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KInh Gri Các Bc Phii Huynh,
Horn nay dánh dk ngày bt du chun bj chInh thirc cho Hi Chç Khoa HQc näm nay. Hôi Chç
Khoa HQc ella Hoc Khu d duac len lich vào thll Näm, ngày 16 tháng 3 näm 2017 tll 6:30 chiu
den 7:30 tôi t?i TruOiig Trung HQc Ca Sà Quimby Oak. Mi truäng së to chcrc Hi Chç Khoa
HQc ella riêng rnInh và lira chçn các hQc sinh tham gia vào Hi Ch? Khoa HQc ella Hçc Khu.
Chllng tôi khuyn khIch nhthlg hQc sinh tham gia Hi Chçi Khoa HQC tim sir h tr? ti nhà d
hoân thành mt di,r an chat lucrng cao. Dirng ngân ngi gillp d và h trg hêt minh cho con dlla
qu vj dê cilng con minh dua ra mt dir an xuât sac. Tuy nhiên, lixu rAng hAy dê con dlla qu vi
hoàn thAnh dr an mt cách dc l.p. Con dlla qu vj sê hQc duçc nhiêu han nêu qu vj hn chê s.r
tham gia dlla mirth a rnllc khich l vA huOng dan.
S Tay dành cho HQc Sinh có ti trang web cüa HQe Khu bao gm mt danh sách các tuang v
các dir An khA thi, dllng nhu cAc huOng dan dê hoàn thành mt di,r An. Vui lông xem thông tin nay
vA gillp con dlla qu vj lra ehQn mt dr An thil vj và phll hcip ye mllc dØ khO dllng nhu cAc nguôn
lirc (tài lieu, thông tin và không gian) sn Co. Nêu qu vj có bat kS’ thAc mAc nào, vui lông lien h
vâi giAo viên dlla con qu vj.
Vi mt trong nhü’ng phn khO khän nht dlla vic chuk bj cho mt Di,r An Khoa HQC là chQn
dixçic rnt chll dê, con dlla qu vj có the can sr ho trç tr phIa qu vj trong vic nAy.
Xin cAm an sir h trq vA hçxp tác ella qu vj.
Trân trQng,

Dik Ph6i Viên Hôi Chci Khoa HQc

District Office
3188 Quimby Road
San Jose, CA 95148
Phone: 408-270-6800
Fax: 408-274-3894
www.eesd.org

Superintendent: Kathy Gomez
Board of Trustees: Jim Zito
Sylvia Alvarez
Bonnie Mace
Leila Welch
Balaji Venkatraman

Thë nào là môt Dtr

An

HOI Chu Khoa Hoc?
Mt di an khoa hoc s cho em m,i dip d ma Tong kin thtc ciia em vf. môt d thi khoa hoc hoAc
kin dc th ma em thy i.hIch th. NO s cho em co hi chia x các kt qu ca cuc tim tôi ci’ia
em cho nhUng ngubi khk.

‘

Su tim tbi khoa hoc nay cO th duçc khai then bang môt tong nm cach:

ThI Nghiëm
Môt thi rghim cO th là mol trk nghitrn d chtThg rninh mn su kin khoa hoc dã duoc
bi6t. NO cing cO th là mt tc nghim d xác dnh xem mt già thuy6t (sv doá.n nu& ciia
em v’L nhUng gi s xy ra tn co sà nhfmg diu em dã hoc dtzic) cO chmnh xac hay khOng.

!1ô HInh
Môt mb hmnh là mi vt nhô thuöng duoc xy ding theo Ii l d hinh dung mt vt dã cO

sin.

Chirng Minh
Chtg rninh là mt su minh hça hoc giài thich mt nguyen tc khoa h9c cho bift môt vitc
gI dO
T cach nào và t?i sao.

&ruTám
S.ru ibm là tp hçrp hoc gOp nht nhrng dO vt khác nhau trn cci sà câa
mt huâng khoa h9c và cho thây rang em dã h9c duqc mt diu gI dO trong
qua trInh suu ibm và phn ]oai. Cac d vi nn dugc phn ]oi và d ten
cho dung.
Sang Che
Mt sang ch là rnQl thi6t bj hoc ti6n trInh niOi thing d câi tin nh&ng hoàn cãnh, gii
quyi nhUng vâ’n de, hoc ôé thôa man nhg nhu cu. Nhng sang ch6cO th là nhüng
ki& hoc ci ti6n mOi döi vOi môt diu hay vM gI ngày dã CO.
V

V

Du an ciia em phâi bao g’Om mi btng ti-ung bay ba mi d cho nguii xem cO duçic m(it cái
nhin chung v dt thi nghin cthi khoa hoc cia em. Bang inrng bay dO s là mn cii nhIn
t6ng quát v nhUng k6i qua cüa cong cuc tim nhu ct’ia em. NO s cO mt cii ma, mn tOrn
dt ri dung chi yu, và nhCmg hinh mb, nhng biu 60 vL’hoc nhOng hmnh v cho thãy
nhtrng diu em dà Jam va hçc dirqc. Du an ca em cong phâi gbm cO mt su thf nghitm mO
hmnh, ching minh, stru thin, hoc phát minh duçic trung bay ti-tn cii bàn -u& mL bang
tling bay cia ti-ri.

V

Em s phài nOi tiInh bay van ti du An cia em. Em cän phâi giâi thich nhOng gI em dã Jam
và nh&ng gi em d hoc duçc tü cuc tim tbi cia em.

V

Cc Qui Tc COa HOi Chci Khoa Hoc
c.ác d an 6u phai duc gio vitn chip thun truóc khi bai du.

1.

Ti

2.

M6i du an se duoc sp xtp the.o cã, JOp
day:
•
•

•
•
•

Ca

Va

sau ó duçic sp x6p vào mt tong các Jo?i say

ThI nghim
MOhInh
Chüig i-ninh
Si.ru tm
Sang cht

3.

M6i hoc sinh du thi ch throc thani du vài mOl du n rrth thOi.

4.

Mi s hoc sinh có th lam chung mi dir an nu dugc su cho php cia nhà u&ng hoc
giáo vitn.

5.

Các giáo vitn hoc phi? hunh có th cho>’ kin. Phu huynh ntn d cho các hçc sinh ru ho
Jam l’y.

6.

1itng bla ctng ba rni d tnrng bay cân phài duoc tu dáng vrmg và khOng di.roc cao qua 16
,nsc, khi nài TOng töi da.

7.

Xhi duçc t-ung bay, ming bià cong và d an khOng duçc chitm mt chiu dài qua 48 i.nso
và m1 chtu sâu qua ) 6 inso tn bàn.

8.

Các thu say day bj cäm: nhOng hOa châ’t nguy him, nhUng ng9n )a iiàn, nh&ng ch’i n6,
nh&ng ma rtSy bat hçrp pháp, hoc nhCrng thi nghim trtn nhng th vi phâi thi6u An hoc
bi ci hinh thüc dôc k khac.

9.

Các cái ngt ditn và day din cbn thiti cho các dr an -rng bay càn phâi di.rçc giao vin
chap ihun.

JO.

KhOng thrcc uizng ba5 nhUrig vt dt titn hoc mong manh d vö. Cc vt dk giá c’àn cho
dq an thI khbng ntn dàng 66 tht ma phiti dung 66 gi hoc hinh ânh thay vào.

] 1.

Nhà uväng và cc giao vitn khOng chu each nhim vt sir mi mat hoc hu hông ca bat ci
vt Tng bay nao.

Nhurng Chi Dn Vè
DLr An 1-lOl Chci Khoa Hoc
1.

Cdc Ky Narig vd Tii Thãc
Dir an cO ti bi mi cu hói To rang chang?
Dang thUc du n ihich hop (thi nghim, chüng rriinh, mO hinh, si.ni tâm, hoc sang chê) cO
duoc drig d tr Ri cu hói rO rang chang?

1361 vôi nhfrng ThI Nghiçm:
CO di.ra ra rn)t già thuy1 chng? (tr Ibi cu hôi)
CO theo phi.rang php khoa hoc d tk nghim gi thuyt chang?
CO ghi I?i các diu d quan sat và cac s6 do chãn?
Cac drkn cO thrac phn tich chInh xác chng?
CO rl1 ra mt két Iun chfnh xác dtra ttn su quan sat v các dcr kitn chãng?

061 vái nhfrng Ch,g Mmli, MO hinh, Situ T5ni, hoác SOng Ché
Cái mb hmnh hoc su chüng rninh có gia n-i chng?
Cac.mO hmnh và các sang ch6 cO dLrgc xy dung mCi cách chInh xác chãng?
Su sang ch’c6 tmnh cach thrc t6, sang tao, Va hru fch chng?
Sr siru fâni c6 duçc mn s hrang d5 vi thIch
c.hang?
Su siru tm CO dugc 1(3 chc Va ghi nhân thIch dáng chãng?
Cái mO hmnh, cuOc sun 1rn, ho4c sr chthig minh cO dy do “i d tài dã ch9n chang?
2.

Si4 Hié’u Bié
Du an và c,ác th thc tin hành cOduoc giài thich rO rang chang?
Nguytn 1k khoa h9c cia dr an cO dtrçc giài thfch Va hi& chng?
CuOc nghin ciu va su )in h ca cubc nghin cüu ‘y ‘ài du an cO duçc tinh bay chInh
xáccha.ng?
Su quan trong ca du tinh bay cO dlTçIC gii thich ro rang charig?
V

V

V

3•

Su’SOngSzo
Ngi.rôi quart sat cO hi& môt cách dé dang nh&ng gi dã duçc Jam chang?

4.

TrstngBây
Su trimg bay cO gon gang, thu hth, nhitu mau sk. và thIch hop V6I d
Su tn.mng bay c6 xây dmg khéo Va vUng chac chang?
Str trung bay cO dap üng ding nhng dÔi hOi v’t kich tht.rOc ctia
Hi Cha Xhoa Hoc ChAng?
CO dung nh&ng d15 thi bUy hitu d tnrng bay các dCr kin chang?
Các 6O th cO duçc ghi nhn To rang chng?
Sr trung bay cO chira ding stj thông n nghin cthi chInh xac chang?
Sir trung bay cO phii Ja do h>c sinh nghi ra chng?

ti VChãflg?

V

V

Cch ThUc Bt Dau Dir An HOi Cha
Khoa Hoc Cüa Em
Chçrn Môt Lãnh Vuc Xhoa Hoc
)-1ãy chçrn mi lãnh vuc khoa hoc (vi Ii’, sir säng. hoãc di cu) ma em thIch. Bay nghin cüu vn
tth d cho chk rang cm thuc sir thich tht vOi dë tài nuiy. R3i tLr Jãnh vuc kho hoc do, chng han
nhi.r là “khoa hx su s6ng,” hy ch9n mi d tài ióng quát nhu là “cay c6i.” Sau cing, hay giói han
& tài tng qut cia em thành mT tiu 6 thi ye c’iv cöi, chng h?n nhu là “sir tang trubng cüa cây.
Düa day Ji môt bang Jitt kë cc d tài tang qut ma em cO th tham khao d tim d t. khoa hc cia
em.
axit và badä
dng vAt hrong
thin van hoc
chirn
hOa hoc
subotIrn
SU’tltU bOa
ma tiv
din
cap cUu
d’ thrc phirn
D-png Jut
ng ira
S11 dy phàn luc
ánh sang
th hoc

suditró
sij dinh thräng
sti quang hop
su o nhim
shOhap
tháidi.ronght
càycôi
nuóc

Cu

kh!dOnglijchoc
giai phauhoc
nguyri tr
XUOng

màu
cac chim sao
khâng )ong
tTi

dat

nâng Jtrang
cá
di khai
ti Tim
cOn trüng
taob
chat lông
các Joài CO
ht thöng co
hài ducm hoc
hành tinh
däi s6ng titn sir
ngir&i may
giácquan
am ihanh
dong vAt cO xuang s6ng
khI hAir

phi CO
hanh vi don vat
kS’thuat wdOng
ibào
may din lOan
cac tinh th
binh hoan
mOi tnräng h9c
dOng co
ho:i
dia chat hoc
nhit
dOng vt khOng xuang song
su hoc
may mOc
vAt chàt
h th’ãn kinh
k sinh thing
thi.rc vAt
ioãi bô sat
boa tin
V

vOsb
thy tritu
dy am thanh
men

Ch9n Môt Cay HOi
Tix tiu de tài cia em, cm hy ch9n mt cay hôi ihu hp li ni dung tp rung cia cOng vic tim
tOi cóa em. Thfdu, khi dung ti& d tài “sts tang truàng c&a cay, “môt cau hôi có th là “Anh sang
mat u-&i ành huàng nhu thnào n sir tang tnràng ciia cay?” MQi càu hói khác c6th là ‘9Thüc An
nào cia cAy có hiu qu nht’ri?” D6i vói môi riu d em cO th chon tr nhitu cAu hôi. Do sE là cAu
hói ma em së c6 gng trà lài vOi dë thi cia em. Dioi dy là mt mu rthô v nhUng cay hói khoa
hcc cã thf’ kJo cthi.

Thiën Vn Hoc
Tai sao trii da’i cO mba?
Thây üiu duoc tao ra nhu tht nào?
Hóa Hoc
Urn cách nào d xac dinh môt vt là axIl hay bader?
Tbt’nào là môt phàn U’ng hóa h9c?
V

V

Khoa Hoc Tiéu Thu
Xà bong git hiu nào iöt nhüi?
Môt cái radio boat dOng nhu thf nào?

V

V

V

V

c Dia Cau
9
Khoa H
Tinh th tang m.ràng nhis tht nào?
Chu k5’ thüy h9c (nuOc) ra làni sao?
V

V

V

V

V

V

V

H
c
Diën 9
ChA’t dn din nào tot nhth?
Môt c.ái ngát din lam viëc nhu th’nào?
Khoa Hoc Vat LS’
M(i phi Co bay nhu thtnào?
Môt thank nam chm lam vitc nhu thf’ nào?

Ch9n Dang Thrc câa Dir

An

V

V

V

V

1-ny quyi djnh xem )oai d an nào (thi nghitm mO hinh, chUng minh,st.ru tãm, hoc sang ch) së
là Ioai t6i nhth trong vic trinh bay vOi khán giá cAy rrà lôi cho cAu hôi ctia em.

Nghiën CUu
Bay gii thI em cTh sn sang d dat k hoach cho dir an ciia cm bang c.ach nghin cUu cho cAu hói
cia em. Em cO thE thu Jtram tin tüc tir noi các sach bach khoa, sach vä, bài vi6t, ti-uyn hInh, cac
cucc tham quan, và phông van. Hay tim tin ti’rc uui nhitu ngun khác nhau.

Phtrcrng Php Khoa Hoc
Dành cho các cuOc Thi Nghiem
Duài dy là nm buOc di.rçc dng tong phuang pháp khoa h9c tong khi ti6n hành môt cu& t.hf
nghim.
1.

2.
3.

4.

XácDnhVntY
Nay nghi vt lãnh vuc khoa h9c nào ma em thch. Gic5 han nO lai t.hành mt cu hói ritng
bi t.
Thi du: Trong lãnh vuc khoa hoc su s6ng, môt cit tài cO th là “cAy.” Môt cu hôi ring bitt
cO th là, ‘Thtc An nào lam sAn cô tang miàng nhanh nhth?’
ThuLuomTinTàc
NghiCn cUu cho de tài cüa em. Ghi lai nhhg tin tâc ma em cm thAy là quan tong.
Dua Ra Mi Già Thuy6t
Môt gi thuvtt là môt su uOc doán cAn cr ttn nhUng gi cia h9c ducc. D có gi thuyt, em
phi cAn ct vào cu nghiCn cth cüa em cia Thrn và cühg dira vào nghi ca em ye nh&ng gI
Ta khi em ti6n hành cuOc thf nghim cia em? Già
s xày Ta. Em nghi rang dieu gi së
thuyt cia em tà JTi cAu hói dO.
Thi di: Th(rc An “B” cho cay së lam cho cáo sAn cô tang tnàng nhanh ban.
Ti6n 1-lknh CuOc ThI Nghitm
Tni& ht hay lit kC các vt Jiu cAn CO và gom gOp cho dii. Titn hành cuOc thI nghitm ca
em và quan sat nhrng gI xây ra. D cho chác rang em chi thay d6i mn bi6n s6 tong khi
các diCu kitn khác thi vn giU y. NOi mt cách khc. mi thU ditu phâi giU y tong các mOn
dtroc tác nghitm (các dItu kitn gii y khOng d6i). Chi có khác mn diCu (bin s6) là th
tht.c thI nghitm hoAc vt duoc trc nghim rrong cuOc thf nghim. Hay gitr mt cu6n s6 ghi
chip các su bitn d6i, su tAng tnràng, hoc các k6t qua khác tong cuc thI nghitm cüa em.
Hinh ânh vàJhoc hinh v iitn ht d din tiën câa cuôc thi nghitm là nhOng ditu tOt d thtm
vào tong ph’an tin lam cia em.
Thf du: Ti câ các sAn cô duoc tác nghim cAn phai duoc d6i xr nhu nhau (Các ditu kin
gitr y khOng d6i): cng môt Joai cô, dAt, nhiti do, anhsang mt tbi, nuOc, gib nuOi An,.vAn
vAn. Khác bitt duy nhiii (bitn s6) cO th là nhUng thUc An ca cAy dung cho c& sA.n dO.
Hay lam mi dO biu ghi Jai stj tang trtiàng cüa sAn.
RthRaK6iLuân
PhA.n tách các k6t qtia ciia cuOc thI pghitm ci’ia em. Ri Ta mQt k6t lun cAn cU ttn các k6t
qu do. Gia thuy6t ca em nay tMy có ding chang? Tai sao dung hoc tai sao khong?
Phàn ki lt4n cia em phai nOi ltn ñh&ng gI em cia h9c du9c khi tin hành cuOc thi nghim
và tai sao cuOc thI nghitm dO là quan trçng? Hay nhô rang môt cuc thI nghim khOng
phãi là môt su thAt b?i n6u gia Lhuytt duçc chUng rninh là sai.
‘

5.

V

V

Thi du: Cái sAn dä duç nuOi vài thUc An “A” dã tAng tnràng nhanh hon là vâi bAi cU thUc
An riào khác dä ducc nghitm. Gia thuy6t ctia iOi cia khOng dung, mc d thUc In “B” giá
ban mac han và có hU hçn nhOng k6t qua i6i han. TOi cia hçc duçc rang khOng phãi tA’t ca
các thUc An ca cAy dtu nhu nhau và rang J&i quáng cáo khOng phâi luOn )uOn là thing su
tht.

lYe Nghi Dtr An Hoi Chcr Khoa Hoc
THiNGHJENI

CA’pLâp:

Phbng:

Ten:

Mt thI nghim có th là mn rrc nghim d chng rninh môt su kitn khoa hoc cia c5i.roc
bitt den. No cong CO ih là m1 trc nghitm d xc dnh xem môt già thuy6t (su uOc
dOan cOa em dira rrn nhfrng i d h9c duoc v nhCmg gi s xy ra) có dich xác khOng.

Linh vzrc Xhoa hoc:

D Vat lj’

D Sit sO’ng

DitdnfV6n d: Em sE dinh ml lEn cu hôi khoa hoc nào?

Gidthuyël: Em nghi rang dfëu chi s xy ra (ml lEn ciu hôi n rrn)?

The’ rhz’c: Em s lam gi d m thây ngmg gi së xy ra? Hy viei mO tà vth tt cho biti em dinh
lam gI d trk nghin gi thuytt cila em. Em së ghi li và trtrng bay thI nghim và các dO kitn ca
em?

Cóc Vat lieu: Em s cn d6n nhng vAt bu nào?

Cdc Ky h gn

Cóc Chñ kj

D. ngh:
D an Hoàn

Phu hvynh Châ’p thun:
Gio vitn Chip thuin:

t:

lYe Ngh Di, An HOI Chq Khoa Hçc
MO HINH HOAC CHUNG MINH
Phôrtg:

Ttri:

CA’p lOp.

—

Mt TnO hmnh là môt vt nhô thts&ng thrçic xy dung ntn thing theo

) d thay
cho môt vat ôã cO sin. Mt sy chUng minh li môt sy mnh hpa hoc giâi thich
môt nguyen tk khoa hoc cho bi6t mi van hay vic gI 66 xày ra nhu thf nào
và tai sac.

Ltnh vuc Khoo
Du

dn:

hoc:

LI Vsi l

LI Sw sOng

LI

Dia cèu

Em dinh chthg minh hoãc lam môt mO hnh JiCn h dn cAu hô khoa hoc nào?

Cdc Vi lieu: Em s can d6n nhg vat lieu nào?

Thi:hzrc: Hay vitt mO tá nhng gI cm dinh lam. Em s tnmg bàynO nhu thtnaô?

Cdc kel gud. Em dnh dy nh&ng nguä khác nh&ng gI vOi sy chn minh hoc mO hInh ca em?

Cdc Xj’ hon

Cdc Chft Icy

D.ngh!:
Du An Hoàn tt:

PhIhuynhChA’pthun:
Giáo vitn Chap thun:

lYe Ngh Dq

An Hoi

Cho

Khoa

Hoc

SIJLJ TAM

Ten:

Cp)Op:

Phöng:

thành nhOm hoc thu thp gom gOp nh&ng vi
khác nhau iheo dirih hng khoa hçc Va Mi In rang em dä hoc duoc mt cái
gi qua ti6n uinh thu nhi và phn 1oi. Các mon phi duc phan Joi va ghi
nhän dtng dn.

Môt

Linh

yizc

sii

sjjutam Th

Xhoa he:

mi su xtp

D

Vat I’

Dzidn. Em së sixu fm nhmg pi?

Sti s6ng

BO su•u fm cü:i em s niinh hoa

D

Dia c’áu

cu

hôi khoa hoc

nào?

Cdc VOl lieu: Em së CO duoc các mOn suu tm bhn cch no?

Thirhutc: Em së sp xé’p và ghi nhn các mOn suu tm ca em nhu the’ nào?
bay và minh h9a cuc nghin cthi Va bO suu täm cüa em nhu thë naà?

Cdc Xii qud: Em

by v9ng

Cdc Ky han
!Yengh:
Du an Hoan 1’i:

h9c throc

va

dy nhfmg kMc nhfmg gI vOi bQ suu

Cdc Cliii k:
PhuhuynhChâpthun:

Giáo vin Ch’p thun:

-

Em së -i.rng

tm ca em?

D Ngh Dtr An HOl Ch Khoa Hoc
SANG CHE

Phông:

Ten:

Cp lap.

—

Môt sr sn ch1à mi may móc hoac ti6n trinh mOi dung d cM nhng
diu kiën, giâi quyti nh&ng vAn d, hoAc thôa man nhu c’u. Các sang ch6
cO th hoàn toàn Jà nhfrng ki& mOi hoc là nhfrng cM ti6n d6 vâi mt vL
hay di’u gi d cO sn nong hin ti.
‘

Lanh vu-c Khoa hoc:
Du- on:

D VAt lj

D

Su-sOig

D 0th ciu

Em s sn chëcái gI?Su sang chcü em së trà Jbi cáu hài khoa h9c nào?

Cdc VOi lieu: Em së can dën nhfrng gi de’ xy dung nn su sang ché’ cCa em?

The’thzc. Em s xy dung vt sang chë cia em nhu the nào? Em së nung bay rninh boa su boat
dOng cüa vt ma em sang ché nhu thë no?

Cdc kit qud:

‘‘

ki6n

do cO Jai gi?

Coc 1(5’ han
£ ngh:
Du an Hoàn tâ’t:

Cdc Ch u
Phu huynh Chap thun:
Giáo ven Châp thun:

Bang Hirâng Dn HOi Char Khoa Hoc
TI-1 NGHJM
TuaDuán

Vàn dé:

—

Gi thuyéi:

Các

V*t lieu:

Th thüc (ThI nghièm):

Cc Dr kièn: Em dã thu thp Joi di kin nào7 Hay ghi các d kin c.âa em vào mi s6 ring.

Các Db thi:

Em có th dng cAi nào duô dy d uvng bay các d kin ca em?

D Cc Biu db

D Các Minh hua
Kt Iun:

D Các Eh thi
D Cái khác

D Cñc HInh mb

V

__

Bang Htràng Dn HOl Chç Khoa Hoc
MO HJNH hoc CH1GM1NH
Tua Du an

DL! n (Cáu hó Xhoa hoc):

Cc Vat Hëu:

Tht thi.rc: Lit k cc buóc em s dung trong sr chmg rninhhoãc các th thYc ma em s
iheo d

lam mO hInh.

Cc Do thi: Em có th dung cái nào duOi day d tnrng bk)’ các dU kin ca em?

D Câc Bihi do
D Các Minh boa

J(’L Juan:

Cc DZ thi

D

Các Hlnh nh

D Cái khác

VOi sr chthg minh hoc mO hnh ca em, em dy nguoi khác nhUn
gI?

Bang HuUng Dn Hi Chu Khoa Hoc
SIJUTANI

TuaDun

Di,, an (Cat., hôi I’hoa hoc):_________________________________

Cac VI lieu: Em d tim duoc các mon suu ián, cách no Va a du?

Th thi’c: Em dä sp xC’p cc mOn s.ru t’m nhu he nio?

Cac DO thi:

Ke’t Juan:

Em cO th thing cal riào dLrOi dy mg bay các dfx kin cia em?

D Các bicu do

0 Céc DZ Ihi

0 Các Minh hoa

0 Ci khac

0 Các HInh nh

Em dä hoc duoc và day nhüng ngi.r&i khãc nhüng gi vOl b suu tm ca em?

Bang Hixáng Dn HOl Chq )<hoa Hoc

SANG CHE

T

Du in

Dun (Cáu hÔi Khoa hoc):

C& Vt lieu: Em dã diing nhrng gI d xy dung nen su sang ch ca em?

Th thuc: Em d xy dung ntn su sang ch& ct’ia em nhir th& nào?

Các D’O thi: Em cO tht’ dung cai nào duri dy d rn.mg by cac dU kitn ccia em?

Két Iuãn:

D Cc Bieu dô

D Các Do thi

D Cac Minh hoa

C Cal khac

‘‘

k6n ny cO )oi gi?

D Các HInh inh

Trung Bay DLr

An

Cia Em

Mt b phn râi quan rrpng ca dr an Hi Chç Khoa Hçc ciia em là si mg bay ca em bài vi dO
L thtm mii câch dl cho ngu&i khác bitt v d an cia em. Da s6 ngubi xem s dinh gfa dii an ca
em cAn Cu vào chat hrçing và su dày dii cüa du an.
Tim bià ctrng un bay c6 ba m1 phi dLrçc d dig môt minh và phâi là 16 inso c.ao và 36 insc,
nng khi ma rng ht cö. Khi duçic rng bay thi tã’m bla cing và du an khOng di.rçc choán qi3a 48
inso chrtu dài và 16 inso chu su ca cái bàn.
Phn giUa cüa bang tri.mg bay dành cho cái nra cia dLI an v cc so 60, hInh ành hoAc hinh v 1in
h dn cong D-inh ciia em. Cánh trái ca bang v-irng bay ntn cháa dung cu hôi và cac th thüc khoa
hçc. Cánh phãi cia bans mrng bay nn chta di.rng ck k6t qua và kt Jun cia em. Trtn cái bàn
ph!a rrüoc ca bân mrn bay, em nn d cái thi nghim. mO hInh, chUng minh, suu tm, hoAc
sing ch’cia em.
Bñng TrLrng Bay 3 Mt
TITLE OF
THE PROJECT
Name:
THE

Grade:

1

I

19”
High

.5

6
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Du An/Cu Hôi Khoa Hoc

36” Wide
Fully Extended

-

Cia Thuyt Buic Phãi C6 Nu Lam ThI Nghim.
Th Thirc
Cc K.t QuafD& )Cién
Ké Iun
TLra Dir An, Cac Sa D, Hlnh Anh, Hinh v
ThI Nghiêm, MO Hinh, Chung Minh, Stru Tam, Sang ChF

Ci so 60 bn tren là rrn mu bang -rng bay. ChInh su sang to ciia em
bang tnmg bang ca em rihu ih6 nào.

s xac dnh em ntn lam

NhUng Ch Dn HUu

Ich ‘sTe Xày Dirng

VâI Lieu
Dung vt ]iu chc chn d Jam bang tnmg biy. Hy nba rhng nO phài iij mirth d(rng vng trtn
bàn. Hay dng b3a ct. gi’y cLing, ho:)c bic cing Joi d ye. Dim,g dng °? giâ’y dfnh vào
tubng (nhu 1oi gi’iy cci ban a zin Long’s Drugstore) d ]fm bang oi.rng by. NO khOng dü cthg
d có th ttr dt’ng ‘fmg mi minh.

Viét ChU
giy thu cong hoc giy rreo iu6ng và duçc dan )tn trtn bang rng bay.
Dmg nhUng khuOn chU Jan sC Jm cho cic chir thu hut han. Các chcr cci th ye bang tay, truOc btn
bang bt chI và sau dci dO laibàng b5i ni. Cong cci th mua hhCrng ch cci sn d dart Itn tai các
tim ban ding ci ‘n phbng. Cac chr vit b?ing ny ditn toan cüng cci th dung n6u ducc ct yen
khCo và dan Jn sach sC. D dung kit; chfi nio cong climg qutn rang LI c các chU và nhârt dtu
phâi duçic thing hang ngnp trtn hing tnrnp by. H ch9n môt mu chir d doc và hiu tr xa.
Sach sC rb rang ià diu chInh ye’u!

Cái n:ra cüa em ntn cá

tr

Màu Sc
Tni& khi Jam gi khac, em hy quyt.t dinh xern sC dOng nhfmg màu gi. Vt chfi, hay dung nh&ng
may lam n6i bt nhau. Hä’ dãi d các so dO, tin tàc và hmnh ành trën nhUng may sc b6 ti3c nhau.
DOi khi mi duàng vin cci mu sc Jam cho nguai Ia chü 5’ vao trung tm câa bang uimg bay. Ntu
em khOng chc v su ph6i hap màu sc thi ntn hôi 5’ mt ngubi khac.

Cc HInh Vë
bang viti chi tnrOc iitn và sau dci thi dO li. Nth dung
môt tä giâ’y khác d vC thay vi yE ihng ln trtn bang tnmp bay. Em cci th sua cac chó sai dE dàng
han. Dirng qu&n to mu Va ghi nhart vio ni hInh yE, minh hoa, hoc so d13.

Các hInh vC và so d? ntn luOn lyOn duoc

ye

HInh Anh
Bt.ic hInh tat cci th duoc phOng d?i thành 5” x 7” hoc 8” x JO” tai mCt tim ãnh dé cci hInh ãnh rö
rang ban. XhOng phâi di, an nào ci3ng c’àn cci hInh any, nhirng nt’u em cci mt my ânh thI em cci
th nghi d6n vitc ghi gir iai Iitn trinh nghitn ciru câa em. Các hInh anh trtn bang Inrng bay cua
em cüng ntn cci ghi nhân.

