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  سالم 
د شما قـرار اسـت بـا انجـام يـك پـروژه علمـي در        فرزن

شركت در اين فعاليت . نمايشگاه مدرسه شركت نمايد  
علمي اثـري مانـدگار در يـادگيري فرزنـد شـما خواهـد       
گذاشت و به عنوان رويدادي جالب و و خاطره انگيـز در  

هـدف ايـن اسـت كـه دانـش      .  خاطرات او خواهد مانـد  
ت علمـي مهارتهـاي   آموز ضمن لذت بردن از يك فعاليـ 

. فكري و عملي  دانشمندان را تجربه نموده و فرا گيـرد  
در طول چند هفته اي كه فرزندتان درگير ايـن فعاليـت   
علمي مي شود ؛ سـعي خواهـد كـرد پـروژه اي علمـي را      
طراحي نموده و با استفاده از روش علمي جـواب  سـؤال   

 ايجـاد تفكّـر خالقانـه ، مهـارت حـل     . خود را پيـدا كنـد   
ــتاري و     ــاي نوش ــارت ه ــت مه ــين تقوي ــئله و همچن مس

  .گفتاري از ديگر اهداف پروژه علمي است 
الزم به ذكر است ، دانـش آمـوزان بـراي انجـام پـروژه      
خود جزوه ها و دستورالعمل هـايي را دريافـت خواهنـد    
كرد كه آنها را در انجـام مراحـل مختلـف يـاري خواهـد      

بـه   نش آمـوز  دا كمك مي كند كار همراهي شما  وكرد 
  .   رسدموقع شروع و در زمان مقرر به پايان 

از آنجايي كه بيشتر كار پروژه ي علمي خارج از مدرسه 
و در خانه انجام  مي شود از شما مي خواهيم كه در طول 
انجام پروژه فرزند خود را تشويق كنيد و برپيشـرفت او  

  .نظارت داشته باشيد 

حمايت شما كليد موفقيت پروژه ي او اسـت؛ امـا تقاضـا    
داريم كه ميزان راهنمايي و مشاركت شـما در پـروژه ي   
فرزندتان تا حدي باشد كه اجراي پروژه توسط خـود او  

» پيشـرفت يـادگيري   « انجام گيرد و به حق او كه همان 
ب مهم توجـه داشـته   به اين مطل. است خللي وارد نشود 

باشيد كه دانش آموز بايد شخصاً با مسائل روبرو شود و 
براي حل آنها كوشش نمايـد و فقـط در صـورت نيـاز از     

ــا  ــايي م ــان  ( راهنم ــدين و معلم ــود   )وال ــد ش ــره من . به
فرزنــدتان را در مواقــع الزم راهنمــايي كنيــد امــا اجــازه  

يـزي  دهيد كه كليت پروژه بازتابي از تـالش و برنامـه ر  
  . خود او باشد 

اين نكته را هم به خاطر داشته باشيد كه  هزينه ي زيـاد  
عامل موفقيـت يـك پـروژه نيسـت و در صـورت اتخـاذ       
روش درست حتي با صرف چند صد تومان هم مي توان 

. يك پروژه ي موفق انجام داد 
در صـورت مـبهم بـودن موضـوع پـروژه ي فرزنــدتان ،      

ارائه اطالعات و راهنمـايي  آموزشگاه آمادگي دارد كه با 
  . هاي الزم شما را ياري نمايد 

آينده در دست فرزندان ماست و آنان با چشـيدن  جهان 
ــذّت  ــد را يعلمــفعاليــت ل ــم  در آن ، كشــفيات جدي رق

  . خواهند زد 
 .دتان در نمايشگاه علمي به اميد ديدار شما و فرزن

 شوراي معلمان آموزشگاه



  

  * معرفي جشنواره* 
جشنواره جابر بن حيان يك رقابت سالم و هيجان انگيز 
علمي بين دانش آموزان دوره ابتدايي است كـه طـي آن   
پروژه هاي علمي دانش آموزان در قالب نمايشگاه هـاي  

ايــن نمايشــگاه هــا در . علمــي ارائــه و داوري مــي شــود 
ــه اي ،  ــگاهي ، منطق ــطوح آموزش ــوري   س ــتاني و كش اس

  .برگزار خواهد شد 

  *تعريف پروژه علمي  *
پروژه ي علمي عبارت است از كوشش علمي انفرادي يا 
گروهي دانش آموزان در بـاره يـك موضـوع معـين كـه      
آنان ضمن اين كوشش هيجان انگيـز علمـي ، كـار يـك     
دانشمند را انجام مي دهند و نگرش هـا و مهـارت هـاي    

يعني دانش آموزان سـعي مـي   . كنند علمي او را پيدا مي 
كنند به دقت مشاهده كنند ، سوال بپرسند ، جمـع آوري  
اطالعات كنند ، فرضيه بسازند ، آزمـايش كننـد و نتـايج    

  . كار علمي خود را جمع بندي و ارائه نمايند 

  * علمي نمايشگاه *
دانش آموزان محصول فعاليتهاي علمي خـود را ابتـدا در   

علمـي در آموزشـگاه  بـه معـرض      قالب يـك نمايشـگاه  
نمايش و داوري مي گذارند و طـي مراحـل بعـد، پـروژه     
هاي برگزيـده آموزشـگاه بـه نمايشـگاه علمـي منطقـه ،       
پروژه هاي برتر منطقه به نمايشـگاه علمـي اسـتان و در    
نهايــت پــروژه هــاي برتــر اســتان بــه نمايشــگاه علمــي  

  . كشوري راه خواهند يافت 
  

  

  

  
  

   * كمك والدين *
به روش هاي زير به فرزند خود كمك مي توانند والدين 

  :كنند 
  كننداستقرار تجهيزات كمك  و تدارك وسايلدر * 
براي كار كردن دانـش   را فضايي مثل پاركينك يا اتاق* 

  نندآموز روي پروژه فراهم ك
پروژه هايي را انتخاب كننـد كـه مناسـب سـن و پايـه      * 

 تحصيلي دانش آموز باشد 

هاي مربوط به انجام كارهاي پـروژه و اتمـام آن    زمان* 
 .ها را برنامه ريزي و مديريت كنند 

فرزند خود را براي انجام تحقيق به كتابخانـه عمـومي   * 
 .يا مكان هاي مورد نياز ديگر ببرند 

 كمك كنند  در كشيدن خط هاي صاف به بچه ها* 

به توضيحات شفاهي فرزندشان در باره پروژه گـوش  * 
 .كنند 

 .از ايمني كودك اطمينان حاصل كنند * 

 

  * انواع پروژه علمي *
  جمع آوري نمونه همراه با طبقه بندي  -ا

  جمع آوري و طبقه بندي مجموعه اي از برگ ها: مثال 
   )ساخت نمونه (  مدل  -۲

پوسته ، (  ساخت مدلي از دانه و معرفي اجزاي آن: مثال 
  ) اندوخته و گياهك 

  نمايش  -۳
نمايش حركت مواد درون ساقه كرفس با اسـتفاده  : مثال 

  از محلول هاي رنگي 
  تحقيق -۴

تحقيق  در مـورد گياهـان دارويـي ايـران و محـل      : مثال 
  رويش آنها 

  آزمايش -۵
آيا نورهاي رنگي مختلف به يك انـدازه بـر رشـد    : مثال 

  گياه موثرند ؟
  طراحي و ساخت -۶

  طراحي و ساخت يك تله كارآمد براي سوسك : مثال 

   * علمي هپروژ عناصر يك *
هر پروژه علمي براي ارائه به نمايشـگاه و قـرار گـرفتن    

بازديدكنندگان بايد داراي اين  و قضاوت در معرض ديد
  :عناصر باشد 

  تابلوي نمايش  -
  مواد نمايشي -
  )ه هاي آزمايش فقط براي پروژ( گزارش كتبي  -
  دفتر كارنما -
  

  

 

 

 

 

 

 

  در نمايشگاه يك پروژه علمي
 


