
 

 

 

 نجات تخم مرغ( تخم مرغ را نجات ِبده ) :و کارگاه  عنوان پروژه

نجات تخم مرغ مسابقه یشینه تحقیق: پ

که برای  ای برای چالش با جاذبه است

برای ساخت سازه   اولین بار،توسط ناسا

و در ارسال ها و اجسامی که انسان  

اجرا پرتاب کاوشگر ها یاری میکند،

هدف این مسابقه این است که         شد.

تا بتواند تخم سازه ای بسازیم ما باید 

و  مرغ را صحیح و سالم به زمین برساند

این مسابقه جنبه ی از ارتفاع نجات دهد.

 .تفریح و خوشگذرانی ندارد 

گفتم،باید سازه ای همانطور که این مسابقه روند یا شرح پروژه:
ساخت که تخم مرغ را وقتی از ارتفاع می اندازیم،سالم به 

 کاتر،نخ،رابراین مسابقه لوازم مخصوصی شامل:زمین برساند.
قیچی،مقوا ،ابر اسفنج،لیوان یکبار مصرف،ی،کاغدن،چسب

در این مسابقه ممکن است تخم مرغ چند نفر سالم میباشند.
سازه  خالق ترینو  ترینبماند.حال بین این چند نفر،سبک 

هر مسابقه ای قوانینی دارد.حال به  د.برنده ی مسابقه میشو
شرکت در مسابقه به دو صورت .۱ یپردازیم.قوانین این م

 ۱۰.سازه از ارتفاع ۲نفر(میباشد. ۳انفرادی و گروهی)حد اکثر 
.تخم مرغ توسط تیم داوری ۳متری سقوت  خواهد کرد. ۱۵الی 

هر .۴گروه یک تخم مرغ خواهند داشت.تامین میشود و هر 
.یک سازه باید ارائه ۵گروه یا فرد،حق یک بار پرتاب را دارد.

سانتی متر مکعب  ۵۰کیلو و حجم  ۳.وزن سازه نهایتا ۶شود.
.از موارد ۸.حداکثر زمان فرود سازه،نود ثانیه است.۷باید باشد.

 نفتی یا مایعات استفاده نشود.
 است.نه دستگاه یا سازه..مهم سالم ماندن تخم مرغ ۹

                                                                                                                    کسهای پروژه:ع

   

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

نتایج انسانی این نتایج و پیشنهادات: 

این مسابقه برای تفریح و  :مسابقه

گذراندن زمان و وقت و خوشگذرانی 

میتوان ایده هایی برای سالم نیست.بلکه 

برای رساندن بسته های کمکی 

پس ما با این سیل،زدگان و غیره پیدا کرد.

مسابقه،میتوانیم کمک کوچکی به مردم 

 سیل زده و .... بکنیم.

،سایت ویکی پدیا،سایت دانشگاه شریفمنابع مطالعاتی: 

سایت دانش اموزان خالق، iribnews 
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