
ردی

 ف

شکل  وسایل و مواد هدف نام آزمایش یا فعالیت

 اجرا

مشاهده ی و کار  1

 (1)با مواد 

پشم، پنبه، ماسه، چوب، سنگ،  آشنایی با مواد طبیعی

چرم،آب، استخوان، گوگرد، نمک، 

میکروسکوپ  -صدف

 لوپ دستگاهدیجیتال،

گروهی 

 نمایشی

مشاهده ی و کار  2

 (2)با مواد 

  الستیک، کاغذ، فلزات، شیشه،  مصنوعیآشنایی با مواد 

مشاهده ی انواع  3

 کاغذ

اهمیت و کاربردهای 

 کاغذ

کاغذ عکاسی، گالسه ، مقوا، رول 

،نوار قلب، جعبه ی posدستگاه

شیرینی، شانه ی تخم مرغ، جعبه ی 

 ، کاغذ الگوبسته بندی

مشاهده 

ی 

 گروهی 

بر طرف کردن  4

 رنگ پر منگنات 

اکسیژنه، پتاسیم پر آب  رنگ بری 

 منگنات،سرکه

 نمایشی

 نمایشی وایتکس، آب چغندر، ماسک  (2)رنگ بری کار با آب ژاول 5

درک مفهوم جرم  مکعب چگالی 6

 حجمی

 های مختلفقطعات هم اندازه از چوب

فلزات مختلف، شیشه،  طلق،،

 پالستیک ، سنگ

 گروهی

درک مفهوم جرم  چگالی مایعات 7

 حجمی مایعات

آب، پارافین، گلیسیرین، آب روغن، 

 مایع ظرفشویی،عسل،نمک، شربت،

 ارلن های هم اندازه

 ترازو

 گروهی

تاثیر چگالی  بر رفتار دو  ستون  مایعات 8

 مایع حل نشدنی

 گروهی استوانه ی مدرج

کار با ساعت  9

 مایعات 

تاثیر چگالی  بر رفتار دو 

 مایع حل نشدنی

 گروهی ساعت تزیینی مایعات

رسانایی و نارسانایی  کار با رسانا سنج  11

 مواد الکتریکی

میله های فلزی، پالستیکی، زغال 

 باطری، مغز مداد، چوب ،

 

 



ردی

 ف

شکل  وسایل و مواد هدف نام آزمایش یا فعالیت

 اجرا

کوبیدن فلز و  11

 نافلز

چکش خواری و 

 ششکنندگی

چکش ، مفتول فلزات مختلف، فویل 

آلو مینیم، چوب ،زغال، قند، 

( با رعایت ایمنی) سرامیک، شیشه 

 ، فویل مسیسنگ 

 گروهی ن

جوهر نمک، سرکه، قرص ویتامین ث،  شناسایی اسید وباز کار با شناساگر ها  12

آبلیمو، جوهر لیمو،آب پرتقال، مایع 

صابون، آب آهک شربت معده، کاغذ 

کاغذ تورنسل گل رز، الکل پی اچ، 

سفید، لوله آزمایش، جا کوله ی 

 چند میوه آزمایش، هم زن شیشه ای

 گروهی

اثر جوهر نمک بر سنگ  سنگ در اسید 13

 آهکی

مشاهده  سنگ مر مر ، جوهر نمک

ی 

 گروهی 

آشنایی با عوامل ایجاد  میز چه ی ویبره 14

 زلزله

 نمایشی میز چه ی ویبره

دستگاه مقایسه  15

 انتقال موج  ی

 در لرزه ای امواج سرعت

 تراکم کم و متراکم اجسام
چسب حرارتی -تیکسپال –فلز  -چوب

 

 نمایشی

مدل درون کره  16

 ی زمین

آشنایی با ساختار درونی 

 زمین

 گروهی 

یونولیتها ی  17

 شناور

 گروهی ظرف ، آب، یونو لیت فشرده اشتقاق قاره ها

پخته تخم مرغ  18

 مدلی برای زمین

 گروهی چاقو –بشقاب  –تخم مرغ آب پز  پوسته، گوشته و هسته

نمایش مدل  19

 آتشفشان

 

 مدل کوه آتشفشان

 گروهی 

مخروط  ساخت 21

 آتشفشانی

 -آمونیم دی کرومات –گل رس  تداعی آتشفشان

 کبریت

 

 



ردی

 ف

شکل  وسایل و مواد هدف نام آزمایش یا فعالیت

 اجرا

مشاهده ی  21

 سنگهای آذرین

آشنایی با سنگ های 

 آتشفشانی

 -توفیت -سنگ پا -پومیس -بازالت

 بازالت

 -گروهی

 نمایشی

تولید کربن دی  22

 اکسید

 گروهی سرکه و جوش شیرین تولید گاز در آتشفشان

مشاهده ی  23

 گوگرد 

مواد خارج شده از 

 آتشفشان

 گروهی شیشه ساعت –اسپاتول  -گوگرد

 شکل،تغییر  24

سرعت و جهت

 حرکت جسم

 -گوی فلزی و پالسیکی -توپ تنیس بر اجسام تاثیر های نیرو

. راکت تنیس و  -الستیک تقویت مچ

 .. . 

 گروهی

آشنایی با ابزار اندازه  کار با نیرو سنج 25

 گیری نیرو

 -وزنه ی قالبدار -انواع نیرو سنج 

 ارابه 

 

تاثیر متقابل آهن  26

 ربا ها بر هم

  چوبهای غلتکی -آهن رباهای تخت مغناطیسینیروی 

تاثیر اجسام بار  27

 دار بر یکدیگر

یونو لیت  -سوزن ته گرد –نی نوشابه  نیروی الکتریکی

 پارچه ی پشمی –

 

سطوح صاف و  28

 ناصاف

ارابه ی چرخ دار و بدون چرخ، غلتک،  نیروی اصطکاک

سطح  –سنباده  –سطح شیب دار 

 صاف

 

بر اثر جریان هوا  29

 حرکت اجسام

مقاومت  -آیرو دینامیک

  -هوا

   -نوار کاغذی -نخ -بادکنک

استفاده از قوانین علمی  پروازمشاهده ی  31

 برای پرواز

  هواپیما های مدل پرواز

 

 

 

 

 



ردی

 ف

شکل  وسایل و مواد هدف نام آزمایش یا فعالیت

 اجرا

مشاهده ی موتور  31

 63های الکتریکی

 حرکت های کاردستیساخت 

 کننده
 

 

 

موتور های مجهز به تسمه، پروانه، 

 چرخ دنده

 گروهی

ی  مشاهده 32

 67باتری

یکی از وسایل ذخیره ی 

 انرژی

 گروهی انواع باتری

 سفر انرژی 65بازی با دومینو 33

 

 گروهی قطعات دومینو

سقوط وزنه روی  34

 67میخ

 -چند نوع وزنه ی متفاوت -میخ بررسی انرژی پتانسیل

 A4مقوای  –یونولیت 

 گروهی

کار فنرکوک   35

 67شده

 گروهی اسباب بازی های کوکی ذخیره و تبدیل انرژی

 گوهی توربین آبی -ظرف آب –تشت  تبدیل انرژی آب جاری 68توربین آبی 36

بازی تیر و  37

 68کمان

تبدیل انرژی پتانسیل 

 کشسانی

 گروهی پالستیکی -تیر و کمان 

فر فره ی  38

 65همرفتی

گرمایی به  تبدیل انرژی

 حرکتی

وسیله  -سوزن ته گرد -قیچی –مقوا 

 ی گرمایشی

 گروهی

ستون مایع و  39

 68توربین

 -تشت  -توربین -ظرف ستون مایعات مدل سد آب

 آب

 گروهی

مقایسه ی انرژی  41

 مواد غذایی

 گروهی مواد غذاییظروف دارای اطالعات  اندازه گیری انرژی

 

 

 

 

 

 



ردی

 ف

شکل  وسایل و مواد هدف نام آزمایش یا فعالیت

 اجرا

آشنایی با  41

 71میکروسکوپ

روش کار و ساختمان 

 میکروسکوپ

گروهی  میکروسکوپ یک یا دو چشمی

- 

 نمایشی

کار با  42

 72(1)میکروسکوپ

مشاهده ی بال ، پا و بدن 

 پر پرندگان -حشرات

 گروهی پنس -المل –الم --میکروسکوپ

کار با میکروسکوپ  43

(2) 

 -بشره ی پیاز -گرده ی گیاه

 جلبک

 گروهی لولوگ-پنس -المل –الم -میکروسکوپ

 کار با 44

 73 (3)میکروسکوپ  

 

تک سلولی های آب  -مخمر

 کپک نان -راکد

 گروهی پنس -المل –الم -میکروسکوپ

 کار با  45

 75 (4)میکروسکوپ 

 

 گروهی انواع برگ -پنس -المل –الم -میکروسکوپ مشاهدی روزنه

 کار با 46

 75 (5)میکروسکوپ  

 

 

بافت  مشاهده ی سلولهای

  مخاطی دهان

 

 

 الم -میکروسکوپ

 سوآب -پنس-المل

 لوگول 

 گروهی

جدا سازی سبزینه از  47

 برگ

 اثبات نشاسته

  سازی برگ 

 –نشاسته  -بشر کوچک-بشر بزرگ  -الکل -آب

 پنس -پتری دیش -لوگول

این آزمایش می تواند خطر ناک باشد بهتر است 

 با دستگاه رفلکس انجام شود

 نمایشی

بررسی ذخیره ی غذا  48

 79در گیاه

 در قسمتهای و روغن نشاسته 

 گیاهان مختلف

 -تخمه ی آفتابگردان-گندمدانه ی   -لوگول

 -سیب زمینی-موز -هاون  –گردوی تازه 

 گروهی

تولید قارچ در  49

 82مدرسه

 ی زنجیره در ها قارچنقش  

 غذایی

در صورت امکان ، بسته به نوع قارچ باید شرایط 

 و مواد الزم فراهم شود

 نمایشی

 فیلم انواع زندگی 51

 83جانوری

 نمایشی . . . وابسته و  -انگلی -همزیستی روابط بین زندگی جانوران

 (6)کار با میکروسکوپ 51

91 

باکتری ها و گلبول مشاهده ی 

 های سفید

اسالید از پیش آماده شده ی میکروب ها و 

 گلبولهای قرمز و سفید

 گروهی

 


