
 

 وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز پایه اول و دوم

 نام وسیله   کاربرد

 سرنگ به همراه شلینگ آن و بادکنک جهت آزمایش هوا
 شمع بزرگ و کوچک ازمایش هوا و گرما ونور

 مقوای رنگی و تیره جذب گرما
 طناب جهت آزمایش کشش حرکت

 انواع آهن ربا همراه با گیره کاغذ جهت رباش
جهت شناسایی  قطب نما 

ی قبلایشناس  قبله نما 
 آب پاش آزمایش

 توپ پالستیکی معمولی ازمایش شب و روز
گرمااستفاده نو رو  المپ 

 چراغ الکلی ایجاد گرما جهت کارهای آزمایشی
 بادنما جهت وزش باد

 کش های حلقه ایی لرزش صدا
 متر معمولی اندازه گیری قد

 ترازو سنجش جرم یا وزن دانش آموز
 ذره بین دیدن چیزهای ریز و کوچک

 قطره چکان جهت اندازه گیری مایعات کم حجم
 

 

 

 

 

 

 

 



 

سوم لیست وسایل کمک آموزشی علوم پایه  

 نام وسیله کاربرد
 صابون مایع یا جامد وسیم نازک مفتولی جهت انجام آزمایش حباب

 ترازو سنجش اجسام

 چراغ الکلی ایجادگرما

های سطح زمیننشادن دادن آب   کره زمین 

 چراغ قوه نور وگرما

فرورفته -برآمده –اینه های معمولی  دیدن اجسام وکاربردهای خاص  

 چراغ مطالعه استفاده نور وگرما

ینهساخت ا ومی و کش حلقه اییبادکنک و نخ معمولی و کاغذ الومین   

 اهنربا ربایش

 فنر ساده کشش اجسام

متری چوبی 1میله  اهرم  

یا نیم کیلویی 1وزنه کیلویی  بلند کردن جسم توسط اهرم  

 تکیه گاه اهرم

 ذره بین دیدن چیزهای ریز و کوچک

 سرنگ پزشکی جهت آزمایش هوادر آب

 چارت اسکلت مهره داران جهت شناخت خصوصیات مهره داران

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لیست وسایل کمک آموزشی درس علوم پایه چهارم

رداربک  نام وسیله 

رد انببا کارکرد وکار ه اجسام و جان داران اشناد برای مشاهد پکروسکویم   

ها پو ستر انواع سلول اشنای با قسمت های مختلف یک سلول  

چگونگی رشد و تقسیم یک سلولاشنایی با   پوستر رشد و تقسیم سلول 

 پوستر رشئ پروانه از تخم تا بلوغ تشخیص بهترین زمان برای از بین بردن افت ها

گیاهی اشنایی با انواع سلول های   پوستر سلول های گیاهی 

 پوستر دوره زندگی کرم اشنایی با الوده شدن گیاهان

کدوی گاویپوستر  راههای پیشگیری آز ان  

 پوستر بندپایان آشنایی با انواع بندپایان و شکل بدن آنها

 قطره چکان برداشتن و استفاده از مقدار مشخص وکم مایعات

د گیاهانشیر امالح بررانجام آزمایش تاث  آب مقطر 

 سیم برق روکش دار برای تشکیل مدار

 جا باطری

 المپ  کوچک

 نوار چسپ

 یک قطعه فلز

تخت( -نعلی –انواع اهنربا) میله ای  آشنایی با انواع آهنربا و خاصیت ان و قطب های آن  

 چوب پنبه مصنوعی )یونولیت( شناور شدن بر روی آب و ساختن قطب نما

ورگم کردن و تبخیر مایعاتانتقال مایع   بشر 

و مدار های اطراف آنآشنایی با شکل کره زمین و تقسیمات آن  مدل فرضی منظومه شمسی –کره زمین    

 قطب نما و قبله نما تشخیص قطب و قبله

و دگرگون  ) سنگ پا(رینآشنایی با انواع سنگ های رسوبی آذ

 شده

 کلکسیون انواع سنک

ناثر ید بر آ  نشاسته 

 محلول ید اثر ان بر برگ درختان

 چراغ الکلی برای گرم کردن در آزمایشات مختلف

زیر آن قرار گرفتن چراغ الکلی در  سه پایه چراغ الکلی 

ایی شیشه طروف قراردادن برای  توری نسوز 

 



 

 لیست وسایل کمک آموزشی  درس علوم پایه پنجم

 نام وسیله کاربرد
 چراغ الکی استفاده در آزمایش های مختلف

 هاون سنگی سائیدن و نرم کردن مواد

 قاشقک ذوب ذوب کردن مواد بر روی حرارت مستقیم

)درست کردن رنگین کمان(–پاسیدن مایعات   اب فشان 

سکشت نورو... -بازتابش نور -دیدن تصاویر  آینه تخت 

آزمایش رنگین کمانتجزیه نور در   لوله خودکار 

 منشور تجریه کردن رنگ های نور

 ذره بین تشکیل کانون عدسی و ..

تصویر(استفاده از نور وروشنایی آن ) جهت تشکیل   شمع 

 مترنواری اندازه گیری

 گل مجسمه سازی)رس( چگونگی تشکیل فسیل و درست کردن آن

 ظروف پالستیکی یه بار مصرف جای دادن مواد مختلف درآن

گرم کردن و تبخیر و صاف کردن مایعات و اندازه  -انتقال مایعات

 گیری

 بشر

برای جلوگیری از الوده شدن دست و جلوگیری از تماس مواد 

با دستشیمیایی   

 دستکش یه بار مصرف

 لیوان و قاشق یکبار مصرف مصارف مختلف

 پوستریا نمونه های فسیل های مختلف اشنایی با انواع فسیل ها

شقکاسپاتول یا قا برای جابه جایی کردن مواد مختلف  

 چارت ماهیچه ها آشنایی با انواع ماهیچه ها

اسخوانو مفاصل و.....آشنایی با ساختار اسکلتی بدنو انواع مختلف   مدل اسکلت بدن 

 چارت و موالژ ستون مهره ها آشنایی با قسمت های ستون مهرها مثل نخاع

 چارت سلول عصبی اشنای با قسمت های مختلف  سلول

 موالژ و چارت چشم آشنایی با قسمت های مختلف چشم

و مدل بینیموالژ  آشنایی با سلول های گیرنده بو و نحوه نشخیص بو های مختلف  

 موالژ و پوستر زبان آشنایی با شکل زبان و چگونگی تشخیص مزه های مختلف

 موالژ و چارت گوش اشنایی با قسمت های مخلف گوش و نحوه کار انها

 موالژ و چارت پوست آشنایی با ساختار پوست

ف آناشنایی با کاراهرم وقسمت های مختل  اهرم 

انرژیشناخت انواع شیب ها در مصرف   سطح  شیب دار 

بریدن و قطعه قطعه کردن-کمک کردن درکندن  گوه 

 قرقره کمک برای باال بردن اجسام

با کاربردها آن در وسایل مختلف نحوه آشنایی  چرخ ومحور 

 آب مقطر آزمایش تاثیر امالح در رشد گیاهان

 قطره چکان برداشتن  و استفاده از مقادیر کم مایعات

جانداران ریزو اشنایی با اجزای ان و کاریردآنمشاهده اجسام و   میکروسکوپ 



 

 

 لیست وسایل کمک آموزشی درس علوم پایه ششم

 نام وسیله کاربرد
 کردن رنگ آب برای آزمایش رنگ بری بامواد شیمیایی بنفش

 مانند اکسیژنه

 پتاسیم پرمنگنات

ضدعفونی کننده –رنگبری   آب اکسیژنه 

و اسیدی کردن محیط برای باال استفاده درآزمایش رنگ بری 

  )ها با کاغذ شناسایی اسید -ن سرعت واکنشبرد

 سرکه

کردن مایعات کردن و.... مریری  وتبخیر و گانتقال و اندازه گ  بشر 

-استفاده در آزمایش چگالی   چوب پنبه 

 ترازو اندازه گیزی جرم

 قطعات چوبی و فلزی و پالستیکی هم اندازه و مشابه( تشخیص مقاومت وجرم و....

ضعفو قوی نشان دادن اسیدها که در محیط اسیدی با توجه به 

 بودن اسیدهابه رنگ نارنجی و قرمز پر رنگ

PH کاغذ 

بیشتر ازسرکه و  جوهرنمک _نشان دادن اثراسید برروی آن 

 سرکه بیشتر از اب است.

 سنگ مرمر

 پنس برداشتن اجسام ریز و غیر قابل لمس

الیه های درونی زمین چارت های  نشان دادن  الیه های درونی زمین  

نشان دادن مقاومت دربرابر نیرو وارد بر آن و سرعت انتقال 

آزاد کردن انرژی درهنگام شکستناج و امو  

 چوب خشک و مرطوب

ی سنگ کرهبر روی خمیر کرهآزمایش حرکت ورقه ها  یونولیت 

 ماکت کوه اتشفشان نشان دادن چگونگی فوران آتش فشان و قسمت های آن

 آمونیوم دی کرومات استفاده در نشان دادن چگونگی فوران آتشفشان

همراه سرکهانجام ازمایش تغییر شیمیایی به   جوش شیرین 

نیروهای غیر تماسی و ...انجام آزمایش   آهنربا 

 بادکنک استفاده از خاصیت باردار شدن آن بر اثرمالش و...

شیب دار -سطوح  صاف زبر)سمباده( استفاده در آزمایش نیرو اصطکاک  

 اسباب بازی ساختن وسایل و ایجاد نیرو حرکت

 میکروسکوپ دیدن  اجسام و جانوران ریز

 مخمر نشمان دادن قارچ های ذره بینی و تکثیر آنها و تغییرشمیمایی

نرآاثر بد ب  نشاسته 

 محلول ید اثرآن بر برگ درختان که نشان دهنده ی وجودنشاسته در برگ

 چراغ الکلی استفاده در آزمایش های مختلف

 سه پایه چراغ الکلی قرار گرفتن توری نسوز بر روی آن

برروی  سه پایه ی چراغ الکلی برای نگه داشتن ظروف  استفاده

 شیشه ایی

 توری نسوز

PH 



 

 تمامی پایه های دوره ابتداییلیست وسایل کمک آموزشی درس ریاضیات 

  چینه 

 خط چوب 

 حلقه های پالستیکی -عمودی -چرتکه افقی 

 ترازوی آموزشی 

 ساعت آموزشی 

 مجموعه آموزی کوئیزنر 

 مجموعه آموزشی کسر 

 صفحات اعشاری 

 تابلوی میخی 

 تابلوی مغناطیسی و اهنربای پالستیکی 

 کارتهای زرد 

 اشکال هندسی 

 احجام هندسی 

 کارت زاویه یا طلق های زاویه 

 میله های تقسیم شونده 

 خط کش آموزشی 

 نقاله آموزشی 

 چارت های برگردان 

 پرگار آموزشی 

 گونیا ی آموزشی 


