
 
 آیا نوشابه مفید است ؟: عنوان پروژه

 پیشینه تحقیق:  

  ریضرر دارد؟ خ همیشه نوشابه  ایآ

بدن ضرر دارد امّا به   یدرست است که نوشابه برا

  ک یکربن   ک، ی تریس   ک،ی فسفر  یهاد یوجود اس   ل یدل

در    ی کنندگو پاک   یبردر لکه   یاالعاده فارق  تیخاص

کردن   ز یتوان در تم یبدن دارد. نوشابه را م  رون یب

سکه، لباس و پوست   ک،یقابله، سرام  ن،یماش 

مورد آخر مورد   ۳ قی تحق ن یاستفاده کرد که در ا

 نظر ما است. 

 روند یا شرح پروژه:

 .میانجام داد شیآزما  ۳بودن نوشابه  مفید   اثبات یبرا

نوشابه، آب،   ی حاو وان ی ل ۴زنگ زده را داخل  یهاسکّه  :۱شیآزما

 .م یآن را بفهم یکنندگتا پاک   م یزیری و آب و نمک م مویآبل

و بعد با آب    م ی بر  ی م  ن یلباس را با نوشابه از ب  ی رو  ی چرب  :۲شیآزما

 .م یکن  یآن را پاک م 

  ن یها را با کمک نوشابه از بچند روز جوش  یدر ط :۳شیآزما

 .میبری م

 های پروژه:عکس

     

 

 ) دوره اول( تهران پژوهشی دبیرستان فرزانگان دو-سیزدهمین نمایشگاه علمی

:هانتایج و پیشنهاد  

هستند. در واقع نوشابه و   د یاس  یها داراهمانطور که گفته شد نوشابه 

برد    نیلباس را از ب  ی چرب   یهاکردند. نوشابه لکه   زی سکّه را بهتر تم  مویآبل

 .جوش را از صورت حذف کرد  ن یو همچن

 خوردن نوشابه درست است؟ ایگفته شده آ  جیبا توجه به نتا حال

در بدن و دندان شما چه    یاماده   نیهمچن  د ی . فکر کنریاست که خ  معلوم

 یهاز ی کردن چ  ز یتم  ی که نوشابه را برا  شودی م  شنهاد ی! پس پکند ی کار م

 .مختلف استفاده کرد

کردن   ز یتم یاز دو گالن نوشابه برا  کایآمر س یعنوان مثال ماموران پل به

 ! کنند یخون در تصادف ها استفاده م 

 منابع مطالعاتی: 

  ی کاف  چطور، نیوز،  برنا  وز، ی مشرق ن  ،ن ینالآخبر  

های  و کتاب  نینالآ  شهرآرا   ،یتود   پارس ،  شاپ

المعارف بدن انسان و  زیبایی پوست شما دایره

 های طبیعی با ماسک

 

ی اشین انصاری و طهورا طاهرر  

   705 :کالس

سرکار خانم قربانی  نام استاد راهنما:  

 


