
 و ... انرژی های تجدیدپذیر وتهدید اتمام سوخت های فسیلی  پایه ششم :

عالوه بر موضوعات باال دانش آموزان عزیز از موضوعات آزاد مذهبی  ، ورزشی ، ادبیات ، جغرافی  ،تاریخ و     

 .... می توانند استفاده کنند .

 جشنواره جابربن حیان : ) بر اساس بخش نامه سال گذشته (

شباهت ها و       شامل  پروژه)طبقه بندی   اول : پایه ساس  شود که بر ا شیاء می  تفاوت ها  مجموعه ای از ا

سیونی از اقالم هم خانواده را جمع      شند. دانش آموز کلک شده وبرچسب خورده با کرده و  آوری گروه بندی 

 د(طبقه بندی می کن

اطالعات موجود در باره یک موضممموع    دراین نوع پروژه شمممما  )نمایش علمی.    _طبقه بندی     پایه دوم :  

شف کرده اید به مخاطبان ارائه می     شخص را جمع آوری نموده و آنچه را که در مجموع یاد گرفته و یا ک م

کنید. این جزئیات را می توان از طریق مشمماهده مسممتقیم و یا از طریق منابع مختلف اطالعاتی به دسممت 

 (آورد

شامل استفاده از اشیاء  برای نمایش چرایی  یا چگونگی عملکرد     پروژه نمایش)نمایش علمی   پایه سوم : 

آنها و تبیین اصول علمی حاکم بر آنهاست . در این نوع پروژه دانش آموز یک واقعیت یا اصل علمی خاص    

 را بازسازی نموده و نمایش می دهد 

روژه یک مسممم له    در این نوع پ آزمایش و نمایش علمی ) به ندرت طراحی و سممماخت (        پایه چهارم :   

شود که دانش آموز در ابتدا جواب آن را نمی داند ،  بنابراین  طی کردن مراحل روش     شخص مطرح می  م

 علمی و انجام آزمایش برای کشف جواب سوال از ضروریات این نوع پروژه محسوب می شود.

شم :   ش ساخت  _آزمایش  پایه پنجم و  ساخت ، پروژه های )طراحی و  ستند که   پروژه های طراحی و  ی ه

در آنها دانش آموز برای پاسمممخگویی به یک نیاز مشمممخص به ابداع یک وسمممیله ، فن )تکنیک( یا برنامه   

 (کامپیوتری دست می زند 

 

سال  ساخته ها و ....     مهلت ار ست  شگاه    مقاالت و د شرکت در نمای  تا هفته پژوهش  جهت 

 . می باشدآذر ماه  20
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 98  -  99سال تحصیلی 



 با سالم خدمت اولیاء گرامی  

 پژوهش چیست و پژوهشگر کیست؟

شرفت و تعالی هر جامعه محسوب       صلی پی شاخص های ا در دنیای امروز دانایی یکی از محورها و 

سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطالعات و گسترش دانایی به دسترسی           می شود. 

دانسممته های ما یا از طریق مطالعه منابع    اسممت.سممریع و آسممان به منابع علمی مواق وابسممته   

 اطالعاتی موجود حاصممل می شممود یا براسمماس پاوهش هایی که خود انجام می دهیم به دسممت   

صرف اطالعات          شد در واقع به م ساس نتایج پاوهش های قبلی با سته ها بر ا می آید. اگر این دان

باشد تالش ما به تولید اطالعات منجر   پرداخته ایم و اگر مبتنی بر مشاهدات و تحلیل های جاری 

شممده اسممت. بنابراین، منبع اصمملی تولید اطالعات و دانش جدید در واقع حاصممل فعالیت های     

پاوهشی است که انجام می گیرد. پاوهش در هر موضوع، به هر شکلی و در هر سطحی که انجام        

ضوع هایی است که با آن   شود تالشی منسجم و نظام مند در جهت توسعه دانش موجود درباره مو    

 ها سر و کار داریم. 

ضا )ع( جهت مشارکت دانش آموزان عالقمند     ستان دخترانه امام ر به پاوهش موضوعات زیر را   دب

 : جهت فعالیت دانش آموزان عزیز در نظر گرفته است

 انواع برگ ها ، سنگها ، ماهی ها و ....طبقه بندی : 

شباهت ها و       شامل  پروژه ساس  شود که بر ا شیاء می  شده    مجموعه ای از ا تفاوت ها گروه بندی 

کرده و طبقه  آوری وبرچسممب خورده باشممند. دانش آموز کلکسممیونی از اقالم هم خانواده را جمع

 دبندی می کن

ساخته ها :     ست    –اهرم  –قطره چکان  –چرتکه  –سممماخت ابزارهای آموزشمممی ) زیبابین د

 ( ...  و مدارالکتریکی

  ،قاب عکس با صدف ، سنگ ریزه    –دستبند و انگشتر    –جاکلیدی  –سنجاق سینه    –بند عینک 

 –زیممر لممیمموانممی   –سمممماخممت آیممنممه دکمموری    –آبمماژور  –و ...  مممدادهممای کمموچممک 

کیف  –رنگ کردن سممنگها  –جادسممتمال کایذی  –گلدان بافتنی  –بشممقاب جمع آوری هدیه 

 و ...صندلی به شکل ساعت شنی  –اسباب بازی چوبی  –عینک 

تولید چیزی ارزشممممند و فرایندی شمممناخته شمممده همراه با نبوت و تصمممورات  هنی  خالقیت : 

 خودانگیخته دانش آموز که امکان ساخت آن وجود داشته باشد .   

 هستندایده و طرح هایی که وجود ندارد و دانش آموزان عالقمند به ساخت آنها  اختراع :

، ریورسی ، برج دومینو ، جنگا ، پنتاگو   6*6بازیهای فکری : لیوان چینی ، اتللو  المپیاد رویش :

 ، بالک آس دو نفره و ...

 تحقیق :

 جهت آشنایی  در صفحه اول  سایت دبستان روش تحقیق و سایت های مفید 

 دانش آموزان عالقمند قرار داده شده است . 

 و ...  نقاشی طبیعت پایه اول :

بازیافت زباله یک سممرمایه اسممت . برای حمایت از محیس زیسممت، در گام اول با ایجاد   پایه دوم :

 و ...محیس سبز بوسیله بازیافت زباله ها در اطرافمان 

صوص  به ها آب منابع ها، آب انواع شناخت  : سوم  پایه   پیام آبها،  آلودگی ، شیرین  های آب خ

 و...   زندگی در آب مصرف کننده حمایت های

هوا، آلودگی هوا، آالینده های آن ، مبارزه با آلودگی هوا وپیشگیری از آلوده شدن    چهارم : پایه

 و ...  آن، مضرات آلودگی هوا 

پیشگیری از جنگل زدایی    ،محیس زیست موضوع جنگل ومراتع حفاظت از جنگل ها   پایه پنجم :

 ، تاریخچه استفاده از چوب ، تاریخچه کایذ و ...   ، انواع جنگل ها انواع منابع این سرمایه ملی


