
 

 

 

 قوانین مسابقه آزمایشگاهی گرایش زیست شناسی

 دوم متوسطهدوره 

 

 

 :زیست

 ژهی)و صثیز ک،یزیف ،یيی( و طُا و دوره اول ىحّشعَ ییاةحسا ژهیو) یغهّم ججرة ضیدر چِار گرا یظگاُیىصاةلات آزىا

 گردد.  یىحّشعَ دوم( ةرگزار ى

 :اهذاف
 داٌض آىّزان یُا یرطس جّاٌيٍس یةرا ٍَیزى جادی. ا1

 یدر رػّص ىِارت روان خركح ییجّاٌا جادی. ا2

 آن ُا یغهي َیپا ثیدر داٌض آىّزان و جلّ ظحریو جفكر ة قیجِث ىعانػَ، جدل زهیاٌگ جادی. ا3

 یو كار غيه یظگاُیآزىا یُا ثیفػان جی. جرو4

 :قوانین عمومی

 طّد. یدوره دوم، ىحّشعَ دوره اول و دوم ةرگزار ى ییىصاةلات در ىلاظع اةحسا ًی. ا1

 یطٌّس. اغضا ویدو ةزض جلص ًیا ًیة سیُا ةا ویج یةَ ظّر ُيزىان ةرگزار طسه و اغضا یو جئّر ی. آزىّن در دو ةزض غيه2

 اشث. رییگروه كاةم جغ ریٌفر ةا جّجَ ةَ ٌظر ىس 3جا  1طركث كٍٍسه در ُر ةزض از 

 ُا اجازه ورود ةَ شانً را رّاٍُس داطث. ویج یُا ىيٍّع ةّده و جٍِا اغضا وی. در شانً ىصاةلات ورود شرپرشث ج3

 اشث. ویج یةر غِسه افراد و اغضا ویُيراه ج زاتیو ججِ میوشا َیاز كه یٌگِسار ثی. ىصئّن4

 اشث. ویج یدر زىان ىصاةلَ ةر غِسه افراد و اغضا یظگاُیو آزىا یيٍیٌكات ا ثی. رغا5

 .اشث یىصاةلات انزاى یكتم از طروع ىصاةلَ در ىدم ةرگزار لَیدك 33 ویج کی یاغضا ی. خضّر جياى6

 

 

 



 

 

 

 : قوانین بخص تئوری

ىزحهف ةاطٍس. در ىلاظع  یُا َیاز پا یتیُا جرك ویىٍظّر ةِحر اشث ج ًیشّال رّاُس طس. ةَ ا َیدر ُر آزىّن از ُر شَ پا

 % از شّالت رارج از كحاب رّاٍُس ةّد.25و ىعانب كحاب  ویىحّشعَ اول و دوم غالوه ةر ىفاُ

 ىّارد اىحداٌی پایَ ىلعع

)دوره اةحسایی

 دوم(
 چِارم، پٍجو و طظو

جصهط ةر ىتاخخ جئّری، اطكال، جساول، ةیظحر ةساٌیس، آزىایض ُای غيهی 

 وشایم آزىایظگاُیكحاب درشی، ایيٍی و 

 ُفحو، ُظحو و ٌِو ىحّشعَ اول
جصهط ةر ىتاخخ جئّری، اطكال، جساول، ةیظحر ةساٌیس، آزىایض ُای غيهی 

 % ىفاُیو فراجر از كحاب25كحاب درشی، ایيٍی و وشایم آزىایظگاُی، 

 ىحّشعَ دوم
دُو، یازدُو و 

 دوازدُو

آزىایض ُای غيهی جصهط ةر ىتاخخ جئّری، اطكال، جساول، ةیظحر ةساٌیس، 

 % ىفاُیو فراجر از كحاب25كحاب درشی، ایيٍی و وشایم آزىایظگاُی، 

 
 

 :قوانین بخص عملی

 ىؤدر اشث: یدر ةزض غيه یدُ ازیدر اىح ریىّارد ز

 ظگاهیآزىا یيٍی. ٌكات ا1

 یصی. گزارش 2ٌّ

 و روش اشحفاده از آن ُا یظگاُیآزىا میةا وشا یی. آطٍا3

 :نیبزانتخبة وسبیل مورد 

زىان  لَیدك 2زىان ىظّرت داده رّاُس طس، پس از آن ُر گروه  لَیدك 13پس از كرائث شّال ةَ ُر گروه  یدر ةزض غيه

 .ٍسیرّد را آغاز ٌيا ضیرّد را ةرداطحَ و آزىا ازیىّرد ٌ میىّجّد وشا میوشا ًیرّاٍُس داطث جا از ة

گردد ةا  هَیدر رّاشث ىجسد وش ای یظگاُیآزىا میكَ ىّجب ةازگظث ىجسد وشا ازیكيحر از خس ٌ ای ظحریة میةرداطحً وشا

 ُيراه رّاُس ةّد. ازیكصر اىح

 :تهیه صحیح گسارش کبر

 غفدَ غٍّان انف( 

 اشث: ریغفدَ طاىم اظالغات ز ًیا

 ی، ٌام ىركز آىّزط ذیو جار صٍسهیگزارش، اشو ٌّ غٍّان



 

 

 

 آن ُا ٌّطحَ طّد. یطسه اشاى َیچٍس ٌفر جِ هَیگزارش ةَ وش اگر

 ش:رالغَ گزار( ب

داور  اریدر ارح یاظالغات كاف زیو از آن جا كَ غٍّان جٍِا ٌ سیو شرغث گزارش را ىعانػَ ٌيا یآن كَ داور ةحّاٌس ةَ راخح یةرا

 .سیالزم اشث رالغَ گزارش را ىعانػَ ٌيا ًیدُس، ةٍاةر ا یكرار ٌي

 داده؟ یا جَیخاغم آن چَ ةّده و چَ ٌح ؟یهیطاىم: چرا پروژه اٌجام طسه؟ چعّر اٌجام طسه و ةا چَ وشا رالغَ

 غفدَ ةاطس. کیاز  ضیة سیگزارش كار ٌتا رالغَ

 :ىحً گزارش ج(

 اشث: ریةاطس و طاىم ىعانب ز یكار ى یىحً گزارش كصيث اغه

 طّد. یى انیة ایدو جيهَ شاده و گّ ای کی( ُسف: ىٍظّر و ىلػّد گزارش در انف

َ كار ةرده طسه، ٌّع و اٌسازه آن ُا الزم اشث ىظزع طّد. پس از جظر می( وشاب ىعانب  ضیآزىا میوشا ایدشحگاه  حیو ىّاد ة

 :ردیگ یكرار ى ریز

َ جّض ازیكَ ٌ یغّرج در  داده طّد. حیةزض جّض ًیدر ا سیةاطس ةا ضیآزىا ًیدرةاره دشحگاه و فػم و اٌفػاالت خ یظحریة حیة

 :ج( دشحّر كار طاىم كصيث ُای زیر اشث

 در آن اٌجام طسه اشث. ضیكَ آزىا یحی. ىّكػ1

 .ضی. ىست زىان آزىا2

 ىظاُسات و آىار ی. ٌدّه گردآور3

 غّرت گرفحَ اشث. یلیداةث ٌگَ داطحَ طسه اٌس و ةَ چَ ظر ییكَ چَ پاراىحرُا ًیا انی. ة4

 غّرت گرفحَ اشث. یلیٌگَ داطحَ طسه اٌس و ةَ چَ ظر ریىحغ ییچَ پاراىحرُا ٍكَیا انی. ة5

 كَ اٌجام طسه اشث. یراغ یُا و ىراكتث ُا اطی. اخح6

 كٍٍسه ُا ةا آن ُا ىّاجَ ُصحٍس. ضیكَ آزىا ی. ىظكالج7

 از آن ُا. یریگ ضیپ یو چگٌّگ ی. رعرات اخحيان8

 كَ ىػيّل اشث. ی. روش اشحاٌسارد9

 

 



 

 

 

 

َ اٌسازه ا سیكصيث ةا ًیا َ طّد كَ اگر طزع د یة جكرار  طیرا در ُيان طرا ضیةزّاُس ُيان آزىا یگریروطً و واضح ٌگاطح

 روةرو ٌظّد. یاطكان چیكٍس ةا ُ

 :یریگ جَی( ٌحد

َ اول داور یداور یُا طارع  :یةزض غيه یدر ىرخه

 ردیف فعبلیت

َ ىّكع1  . خضّر ة

 . شرغث غيم2

َ ىّكع 3  آزىّن. اٌجام ة
 1 دكث و شرغث غيم

 . رغایث ٌكات ایيٍی در ٍُگام اشحفاده از ىّاد و آزىایض1

 . اشحفاده از روپّش، دشحكض، ىاشک و غیٍک2

 . جيیزی ىیز كار در پایان آزىّن3

 2 رغایث ىّارد ایيٍی و ةِساطث

 . جلصیو درشث وظایف1

 زىّن. ُياٍُگی در اٌجام آ2

 . ٌظو جیيی3
 3 ُيكاری گروُی

َ كارگیری آن ُا1  . اشحفاده غدیح از ججِیزات و ىِارت ُا ة

 . آطٍایی ةا ججِیزات و ىّارد كارةرد آن ُا2

 . اٌجام غدیح آزىایض3
 4 ىِارت

 5 ٌّطحً كاىم گزارش كار  

 6 آىاده شازی ىّاد و نّازم آزىایض  

 

 :نحوه تعیین برنذه مسببقبت

در دو ةزض جئّری و غيهی اغالم ىی گردد و جیيی ةرٌسه رّاُس ةّد كَ در ُر  ةرٌسه ىصاةلات ةر اشاس ىیاٌگیً اىحیازات جیو

 .دو ةزض خائز رجتَ ةرجر ةاطس


