتهشناخراخودهایمسئولیتخوبیبهباید(والدینوراهنمامعلمآموز،

.نمایندایفااندازهبهوموقعبهراخودنقش

نقشهاومسئولیتهادرپروژهعلمی



گاهنمایشبهمربوطدستور العمل هایکردندنبالپروژه،برایموضوعیکانتخاب

.نظرموردپروژهانجامبرایمدرسهموافقتکسبنهایتدرومدرسهعلمی

خودپروژهتکمیلوانجام

یکننوشتودانش آموزپایهوتوانمندیبامتناسب-نمایشتابلوییکساخت

هارمچهایپایهآموزاندانشمعموالً)خودپروژهتوصیفوشرحجهتکتبیگزارش

آموزاندانشودهندانجاممستقلرامرحلهاینقادرندباالترو

(.دارندوالدینومعلمکمکبهنیازترپایینهایپایه

نقش دانش آموزان



درندگانبازدیدکنودانش آموزانسایربرایخودپروژهتبیینوتوضیح

نمایشگاهجریان

علمینمایشگاهایمنیبهمربوطهایدستورالعملازپیروی



ایجاد انگیزه در دانش آموزان

ایفای نقش یک مشاور

پشتیبانی از ایده های دانش آموزان و ارتقای خالقیت آنها

و نشان دادن اشتیاق نسبت به پروژه دانش آموزان، پی گیری مداوم

تحسین کار آنان

معلم تماس با افراد متخصص جهت ایفای هر چه بهتر نقش خود به عنوان

آموزراهنمای دانش 

نقش معلم



 کردن تجهیزات خاص در صورت نیازجور

کنترل امالء و نگارش نوشته های تابلوی نمایش و گزارش کتبی

تأئید نهایی کامل بودن پروژه برای ارائه به نمایشگاه

برقراری یک محیط امن

افراد فراهم نمودن شرایط استفاده از  کتابخانه و پژوهش سرا یا مالقات

متخصص



مطالعه دستورالعمل های مربوط به پروژه علمی

ارائه اطالعات درباره موضوع پروژه به عنوان یک فرد مطلع

 تدارك وسایل و کمک به استقرار تجهیزات

  بردن دانش آموز به کتابخانه یا مالقات افراد متخصص

 فراهم کردن فضایی مثل پارکینگ یا اتاق برای

کردن دانش آموز روی پروژه کار 

 تکمیلنشان دادن عالقه و تشویق دانش آموز به

پروژه

نقش والدین



اطمینان از ایمنی دانش آموز و پیروی او از دستور العمل های ایمنی نمایشگاه

 برنامه ریزی و مدیریت زمان های مربوط به انجام کارهای پروژه و اتمام آنها

 گوش دادن به توضیحات شفاهی فرزندشان درباره پروژه

هدف اصلی پروژه علمی. درك این مسئله که دانش آموز باید خودش پروژه را انجام دهد

این است که دانش آموز مهارت های دانشمندان را بیاموزد، روش علمی را بفهمد و از 

. تجربه کردن لذت ببرد

درك این مسئله که الزم نیست پروژه علمی گران قیمت باشد.



چگونگی پروژه

بخش سوم



مخاطب دانش آموز

.دفتر یادداشت تهیه کنید-1

عناوین مختلف علمی را کنکاش کنید-2

و با نیروی فکرتان یک موضوع جدید  

.برای پروژه خود بسازید

چگونهیکپروژهعلمیراانجامدهیم؟



.نوع پروژه را مشخص کنید-3

.دموضوع مورد عالقه را به یك پروژه علمی تبدیل کنی-4

(همراه با طبقه بندي)جمع آوري :  الف 

(مدل،تحقیق، نمایش)نمایش علمی:  ب 

آزمایش:  ج

طراحی و ساخت:  د



طبقه بندی  :  پایه اول 

.  نمایش علمی_طبقه بندی :  پایه دوم 

نمایش علمی  :  پایه سوم 

(به ندرت طراحی و ساخت ) آزمایش و نمایش علمی :  پایه چهارم 

طراحی و ساخت_آزمایش _نمایش علمی : پایه پنجم و ششم 

نوع پروژه در جشنواره جابربن حیان با توجه به پایه تحصیلی



:ارائه پروژه به نمایشگاه شامل -5

دفتر کارنما: الف

تابلو نمایش : ب

گزارش کتبی: ج

مواد نمایشی: د





:پروژهانجاممراحل

وشتهنچهدفترایناولیاکمکبااولکالسدرالبته(یادداشتدفترچه)کارنمادفترتهیه.1

.داردنوشتنمحدودیتاولپایهآموزدانشچونشودمی

میشودنوشتهشمارهروزبصورتتاریخذکرباپروژهانتهاتاابتداازیادداشتدفتر

چوب-درختانپوست-دانه-میوه-برگانواعمثلآوریجمعبرایمجموعهیکانتخاب.2

...وپرندگانپر–حشرات

مطلعافرادوسایتها_کتابهاکمکبهشدهآوریجمعمجموعهمورددرتحقیق.3

ایرتبهیادوتایی,سادهبتدیطبقهاساسبربندیطبقهطرحنوشتن.4

پروژه طبقه بندي



:دوتاییبندیطبقهدر

آنتاچندشماردمیشدهآوریجمعمجموعهازونویسدمیستونهسهجدولیدرشاخصچندآموزدانش

اخصشچندینباراکاراینونویسدمیراتعداد,خیرستوندرنداردتاچندوآریستوندردارندراشاخص

تعدادکهاتیصفودهدمیقراربررسیموردبودنرنگی,بودنباریکچونصفاتیبرگدرمثالکندمیبررسی

3وبلهباریکتا7برگدهدراگرمثالکندمیبندیطبقهباشددرصد20ازبیشبودننهیاآرینظرازهاآن

بندیطبقهرنگسبزتا8یا9واسترنگیبرگ2یا1بودنرنگیمثالامااستبندیطبقهقابلباشدخیرتا

.نیستمناسب

بندیطبقهخودبهنوبتبندیطبقهبرایمناسبصفاتکردنپیداوبندیطبقهطرحشدنمشخصازبعد.5

.است

هایرگببعدیبندیطبقهدوباره,دیگرطرفراباریکغیروچسباندمیطرفیکراباریکهایبرگمثال

انجاماربندیطبقهمناسبصفتتعدادهرطورهمین.دیگرطرفندارنددندانهکههاآنوطرفیکداردندانه

جدیدصفتیکبادوبارهوگیردمیعکسآنازطبقهبارهردرداردنمونهیکبرگهرازاگرضمناودهدمی

وزردرنمایشتابلوجلوراآخرنمونهودهدمیقراررابندیطبقهعکستابلورویودهدمیانجامراطبقه

.میدهدقرارنمایشگاه



ی نمونه مدل دیگری از طبقه بندی رتبه ای نام دارد که در آن دانش آموز یک صفت را از ضعیف تا قو. 6•

در یک را رتبه بندی میکند مثال در طبقه بندی دانه ها از کوچک به بزرگ در آهن ربا از ضعیف تا قوی

.چندین طبقه بندی رتبه ای یا طبقه بندی ساده دوتایی داشت . پروژه همزمان می شود

:تابلو نمایش طبقه بندی شامل . 7

 عنوان

 تحقیق زمینه ای

 طرح طبقه بندی

 عکس یا خود طبقه بندی در صورتی که قابلیت چسباندن داشته باشد مثل پر و برگ

 طبقه بندی سنگ و خاك جلو تابلو قرار گیرد

 نتیجه گیری منابع

سپاسگزاری





جمع آوری و طبقه بندی پوست درخت 



طبقهبندیپولکماهی





طبقه بندی ریشه ها







در است که بایك نام و یك فرم داوریاز هم نمایش علمی شامل سه نوع پروژه جدا پروژه 

.گیرندنمایشگاه قرار می 

انواع نمایش علمی                                              

پروژه نمایش علمی

تحقیق

مدل

نمایش



می  ساده ترین پروژه نمایش علمی که در آن دانش آموزان فقط به بررسی موضوع خود در  منابع مختلف اطالعاتی

تحقیق  به...  بازیافت آلودگی هوا خواص میوه ها و داروهای گیاهی و-مثال در مورد موضوعاتی چون طب سنتی , پردازند 

.و تفحص می پردازند

:روش های تحقیق 

.ظر است و  پرسشنامه در باره ی موضوع مورد ن. اندازه گیری. مصاحبه. شامل مشاهده مستقیمکه : تحقیق میدانی  _1

ا دادن مثال تحقیق در مورد طب سوزنی با مراجعه به یک مرکز طب سوزنی و مشاهده و مصاحبه با کارکنان آن مرکز ی

پرسشنامه به مراجعه کنندگان آن مرکز 

اضالب فقط در مثال در مورد آلودگی ف. در منابع مختلف چاپی و سایتهای مختلف استتحقیق : تحقیق کتابخانه ای _2

کتابها و سایتها موضوع را بررسی کند  

:روش تحقیق تلفیقی که بهترین روش تحقیق است و تلفیقی از _3

ت و هم جمع  روش تحقیق کتابخانه ای و تحقیق می دانی است مثال تحقیق در مورد بازیافت هم مراجعه به مرکز بازیاف

آوری اطالعات از منابع مختلف

پروژه تحقیق



:تابلو نمایش در پروژه تحقیق شامل

عنوان  -1

(  پیشینه تحقیق ) زمینه ای تحقیق -2

تحقیق  شرح -3

و در چه موضوعی. با چه روشی تحقیق صورت گرفته

عکس -4

ه کعکس هایی و یا کتاب ها و سایت ها موجود در  عکس های که به فهم موضوع کمک می کند از تعداد محدودی 
است  توسط خود دانش آموز گرفته شده 

گیرینتیجه -5

داردوع یا انتقادی نسبت به آن موضپیشنهادی و چه (جمع بندی یافته ها ) را یاد گرفته دانش آموز چه چیزی 

منابع  -6

کردهاز چه منابع و افرادی اطالعات کسب 

سپاسگزاری  -7

تقدیر و تشکر از افرادی که در انجام پروژه به دانش آموز کمک کرده اند  

دانش آموز  مشخصات -8

اسم پروژه_نوع پروژه _منطقه_پایه_مدرسه_نام نام خانوادگی



(تحقیق زمینه ای )جمع آوری اطالعات

دوم در همه پروژه های علمی جمع آوری اطالعات است که با گام 

:مختلف صورت می گیرد روشهای 

(مصاحبه)پرسیدن ��مشاهده کردن ��

منابع مکتوب مانند کتاب ��استفاده از پرسشنامه ��

اندازه گیری ��سایت ها ��

فانه خیلی  استفاده حداقل دو یا سه روش باالست ولی متاس( تحقیق زمینه ای )بهترین جمع آوری اطالعات 

راه های ی از از پروژه ها فقط تحقیقات خود را محدود به سایتها می کنند که خیلی معتبر نیست پس یک

تنها راه هستندنه جمع آوری اطالعات سایتها 

باالروش جمع آوری اطالعات تلفیق چند روش از روشهای بهترین 

:شرح تحقیق 

اینترنت _مشاهده _مصاحبه ) در پروژه تحقیق و در قسمت شرح تحقیق دانش آموز باید به روش تحقیق 

.بگوید خواهد در تحقیق چه چیزی را می اشاره کند و هدف تحقیق و ...( کتاب و _







( ملکول)اشیای خیلی کوچک :  الف

(منظومه شمسی)اشیای خیلی بزرگ :  ب

(اندام ودستگاه های بدن)اشیائی که  به سادگی دردسترس نیست : ج

(هواپیما)وسایلی که به ندرت دردسترس است :  د

(مدل به صورت برشی از شیء و یا به صورت کامل ساخته می شود)

پروژه مدل



مدل توربین آبی



(نماقطبکارنحوه)اشیاءعملکردچگونگیوچرایی

(مانکرنگیننمایش()میخكگلساقهازرنگباالرفتن)عملیاصلیاواقعیتیكنمایش

زانآمودانشکهاستنمایشخودمدلوتحقیقازبعدعلمینمایشهایپروژهازنوعسومین

نمایشمثال,میگذارندنمایشبهپروژهنوعایندرراعلمیپدیدهوعلمیواقعیتیکآندر

سیعددرمختلفتصویرهاینمایش.آبظرفدرکاغذوسوزنبوسیلهآبسطحیکشش

فواصلدرگیاهکاشتباگیاهرویشنمایش.محدب

...ودایرهمحیطدرپیعددنمایش,مختلفزمانی

پروژه نمایش



نمایش زاویه تابش و بازتابش در آینه تخت



دفتر کارنما -1

(توجه به جدول زمان بندی)مدیریت زمان -2

انتخاب موضوع و تعریف مسئله -3

(،سایتها ،افراد مطلعمنابع،کتاب(جمع آوری اطالعات -4

فرضیه سازی-5

(متغیر مستقل ، متغیر وابسته و تعاریف ، کنترل شده)تعیین متغیرها    -6

طراحی آزمایش -7

فهرست مواد، روش کار، گروه متغیر و گروه کنترل-8

(توجه به زمان-یادداشت وقایع دردفتر کارنما-گام به گام-بار تکرار3)اجرای آزمایش -9

(جدول و نمودار)–ثبت و سازماندهی نتایج -10

نتیجه گیری -11

گزارش کتبی -12

(زمینه سفید-تیتر ها متوسط -عنوان  درشت-120cmدر 90تا 100در 70، اندازه تابلو  از 16فونت )ابلو نمایش -13

عنوان خالقانه-14

پروژه آزمایش





نمونه آزمایش 

؟(  مکعب ،استوانه و یا کروی )کدام یخ زودتر آب می شود :    سوال •

شکل یخ :  متغیر مستقل •

سرعت ذوب  : متعیر وابسته •

جنس قالبها_جا قرار دادن _زمان _دما _اندازه و جنس آب :  متغیر کنترل •



 عنوان و مشخصات:     1صفحه

 تعاریف و فرضیه–سئوال :    2صفحه

 تحقیق زمینه ای:   5-3صفحه

 مواد و روش کار:      6صفحه

 نتایج:     7صفحه

 نتیجه گیری:     8صفحه

 منابع و سپاسگزاری:    9صفحه

صفحات گزارش کتبی آزمایش



تعریف نیاز

تحقیق زمینه ای

  تعیین مشخصات طرح

طراحی مقدماتی و نهایی

 ساخت ، آزمایش ، ثبت داده ها و تحلیل نتایج نمونه اولیه

طراحی مجدد ، آزمایش مجدد ، ثبت و تحلیل داده ها در صورت نیاز

نتیجه گیری

تابلو نمایش

 گزارش کتبی

پروژه طراحی و ساخت





•



نمونه طراحی و ساخت

میوه چین •

سانتی متر  140اندازه •

کیلو گرم  1وزن •

عدد  2ظرفیت میوه •

جنس فلزی•



گزارشکتبینمایشطراحیوساخت
عنوان:  1صفحۀ 
تعریف نیاز:  2صفحه 
(5حداکثر تا صفحه ) تحقیق زمینه ای :  3صفحه 
مشخصات طرح:  6صفحه 

طراحی  : 10تا  7صفحات 
طرح مقدماتی: 7صفحه 
طرح نهایی:  8صفحه 
فهرست مواد:  9صفحه 
روش گام به گام : 10صفحه 

ساخت ، آزمایش ، ثبت داده ها و تحلیل نتایج نمونه اولیه:  13تا 11صفحات 
ساخت نمونه اولیه: 11صفحه 
آزمایش و داده های آن: 12صفحه 
تحلیل داده ها: 13صفحه 

(  در صورت نیاز )طراحی مجدد ، آزمایش مجدد ، ثبت و تحلیل داده ها :  16تا 14صفحات 
طراحی مجدد:  14صفحه 
آزمایش مجدد و ثبت داده :  15صفحه 
تحلیل داده ها: 16صفحه 

نتیجه گیری: 17صفحه 
کتاب شناسی و سپاسگزاری: 18صفحه 



:منابع  درقسمت •

و مشاهده یا پرسشنامه و افراد مصاحبه شده ذکر شود سایت ها و کتاب ها نام •

انتشارات _سال انتشار _نام نویسنده یا مترجم _کتابنام : کتاب •

انتشارات مدرسه _1390_ترجمه فاطمه رستگار _علوم مهارتهای : مانند •

:  سایت•

نام سایت و آدرس لینک •

www.roshd.irرشد دانشنامه  www.tebyan.netسایت تبیان : مانند •

.نیستند جز منابع هستند و موتور جستجو ... و یاهو . یوز. نکته سایتهای گوگل •

: تابلو نمایش ابعاد •

سانتی متر 90تا 70ارتفاع تابلو •

مترسانتی 120تا 100طول تابلو •





است پروژه مهم خالقیت و سادگی و علمی بودندر 

, نه تزیین و جنس و قیمت تابلو 

دنباشیبه دنبال صرف هزینه بیهوده پس 

.سپاسگزارم


