
 

 

 

 قوانین مسابقه نجات تخم مرغ گرایش حفظ تخم مرغ

 ، دوره اول متوسطهدوم ابتداییاول و دوره 

 

 حفظ تخم مرغ:

بهه مظوهور سهاسا سهاا   ها و       NASAبار توسط  نیاول (Gravity Challenge) هچالش جاذب ایمسابقات نجات تخم مرغ 

در درون  دیه كظد، اجرا شهد، چهرا كهه كاوشهگر ا با     یاری گرید ی ا ار یكه انسان را در ارسال و پرتاب كاوشگر ا به س یاجسام

و با حفظ دستگا   یبتوانظد ضمن كاستن سرعا، به سادگ ،یو اجرام آسمان ا  ار یكه پس اا برسورد با س رندیقرارگ ییساا   ا

بپردااند و اطالعات كسه  شهد  را    یمورد نور نشسته و به كاوش و بررس ار یسسارت بر سطح س نین سود، با كم تردرو ی ا

 ارسال كظظد. نیبه ام

در  فیشر ظانیآفر شهیرا به  مرا  دارد. اند یادیشود و طرفداران ا یبرگزار م رانیمسابقه در نقاط مختلف جهان اا جمله ا نیا

دانهش آمهواان بهه وجهود آورد  و موجه        نیمسابقه لذت علم  مرا  با عمل را در قال  رقابها به   نینور دارد با برگزار كردن ا

 در آنان گردد . یو نوآور ایسالق

 عبارتظد اا: نیقوان نیا نیتر مهم

 برسد. نی. تخم مرغ سالم به ام1

 باشد. نی. امان فرود ساا  كمتر2

 وان را داشته باشد. نی. ساا  كمتر3

 مسابقه: نیقوان

 شود. یبرگزار م ی. مسابقه به صورت گرو 1

 شود. یشركا داد  م کباریتواند ارائه د د و  ر ساا  تظها  یساا  م کیتظها  می.  ر ت2

 یگردد و تا امهان پرتهاب نهزد داور بهاق     یشود. ساا  با تخم مرغ درون آن وان م یداد  م لی. ساا  بصورت آماد  به داور تحو3

 .توان داد( یدر ساا  نم یرییگونه تغ چی)پس اا وان شدن   ماند یم

 نیاعضها در امه   هیه كظهد. بق  یگرفته و ر ها مه   لیساا ، آن را تحو ایداد  و  ظگام  دا لیگرو  ساا  را به داور تحو ظد ی. نما4

 .(ان را دارد كه ساا  را پرتاب كظدنفر اجاا  باال رفتن اا ساستم کی)در  ر گرو  فقط  پرتاب حضور سوا ظد داشا



 

 

 

 

 گردد. یكل كسر م اایدرصد اا امت 22حذف و در صورت ترک سوردن  می. در صورت شکستن تخم مرغ، ت5

 شود. یبار اجاا  پرتاب داد  م کی. به  ر گرو  فقط 6

 توسط چس  به ساا  متصل گردد. ایشود و  یارچسبک دیسام و نپخته باشد. تخم مرغ نبا دی. تخم مرغ با7

كسر سوا هد   اایسقوط كظد امت ر یباشد. اگر ساا  سارج اا دا یمتر م 2به قطر  یا ر یفرود دا یدر نورگرفته شد  برا ی. فضا8

 شد.

 متر سوا د بود. 15تا  12 نی. ارتفاع پرتاب ب9

 شود. یدر نور گرفته م نیام یآمدن تخم مرغ اا ساا  و قل سوردن رو رونیب یمطابق فرمول برا یاای. امت12

كهه سهرعا سهقوط سهاا  را      یزیه  ر چ ایسرعا )چتر، بالن، بادكظک  یدر ساسا، استفاد  نکردن اا كا ظد   ا ای. سالق11

 شوند. یم ید  اای ر كدام بسته به نور داور جداگانه امت یبصر ییبایكا ش د د( و ا

 .باشد یساا  ممظوع م ای دا یبرا یکیالکترون لیاا  رگونه موتور، ملخ وسا. استفاد  12

 دارد( اایامت یعیاستفاد  شود. )استفاد  اا مواد صددرصد طب دینبا عاتیما شه،ی. اا ش13

 .پرتاب باشد ی ر گرو  تا قبل اا شروع مسابقه آماد   ی. ساا  14

 یبه  ن،ینکهردن قهوان   ایه در صورت مشا د   ر گونهه تخلهف )رعا   گردد. یک ممسابقه چ نی. قبل و پس اا پرتاب تمام قوان15

 اا مسابقه حذف سوا د شد. میداوران( ت ئای  ای گرید ی ا به گرو  یاحترام

 .شود یداوران مشخص م ئایمسابقه توسط   جهی. نت16

 : یبند ازیامت

اسا. كه  هر گهرو  بها توجهه بهه       ایوان كمتر ساا ، دقا در پرتاب، امان و سالق ؛یاصل یار ایساد   ستظد. مع اریبس نیقوان

 شود. یم یمشخص شد ، رتبه بظد یار ایمع

 :اایاعمال امت نحو 

 نیو سهظگ  ردیه گ یرا م اایامت 222وان  نیگرو   ا باشد. كمتر ریبا سا سهیمقدار سودش در مقا نیدر كمتر دی. وان ساا : با1

 :رندیگ یم اایامت ریمتظاس  با فرمول ا نیریسوا د گرفا و سا اایساا  صفر امت نیتر

 

 



 

 

 

 

بهودن محهل    کیه نزد یتمام تالش سود را در راستا دیشود كه شما با یجها دقا برسورد نص  م ی دف نیام ی. دقا: رو2

نمهرات را بها    نیه ا نیمها به   نیریفاصله صفر نمهر  سها   نینمر  و دورتر 222فاصله  نیتر کی. نزددیریبرسورد به  دف به كار گ

 :رندیگ یم ریاستفاد  اا فرمول ا

 

و  ردیه گیتعلهق م  اایه امهان صهفر امت   نیشهتر یو بهه ب  اایامت 222امان سقوط كظد  نیكه ساا  شان در كمتر یمی. امان: به ت3

 :ریبا توجه به فرمول ا گرانید

 

 و استفاد  نکردن اا كا ظد  سرعا: یعیو استفاد  اا مواد صد درصد طب ای.  سالق4

 نیه در ا یشهتر یب اایه در ساسا آن استفاد  شهد  باشهد امت   شتریب یعیباشد و اا مواد طب باتریچه طرح ساا  سالقانه تر و ا  ر

 .  ردیگ یبخش به گرو  تعلق م

 كل: ازیامت

 شود: یمحاسبه م ریكل اا رابطه ا اایامت

 كل اایامان + دقا + وان([{= امت×) تخم مرغ  ای+ ] وضعای}سالق ×سقوط محل تخم مرغ بعد اا  ×تخم مرغ ایوضع

 اسا: ریتخم مرغ و محل تخم مرغ مطابق با جداول ا ایمقدار وضع

 

 وضعیا تخم مرغ امتیاا

 شکسته 2

 ترک برداشته 8/2

 سالم 1

 


