
 

 

 

 یمیش شیگرا یشگاهیمسابقه آزما نیقوان

 دوم متوسطهدوره 

 :شیمی

)ویاژه ( و شامیی  یمییا   زیسا  ژه ابتدایی هاا و دوره او  متوطا  ویگاهی در چهار گرایش علوم تجربی )مسابقات آزمایش

 د.می گردمتوط   دوم( برگیار 

 :اهداف

 ایجاد زممن  برای رشد توانیندی های دانش آموزان .1

 ایجاد توانایی در خصوص مهارت روان حركتی .2

 ایجاد انگمیه جه  م الع   تحقمق و تفكر بمشتر در دانش آموزان و تقوی  پای  علیی آن ها .3

 ترویج یعالم  های آزمایشگاهی و كار عیلی .4

 :قوانین عمومی

 .مقاطع ابتدایی دوره دوم  متوط   دوره او  و دوم برگیار می شوداین مسابقات در  .1

آزمون در دو بخش عیلی و تئوری ب  طور هییمان برگیار شده و اعضای تمم ها باید بمن این دو بخش تقسمم شوند. اعضاای   .2

 .نفر با توج  ب  نظر مدیر گروه قابل تغممر اط  3تا  1شرك  كننده در هر بخش از 

 .ابقات ورود طرپرط  تمم ها مینوع بوده و تنها اعضای تمم ها اجازه ورود ب  طالن را خواهند داش در طالن مس  .3

 مسئولم  نگهداری از كلم  وطایل و تجهمیات هیراه تمم بر عهده ایراد و اعضای تمم اط   .4

 .رعای  نكات ایینی و آزمایشگاهی در زمان مسابق  بر عهده ایراد و اعضای تمم اط   .5

 .دقمق  قبل از شروع مسابق  در محل برگیاری مسابقات الیامی اط  30یامی اعضای ی  تمم حضور ت  .6

 : قوانین بخش تئوری

در هر آزمون از هر ط  پای  طوا  خواهد شد. ب  این منظور بهتر اط  تمم ها تركمبی از پای  هاای مختلاب باشاند. در مقااطع 

 .از طوالت خارج از كتاب خواهند بود %25 متوط   او  و دوم عالوه بر مفاهمم و م الب كتاب

 

 

 

 



 

 

 

 موارد امتحانی پای  مق ع

ابتدایی )دوره 

 دوم(
 چهارم  پنجم و ششم

تسلط بر مباحث تئوری  اشكا   جداو   بمشتر بدانماد  آزماایش هاای عیلای 

 كتاب درطی  ایینی و وطایل آزمایشگاهی

 هفتم  هشتم و نهم متوط   او 
تئوری  اشكا   جداو   بمشتر بدانماد  آزماایش هاای عیلای تسلط بر مباحث 

 مفاهمم یراتر از كتاب %25كتاب درطی  ایینی و وطایل آزمایشگاهی  

 متوط   دوم
دهم  یازدهم و 

 دوازدهم

تسلط بر مباحث تئوری  اشكا   جداو   بمشتر بدانماد  آزماایش هاای عیلای 

 همم یراتر از كتابمفا %25كتاب درطی  ایینی و وطایل آزمایشگاهی  

 

 :قوانین بخش عملی

 :موارد زیر در امتماز دهی در بخش عیلی مؤثر اط 

 نكات ایینی آزمایشگاه .1

 گیارش نویسی  .2

 و روش اطتفاده از آن ها یشگاهیآزما لیبا وطا ییآشنا

 :ازیمورد ن لیوسا انتخاب

زماان  قا مدق 2زمان مشورت داده خواهد شد  پس از آن هار گاروه  ق مدق 10پس از قرائ  طوا  ب  هر گروه  یبخش عیل در

 .ندیخود را آغاز نیا شیخود را برداشت  و آزما ازممورد ن لیموجود وطا لیوطا نمخواهند داش  تا از ب

گاردد باا  ل مدر خواط  مجدد وطا ای یشگاهیآزما لیك  موجب بازگش  مجدد وطا ازمكیتر از حد ن ای شترمب لیوطا برداشتن

 هیراه خواهد بود. ازمكسر امت

 گزارش کار: حیصح هیته

 صفح  عنوان الب(

 اط : ریصفح  شامل اطالعات ز نیا

 ی  نام مركی آموزش خیو تار سندهیگیارش  اطم نو عنوان

 آن ها نوشت  شود. یشده اطام  مچند نفر ته ل مگیارش ب  وط اگر

 

 

 



 

 

 

 

 ( خالص  گیارش: ب

داور  ارمدر اخت یاطالعات كای یمو از آن جا ك  عنوان تنها ن دیو طرع  گیارش را م الع  نیا یآن ك  داور بتواند ب  راحت یبرا

 .دیالزم اط  خالص  گیارش را م الع  نیا نیادهد  بنابر ینی قرار

 خالص  داده؟ یا ج محاصل آن چ  بوده و چ  نت ؟یلیشامل: چرا پروژه انجام شده؟ چ ور انجام شده و با چ  وطا خالص 

 صفح  باشد.  یاز  شمب دیگیارش كار نبا

 متن گیارش:( ج

 اط : ریباشد و شامل م الب ز یكار م یگیارش قسی  اصل متن

 شود. یم انمب ایدو جیل  طاده و گو ای  ی( هدف: منظور و مقصود گیارش در الب

 م الب شیآزما لیوطا ایدطتگاه  حیو مواد ب  كار برده شده  نوع و اندازه آن ها الزم اط  مشخص شود. پس از تشر لی( وطاب

 :ردمگ یقرار م ریز

 داده شود. حمبخش توض نیدر ا دیباشد با شیآزما نمدرباره دطتگاه و یعل و انفعاالت ح یشترمب حمب  توض ازمك  ن یصورت در

 اط : ریز یها ( دطتور كار شامل قسی ج

 در آن انجام شده اط . شیك  آزما یتم. موقع1

 شی. مدت زمان آزما2

 مشاهدات و آمار ی. نحوه گردآور3

 صورت گریت  اط . یقیثاب  نگ  داشت  شده اند و ب  چ  طر ییك  چ  پارامترها نیا انم. ب4

 صورت گریت  اط . یقینگ  داشت  شده اند و ب  چ  طر رممتغ ییچ  پارامترها نك یا انم. ب5

 ك  انجام شده اط . یخاص یها و مراقب  ها اطم. احت6

 كننده ها با آن ها مواج  هستند. شیك  آزما ی. مشكالت7

 از آن ها. یرمگ شمپ یو چگونگ ی. خ رات احتیال8

 ك  معیو  اط . ی. روش اطتاندارد9

تكارار  طیرا در هیان شرا شیبخواهد هیان آزما یگریروشن و واضح نگاشت  شود ك  اگر شخص د یب  اندازه ا دیقسی  با نیا

 روبرو نشود. یاشكال چمكند با ه

 



 

 

 

 

 :یرمگ ج مد( نت

 :یبخش عیل یدر مرحل  او  داور یداور یها شاخص

 ردیف فعالیت

 . حضور ب  موقع1

 . طرع  عیل2

 . انجام ب  موقع آزمون3

 1 دق  و طرع  عیل

 شیدر هنگام اطتفاده از مواد و آزما یینینكات ا  ی. رعا1

 ن م. اطتفاده از روپوش  دطتكش  ماط  و ع2

 آزمون انیكار در پا یمم ییم. تی3

 2 رعای  موارد ایینی و بهداش 

 بیدرط  وظا مم. تقس1

 زموندر انجام آ ی. هیاهنگ2

 ییم. نظم ت3

 3 هیكاری گروهی

 آن ها یرمو مهارت ها ب  كارگ یاتماز تجه حم. اطتفاده صح1

 و موارد كاربرد آن ها یاتمبا تجه یی. آشنا2

 شیآزما حم. انجام صح3

 4 مهارت

   5 نوشتن كامل گیارش كار   

 6 آماده طازی مواد و لوازم آزمایش  

 

 برنده مسابقات: نیینحوه تع

برنده خواهد بود ك  در هر  ییمگردد و ت یاعالم م یو عیل یدر دو بخش تئور ممت ازاتمامت نمانگممسابقات بر اطاس م برنده

 دو بخش حائی رتب  برتر باشد.


