
 

 

 

 قوانین مسابقه شیمی گرایش حباب مقاوم

 دوره اول و دوم متوسطه

 

 اهداف:

 قدرت تجسم دانش آموزان شی. افزا1

 لکول هاوساختار م یبعد3از جمله تجسم  ی. درک بهتر مطالب درس2

 با نشاط ییفضا جادی. ا3

 یباال بردن مهارت و انجام کار گروه. 4

 حباب یداریپا یمواد و بدست آوردن فرمول مناسب برا نیو خطا کردن در توز یدقت و سع شی. افزا5

 :نیقوان

 مسابقه و در حضور داور داشته باشند. یساخت حباب را در محل برگزار ییتوانا دیها با میت

 مسابقه شرح

 شود: یمرحله برگزار م 3حباب مقاوم در  مسابقه

بماند و بتواند به حبااب   داریدر هوا پا یمدت زمان کیبسازد که  یبتواند حباب دیشرکت کننده با میمرحله ت نیاول: در ا مرحله

 دست زدن به حباب مجاز است(. یبرا لیقب نیاز ا ییزهایچ ایاز جمله دستکش و  ییها لهیخود دست بزند )آوردن وس

را  یشاتر یب یاست در هر گروه اگر دانش آموزان بتوانند حباب ها یهیتو در تو درست کند بد یبتوانند حباب ها دیگروه با هر

از  یلیو وساا  یمرحلاه آوردن نا   نی)در ا کنند یکسب م یشتریب ازیقرار بدهند امت گریکدیده داخل در مدت زمان مشخص ش

 تعداد به عنوان رکورد گروه ثبت خواهد شد. نیشتریتکرار است ب ارمجاز است(. هر گروه مجاز به سه ب لیقب نیا

 

 

 

 



 

 

 

 

 مرحله اول یداور

 یداور یها شاخص : 

 حباب  یداریپا 

 گروه   یاعضا یهماهنگ 

 تو در تو  یحباب ها ساخت 

 نیکه بهتار  یمیکه ت یمعن نیمحاسبه خواهد شد به ا گرید ییها میبا ت سهیو در مقا یبصورت نسب ازاتیمسابقات امت هیکل در

 گااه یو جا ردیا گ یعملکرد را داشته نمره صفر م نیفتریکه ضع یمیمورد نظر داشته نمره کامل گرفته و ت تیعملکرد را در فعال

 آنها داده خواهد شد. ازیو امت دهیسنج میدو ت نیا هها بسته به عملکرد نسبت ب میت یباق

 مانند مکعب، هرم، استوانه و ...... یدوم: ساخت اشکال هندس مرحله

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

 یبعاد  3 یرا ساخته و اشاکال هندسا   یموجود، سازه ا لیوسا لهیبوس دیکه مجاز به ورود به مرحله دوم شده اند با ییها گروه

گار   انیا بماند و نما یدر سازه باق یمدت دیحتما با یبه خروج حباب از سازه وجود ندارد ول یمرحله الزام نیدهند )در ا لیتشک

 باشد(. یکامل یشکل هندس

 یداور یها شاخص

 حباب  یمناسب برا لهیساخت وس 

 حباب  یداریپا 

 سوم: ساخت اشکال مختلف بصورت آزاد توسط دانش آموزان مرحله

 کنند. دایحضور پ 3توانند در مرحله  یم 2و  1آموزان بعد از گذراندن مراحل  دانش

 یمتفاوت و دلخواه همراه داشته باشند تا بتوانند اشکال مختلف مانند ساختار ملکول یسازه ها دیمرحله دانش آموزان با نیا در

 آن را از سازه خارج کنند. دیبسازند و حتما با یمتفاوت یساختارها میهر ت تیبنا به خالق ایمتفاوت و  باتیترک

 شوند. یآن برخوردار م ازیمرحله از امت نیشرکت کننده در ا یها میباشد، ت یم ژهیو ازیامت یمرحله دارا نیا

 یداور یها شاخص

 یتخالق 

 یداریپا   

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


