
 

 

 

 شیمی گرایش ابر حبابقوانین مسابقه 

 متوسطهابتدایی و  اول و دوم دوره

 

 اهداف:

 مربوط به حباب ها یعلم میبا مفاه ییآشنا -

 مناسب لهیساخت وس -

 یبا نشاط علم ییفضا جادیا -

 یمهارت و انجام کار گروه شیافزا -

 حباب بزرگتر جادیا یمواد و بدست آوردن فرمول مناسب برا نیدقت در توز شیافزا -

 :ندیدر مسابقه شرکت نما ریز طیتوانند با شرا یم یلیمقاطع تحص یدانش آموزان مدارس در تمام -

 

 :نیقوان

 مسابقه و در حضور داور داشته باشند.  یساخت مواد حباب ساز را در محل برگزار یآمادگ دیها با می* ت

 

 مسابقه شرح

 شود: یمرحله برگزار م 2حباب غول آسا در  مسابقه

انجام دهند تاا بعاد از    یمتعدد یها شیآزما زین یبه صورت عمل ستیبا یخود م قاتیتحق نیدر ح میهر ت یاول: اعضا مرحله

 انیحباب بزرگتر و مقاومتر برسند. شاا  جادیا یمناسب برا ونیفرموالس کیبه  شانیمواد مختلف بر ابعاد حباب ها ریتاث یبررس

انجاام   یمکارر و متعادد   یهاا  شیشرکت کننده آزما یها میالزم است تا ت یونیسفرموال نیبه چن دنیرس یذکر است که برا

هفتاه   کیا و سپس در  دهیرس قیفرمول دق کیحباب و .... به  جادیا یدر روش ها رییکردن مقدار مواد، تغ ادیداده و با کم و ز

 الزم را بدست آورند. یتا مهارت عمل دهندخود را انجام  نیبه دست آمده تمر ونیتا مسابقه فقط و فقط با فرموالس ماندهیباق

داوران گازارش خاود    ئتیه ی( براکیروب نایس شنیکیو گزارش )در اپل فیدکمه ارسال تکال قیاز طر دیورود به مسابقه با یبرا

 .ندیرا ارسال نما

 

ها آماده شده و فقاط حبااب غاول آساا مقابال داوران درسات        میقبل از مسابقه توسط ت دیمرحله اول محلول حباب ساز با در

 سات یبا یما  ازیا ماورد ن  ییایمیآب جوش، دسته حباب ساز و ماواد شا   رینظ ازیمواد و لوازم مورد ن هیکل جهیخواهد شد. در نت

 ها آورده شود. میتوسط خود ت

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مرحله اول: یداور

 :  یداور یها شاخص

 یداشتن همه مواد و دسته حباب ساز -

 گروه یاعضا یهماهنگ -

 نوشتن کامل دستور ساخت -

 یآماده بودن محلول حباب ساز -

 و مقاومت حباب یبزرگ -

 نظافت -

 

 کریدوم: ساخت حباب غول پ مرحله

 آوردن از مرحله اول است. ازیاست که ورود به مرحله دوم ملزم به امت یهیبد

 بتوانند حباب بزرگ بسازند. دیخود با یدسته حباب ساز لهیکه مجاز به ورود به مرحله دوم شده اند بوس ییها گروه

در مقابال داواران محلاول حبااب     سات یبا یبه دانش آموزان داده شده و دانش آموزان م ازیو مواد مورد ن لیمرحله وسا نیا در

 ساز و حباب غول آسا را بسازند.

 

 اثر :  یداور یها شاخص

 ساخت محلول حباب ساز -

 ساخت حباب -

 جدا شدن حباب از دسته و معلق ماندن آن در فضا -

 در نحوه ساخت حباب و حباب ساخته شده تیو خالق ژهیو یجلوه ها -

 نظافت -

  

 حباب را حتما به همراه داشته باشد. هیته یالزم برا لیوسا دیبا میاست که هر ت یهیبد

 


