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 مواد و روش ها:

پودر مواد و وسایل استفاده شده=

بوراکس،سرکه،جوش شیرین،قاشق 

مربا خوری،لیوان کوچک و ظرفی که 

 بتوان آن را در ماکروویو قرار داد.

 74)کوچک وانیل کیابتدا  روش انجام:

  ختمیر یسرکه را داخل ظرف (تریل یلیم

 ویدر ماکروو هیثان60مدت  به سپس

 داغ شد نکه سرکهیگذاشتم و بعد از ا

پودر  یقاشق مربا خور 1.5

آن  کامل اضافه کردم و (گرم6)بوراکس

    شیرا با سرکه مخلوط کردم تا بلورها

قاشق مربا 1.5بشود و بعد از آن  حل 

     و ختمیر (گرم6)نیریجوش ش یخور

سرد شود و  قهیدق 3تا به مدت  گذاشتم 

 یو آن را رو ختمیری  اصل یداخل بطر

کردم و بعد  یاز اجاق گاز اسپر یقسمت

 یرا با گاز پاک کن گرید یقسمت از آن

اش  جهیکردم و نت زیبودم تم دهیکه خر

    را مشاهده کردم

 یمانطور که در قسمت ها:هنتایج

که  دارم میتصم نگفته شد م یقبل

که ساختم را با گاز پاک کن  یمحلول

 یگازپاک کن ها متیق کنم سهیمقا

 از شتریب اریموجود در بازار بس

 زانیساخته شده است و م محلول

 کسانی محلول هردو ییزدا یچرب

 بود

 مقایسه محلول خانگی و گاز پاک کن

(10)امتیاز دهی از   

 شفافیت

6 10 

 مقرون به رصفه

9 5 

 معطر بودن

4 7 

بررسی میزان چربی زدایی محلول خانگی نسبت به چربی زداهای موجود در بازار:عنوان پروژه  

کالس آزمایش های علمی پایه هفتم:گروه پژوهشی  

عکس ها و جداول:

 

است و همچنین گاز هم یکی از مهم ترین بخش های آشپزخانه  در علم فنگ شویی آشپزخانه یکی از مهم ترین قسمت های منزلچکیده:

بسازم که یمحلول کیکه  دمیرس جهینت نیدارد و من به ا تیاهم ما یهستش که برا ییاز فاکتورها یکیبودن آن  زیپس تممی باشد  

 شد ساخته یمحلول(و سرکه نیریجوش شبوراکس و )ا استفاده ازوبباشد بهتر وزدا ها کمتر یچرب گریآن نسبت به گاز پاک کن ها و د متیق

 بررسی قابلیت چربی زدایی:هدف

 مبینا مویدیاعضای گروه:

 سرکار خانم هلیا صداقتاستاد راهنما:


