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ساخت موشک با باالترین برد



مشاهده  سوال  فرضیه

آزمایش   نتیجه  نظریه 

:فهرست 
در هر صفحه به دنبال         باشید 

!!!تا با صدا گوش دهید 



همانطور که می دانید موشک یک نوع 
کاردستی است که امروزه مردم در هرجای 

جهان از آن به عنوان یک سرگرمی استفاده 
!میکنند 

حاال در ادامه با هم بیشتر درباره ی این 
!موشک های بدون سرنشین بدانیم 



ساخت موشک از علم اورگامی سررشته گرفته 
اورگامی به معنای تا کردن کاغذ است و یعنی کاردستی هایی 

که فقط با تا زدن کاغذ و بدون استفاده از هیچ وسیله ی 
دیگری به وجود می آیند 

پس میتوانیم بگوییم موشک نیز نوعی اورگامی حساب می 
!شود چون فقط با تا زدن کاغذ به وجود می آید 

:اورگامی 



در زمان های بسیار قدیم که زندگی مردم با امروزه فرق بسیاری 
داست مردم از اورگامی به عنوان یک سر گرمی استفاده 

میکردند

با توجه به تحقیقاتی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم
که انسان ها به مرور زمان در علم اورگامی پیشرفت کردند یعنی 

ابتدا از تاهای بسیار ساده شروع کردند و با پیشرفت و ایجاد 
خالقیت در کارهایشان به مرور زمان موفق به ساخت موشک 

های کنونی شده اند 



:روز هواپیمای کاغذی 

در آمریکا روزی به نام روز هاپیمای 
کاغذی وجود دارد که در این روز در نقاط 

مختلفی مسابقه هایی بر گزار میشود که
که در کمترین و بیشترین مسافت طی 

شده توسط موشک های شرکت کنندگان 
اندازه گیری می شود 



:سوال 

خب همانطور که میدانید ابتدا وقتی به یک موشک نگاه
د ؟ میکنیم ابتدا دقت میکنم باالهایش چه شکلی هشتن

دراز هستند یا کوتاه؟ پهن هستند یا نه ؟ یا اصال بال 
! دارند یا نه ؟

!اما همنیجا دست نگه داریم 
در این مرحله این سوال برای ما ایجاد شد که آیا وجود 

بال در میزان مسافتی که بال طی می کند آیا تاثیری 
دارد ؟



:فرضیه 

در این قسمت ما کمی روی هواپیما ها دقت 
!کردیم 

مثال اگر وجود بال در هواپیما تاثیری ندارد پس 
چرا همه ی هوایما ها بال دارند ؟

پس به این نتیجه رسیدیم که وجود بال در 
!هواپیما مهم است 



:آزمایش 

:شرایط آژمایش 
21*15در انجام آزمایش از یک موشک سایز آ پنج یعنی 

اع و یک کاغذ لوله شده به سایز آ پنج استفاده کردیم وارتف

سانتی متر قرار دادیم و آزمایش را 150از سطح زمین را 

در مکانی که هیچ نوع خطایی مانند باد وجود نداشته باشد 

!انجام دادیم 



با توجه به مشورت اعضای گروه به این نتیجه رسیدیم که
هرکس این آزمایش را به تنهایی انجام دهد و سپس 

! نتیجه ی بدست آمده را میانگین بگیریم 



روش ساخت موشک 
بالدار



روش ساخت موشک 
بالدار بدون 
!کاعذ ها را لوله میکنیم 



:پس از انجام آزمایش 



بالدارموشک

شماره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

مسافت 470 295 521 299 180 319 171 167 229 361
شماره 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

مسافت 341 283 456 204 400 324 310 169 321 294

موشک بدون
بال 

شماره A B C D E F G H I J

مسافت 112 154 193 190 200 210 265 218 237 193
شماره K L M N O P Q R S T

مسافت 114 127 115 113 207 133 179 143 190 165

:نتیجه 



همانطور که مشاهده در جدول مشاهده میکنید موشک بالدار به نسبت 
بیشتر از موشک بدون بالدار حرکت میکند حاال اگر جواب ها را میانگین 

: بگیریم 
:میانگین موشک بالدار

305/7

: میانگین موشک بدون بال
172/9



با توجه به نتایج بدست آمده به این نتیجه می رسیم که موشک 
دارای بال مسافت بیشتری طی میکند  

زیرا وجود بال باعث می شود تا موشک در یک مسیر مستقیم 
حرکت کند و اگر لحظه ای از مسیر خارج شد بال ها میتوانند به 

برگشتن به مسیر کمک کنند 

:نظریه 



:سوال 

پس از کمی تحقیق دوباره  درباره ی موشک ها و 
ساخت چند موشک این سوال به ذهن ما رسید 

که ابعاد موشک چه تاثیری در میزان مسافتی که 
موشک طی میکند دارد ؟ یا اصال تاثیری دارد ؟  



: فرضیه 

پس از کمی گفت و گو و مشورت به این 
نتیجه رسیدیم که هرقدر موشک ابعاد 

بیشتری داشته باشد چون هوای بیشتری 
میتواند زیر خود قرار بدهد بیشتر روی هوا 

باقی می ماند 



!شرایط ازمایش 

برای انجام ازمایش از دو نوع سایز موشک آچهار و آپنج استفاده 
21*15و 21*30کردیم یعنی 

150در این آزمایش تصمیم گرفتیم موشک ها را از ارتفاع 
سانتی متر از سطح زمین پرتاب کنیم همچنین در مکان انجام 

آزمایش را جایی قرار دادیم که باد وجود نداشته باشد 

:آزمایش 



پس از  انجام ازمایش طبق شرایط 
گفته شده نتیجه را در جدول 

مشاهده میکنید 



: نتیجه 

موشک بزرگ 

شماره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

مسافت 750 904 545 510 580 610 890 265 645 910

شماره 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

مسافت 870 515 417 519 507 490 399 478 334 701

موشک کوچک

شماره A B C D E F G H I J

مسافت 641 645 630 694 518 552 260 233 195 298

شماره K L M N O P Q R S T

مسافت 610 390 331 338 213 283 279 387 330 284



: نتیجه 

591/95: موشک سایز بزرگ 

:  موشک سایز کوچک
415/55



:نظریه 

با توجه با نتایج آبدست آمده به این نتیجه می 
تر رسیم که اگر موشک ابعاد بزرگتری داشته باشد به

است



: منابع 

ی ویکی پدیا انگلیلس
و فارسی

رشد 

تبیان 



پایان


