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مقدمه استاد اسفندیار معتمدی:

اتحادیــه  ســابق  رئیــس   -

ایــران فیزیــک  معلمــان 

- مولــف بیــش از 50 عنــوان 

آمــوزش  حــوزه  در  کتــاب 

... و  علــم  تاریــخ  فیزیــک، 

- تالیف 8 عنوان کتاب درسی

به نام خدا
نتیجه عالقه و پشتکار، خالقیت و نوآوری و موفقیت است.

ــجویانی  ــا دانش ــوزان ی ــش آم ــب دان ــی اغل ــهای درس در کالس
دیــده مــی شــوند کــه پرسشــها یــا پاســخهای خالقانــه ای دارنــد 
و امیــد ایجــاد مــی کننــد. معمــوال اینگونــه دانــش آمــوزان بــه 
ــد،  ــی گیرن ــرار م ــویق ق ــر و تش ــورد تقدی ــون م ــهای گوناگ روش
امــا دیــده مــی شــود کــه اغلــب ایــن خالقیــت یــا نــوآوری هــا 
مداومــت نــدارد و مثــال دانــش آمــوزی کــه در یــک نیــم ســال از 
خــود آثــار نبــوغ نشــان مــی دهــد در تــرم بعــد بــه یــک محصــل 
معمولــی تبدیــل شــده اســت. لیکــن در میــان ایــن گونــه دانــش 
آمــوزان بعضــی بــوده انــد کــه آرام و آهســته امــا بطــور پیوســته 
ــا پشــتکار و  ــد و ســرانجام ب ــه ســوی هدفــی معیــن در حرکتن ب
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مداومــت، خــالق و نــوآور مــی شــوند.
در دهــه 80 دفتــر اتحادیــه انجمنهــای علمــی آموزشــی معلمــان 
ــز آموزشــی  ــان کاشــان در مرک ــران در خیاب ــران در ته ــک ای فیزی
اســتاد احمــد آرام قــرار داشــت. روزی جــوان آرام و منظمــی بــه 
دفتــر اتحادیــه آمــد کــه پرسشــگر و هدفــدار بــود. بــا پرســش 
ــت و از  ــرار گرف ــه ق ــان کار اتحادی ــود در جری ــق خ ــای دقی ه
عالقــه خــود بــه کارهــای آزمایشــگاهی فیزیــک و علــوم تجربــی 
ســخن گفــت. ایــن مقدمــه آشــنایی و دوســتی شــد کــه پیامــد 
آن کارهــای بزرگــی اســت کــه صــورت داده اســت. یکــی از آنهــا 
ــر  ــالهای اخی ــک در س ــوزش فیزی ــس هــای آم شــرکت در کنفران
ــا دبیــران فیزیــک سراســر  اســت کــه ایشــان توانســته اســت ب
ــا  ــاط ب ــت ارتب ــد در جه ــود و میتوان ــت ش ــنا و دوس ــور آش کش
آنهــا و رفــع نیازهــای آموزشــی دانــش آمــوزان قدمهــای موثــری 

بــردارد.
ایــن جــوان دانشــجوی آن روز آقــای محمــد علیــزاده اســت کــه 
امــروز نقشــی در عالقــه منــد کــردن دانــش آمــوزان کشــور بــه 
درس و علــم فیزیــک دارد. بــه بســیاری از شــهرهای ایــران ســفر 
کــرده؛ نمایشــهایی از آزمایشــهای فیزیــک ترتیــب داده؛ جمعیــت 
ــرای نمایشــهای علمــی و کارهــای خــود گــردآورده،  انبوهــی را ب
بــا شــهرداری ارتبــاط گرفتــه، از میهمانــان دعــوت کــرده، محلــی 
آراســته و شــگفتیهای علــم فیزیــک و علــوم تجربــی را بــه نمایش 

عمــوم گذاشــته اســت.
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ــاب  ــزاده انتشــار مجــدد کت ــای علی ــد آق یکــی از کارهــای ارجمن
ــت.  ــد آرام اس ــتاد احم ــیمیایی« اس ــی و ش ــهای فیزیک »آزمایش
ــه شــامل 112 آزمایــش ســاده اســت و اســتاد آن را در  ــی ک کتاب
ســال 1304 تالیــف کــرده و بــه دانــش آمــوزان هدیــه داده بــود. 
ــه از  ــال ک ــس از 90 س ــزاده پ ــد علی ــای محم ــاب را آق ــن کت ای
ــد  ــیله ای ش ــرده و وس ــازی ک ــود نوس ــته ب ــاپ اول آن گذش چ
ــر انتشــارات مبتکــران آن را در 10 هــزار  ــی مدی کــه آقــای دهقان
نســخه چــاپ بکنــد و بطــور رایــگان در اختیــار معلمــان فیزیــک 

کشــور قــرار دهــد.
در طــول ســالها آقــای علیــزاده کار خــود را ارتقــا بخشــیده و بــا 
ابتــکار توانســته بــا ســازمان صــدا و ســیما ارتبــاط یابــد و دامنــه 

کار خــود را از طریــق مــوج بــه کل کشــور و دورتــر برســاند.
»جنــگ شــگفتیهای علــوم« و »معلــم جادویــی« کارهــای جذابــی 
ــوزش  ــرای آم ــی ب ــاد و علم ــه ای ش ــا برنام ــان، ب ــت از ایش اس
ــوم تجربــی، کــه امیــد  جدیدتریــن ســبکهای آمــوزش خــالق عل
اســت بتوانــد شــور و شــوق یادگیــری را در آمــوزش علــوم تجربی 

بیــش از پیــش بــه وجــود آورد.
ــرای آقــای محمــد علیــزاده موفقیــت و ســالمتی آرزو داریــم و  ب

ــه راه دســتاوردهای جدیــد ایشــان هســتیم. چشــم ب
اسفندیار معتمدی
نوروز 1398
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داستان آقای آزمایش:

- کارشــناس و مجری آزمایشهای 
جــذاب علمــی در برنامــه »موتور 
و  آمــوزش  جســتجو« شــبکه 
ــوز و  ــش آم ــد دان ــالت رش مج

رشــد نوجــوان

- طــراح و مجــری برنامــه »جنگ 
ــا بیــش از  ــوم« ب شــگفتیهای عل

260 اجــرا در 25 اســتان کشــور

تولد آقای آزمایش:
از دوران کودکــی عالقــه عجیبــی بــه آزمایــش کــردن و همین طــور 
اختــراع کــردن داشــتم، و یکــی از جذاب تریــن برنامه هــای 
تلویزیونــی دوران کودکیــم، کارتــون پروفســور بالتــازار بــود! یــک 
ــی  ــکالت را باکم ــه مش ــه هم ــده ک ــای ژولی ــا موه ــور ب پروفس
ــل  ــه داخ ــی  ک ــره جادوی ــک قط ــتفاده از ی ــا اس ــردن و ب ــر ک فک

ــرد! ــل می ک ــت ح ــود داش ــش خ لوله آزمای
چنیــن  یــک  داشــتن  آرزوی  همیشــه  کودکــی  دوران  در 
ــه  ــی متوج ــور تصادف ــه به ط ــا اینک ــتم، ت ــی را داش لوله آزمایش
شــدم کــه داخــل المپ هــای رشــته ای قســمتی شــبیه بــه 
لوله آزمایــش وجــود دارد! و ایــن لولــه کوچــک حــدودًا 2 ســانتی 
از یــک المــپ رشــته ای ســوخته، اولیــن لوله آزمایشــگاهی مــن 
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ــی  ــهای جادوی ــودم آزمایش ــه خ ــای کودکان ــه در رؤیاه ــد ک ش
ــام دادم! ــک انج ــه کوچ ــن لول ــا ای ــادی را ب زی

ــر  ــن، و فک ــوق یادگرفت ــر از ش ــودم و پ ــؤال ب ــر از س ــه پ همیش
ــه  ــه جــواب هم ــم ب ــه مدرســه می توان ــا ورود ب ــه ب ــردم ک می ک
ــه  ــود! مدرس ــری ب ــز دیگ ــت چی ــا واقعی ــم. ام ــؤال هایم برس س
نه تنهــا بــرای ســؤاالت مــن ارزشــی قائــل نبــود و بــه آن هــا هیــچ 
جوابــی نمــی داد، بلکــه شــوق پرســیدن را نیــز در مــن ســرکوب 
ــای  ــه به ج ــتند ک ــن می خواس ــه از م ــم همیش ــرد و معلمین می ک
پرســیدن این همــه ســؤال، فقــط مطالــب داخــل کتــاب را حفــظ 

کنــم!
ــدن از  ــه درس خوان ــه ام را ب ــه عالق ــد ک ــث ش ــئله باع ــن مس ای
ــا  ــدم، ت ــی ش ــت تحصیل ــار اف ــدت دچ ــم و به ش ــت بده دس
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ــال  ــه س ــه در س ــی ک ــوز دوره ابتدای ــک دانش آم ــه ی ــی ک جای
اول، شــاگرداول کالس بــود در ســال پنجــم ابتدایــی اولیــن نمــره 

ــت! ــود را گرف ــر ده خ زی
ــی  ــال دوم راهنمای ــا س ــل ت ــه تحصی ــی ب ــت و بی رغبت ــن اف ای
ادامــه داشــت، امــا در ســال دوم راهنمایــی مســیر زندگــی مــن 
ــا،  ــوم م ــم عل ــال معل ــن س ــرد! در ای ــر ک ــه تغیی ــرای همیش را ب
کالس را تبدیــل بــه آزمایشــگاه جــذاب علــوم کــرد. در آن ســال، 
ــه  ــی ک ــا جای ــت ت ــر داش ــی وصف ناپذی ــوم لذت ــای عل کالس ه

ــوم بودیــم! تمــام هفتــه منتظــر زنــگ عل

برخــالف تمــام کالس هــای دیگــر کــه حــس کنجــکاوی و 
ــترین  ــن کالس بیش ــد، در ای ــرکوب می کردن ــرا س ــگری م پرسش
چیــزی کــه اهمیت داشــت خالقیــت، کنجــکاوی و از همــه مهم تر 
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جــرأت نظریه پــردازی بــود! در آن ســال بااینکــه یــک دانش آمــوز 
دوم راهنمایــی بــودم ویدئــو پروژکتــور و کــوره آفتابــی ســاختم، 
ــذاب  ــای ج ــم، آزمایش ه ــم علوم ــی معل ــک و راهنمای ــا کم و ب
ــم  ــرأت می توان ــردم، و به ج ــه ک ــادی را تجرب ــز زی و هیجان انگی

بگویــم کــه »آقــای آزمایــش« در ایــن کالس متولــد شــد!
ــه  ــی ک ــا معلم ــری )تنه ــب اهلل می ــوم اســتاد حبی کالس هــای عل
نامــش را همیشــه بــه خاطــر دارم( تنهــا کالســی بــود کــه لــذت 
واقعــی یادگرفتــن را در آن تجربــه کــردم و دیگــر در هیــچ کالســی 
چــه در دوران دبیرســتان و چــه دانشــگاه شــاهد چنیــن ســبک 

تدریســی نبــودم! 
ــورمان  ــی را در کش ــیوه آموزش ــن ش ــای ای ــی ج ــن وقت بنابرای
بســیار خالــی دیــدم تصمیــم گرفتــم در حــد توانــم تــالش کنــم 
تــا دیگــران هــم بتواننــد لــذت چنیــن ســبک آموزشــی را تجربــه 
کننــد؛ و از ســال 87 به صــورت جــدی شــروع بــه تحقیــق درزمینــٔه 
جمــع آوری و اجــرای آزمایش هــای جــذاب علمــی و همین طــور 
بررســی جدیدتریــن ســبک های آمــوزش خــالق علــوم در جهــان 

کــردم.

جنگ شگفتی های علوم و معلم جادویی:
ــه  ــر ب ــو منج ــوق از یک س ــی های ف ــات و بررس ــه تحقیق نتیج
ابــداع برنامــه ای شــاد و علمــی بــا عنــوان »جنــگ شــگفتی های 
ــی و  ــش جذابیت هــای آزمایش هــای علم علــوم« بــرای نمای
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ــم  ــوان »معل ــا عن ــی ب ــا و همایش های ــر کارگاه ه ــوی دیگ از س
جادویــی« بــرای آمــوزش جدیدتریــن ســبک های آمــوزش خــالق 

علــوم تجربــی بــه معلمــان شــد.
ــد  ــگارش جل ــال ن ــال 97 در ح ــای س ــن روزه ــه در آخری اآلن ک
ــوم«  ــگفتی های عل ــگ ش ــه »جن ــتم برنام ــاب هس ــن کت اول ای
ــت، 268  ــه اس ــه رفت ــه روی صحن ــال 90 ب ــار در س ــن ب ــه اولی ک
ــه  ــا ب ــه ت ــن برنام ــور داشــته اســت! ای ــتان کش ــرا در 25 اس اج
امــروز بارهــا از طــرف مراکــز معتبــر علمــی کشــور ازجملــه »وزارت 
»اتحادیــه  و  ایــران«  فیزیــک  »انجمــن  آموزش وپــرورش«، 
معلمــان فیزیــک ایــران« مــورد تقدیــر رســمی قرارگرفتــه اســت. 
ــار  ــن ب ــه اولی ــی« ک ــم جادوی ــش »معل ــن کارگاه و همای همچنی
ــرا  ــران اج ــک ای ــوزش فیزی ــی آم ــس مل ــال 1393 در کنفران س
ــن  ــرای معلمی ــور  ب ــتان کش ــش از 10 اس ــون در بی ــت، تاکن گش

ــت. ــده اس ــی، برگزارش ــوم تجرب ــوزه عل ح
یکــی دیگــر از کارهایــی کــه طــی ایــن ســال ها موفــق بــه اجــرای 
ــای  ــٔه آزمایش ه ــی درزمین ــه کتاب ــردآوری و ترجم ــدم، گ آن ش
جــذاب علمــی بــا عنــوان »آزمایشــگاه خانگــی علــوم« و همچنین 
بازنویســی و ویرایــش اولیــن کتــاب آمــوزش آزمایش هــای 
علمــی کشــور بــا عنــوان »هدیــه ســال نــو« اثــر مرحــوم اســتاد 
احمــد آرام، در جشــن تولــد 90 ســالگی ایــن کتاب اســت. نســخه 
ــگان از  ــورت رای ــد به ص ــوق را می توانی ــای ف ــال کتاب ه دیجیت
ســایت و شــبکه های اجتماعــی بنــده )کــه در پایــان ایــن بخــش 
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ذکــر شــده( دانلــود کنیــد.

آقای آزمایش در صداوسیما
در ســال 94 جنــاب آقــای ســیاوش صفاریــان پــور پس از آشــنایی 
بــا فعالیــت هــای بنــده، دعــوت کردنــد کــه در قالــب برنامــه ای 
بــا عنــوان »میــدان اکتشــاف الدولــه« بــا گــروه ایشــان همــکاری 
کنــم. در ایــن برنامــه آزمایش هــای جــذاب علمــی بــرای 
ــده  ــورت زن ــران، به ص ــاب ته ــاغ کت ــه ب ــدگان مجموع بازدیدکنن

اجــرا مــی شــد.  

در حقیقــت طراحــی کاراکتــر »آقــای آزمایــش« و حتــی طراحــی 
لباســی کــه بنــده در برنامه هایــم می پوشــم حاصــل فکــر و 
هنــر کارگــردان و مجــری حرفــه ای و خــوش ذوق برنامــه جــذاب 
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ــور اســت.  ــان پ ــای ســیاوش صفاری ــاب آق »آســمان شــب« جن
ــوان  ــان به عن ــره ایش ــروه خب ــا گ ــده ب ــکاری بن ــاز هم ــن آغ و ای

ــود.  ــی ب ــذاب علم ــای ج ــری آزمایش ه ــناس و مج کارش
بعــد از اجــرای موفــق برنامــه فــوق، ایشــان بنــده را بــرای اجــرای 
ــبکه  ــتجو« در ش ــور جس ــه »موت ــی در برنام ــای علم آزمایش ه
آمــوزش صداوســیما دعــوت کردنــد کــه ایــن برنامــه در همــان 
ــوزش  ــبکه آم ــه ش ــن برنام ــه پربیننده تری ــش، ب ــاه اول پخ م

تبدیــل شــد. 

آقای آزمایش در مجالت رشد:
اواخــر ســال 96 از طــرف جنــاب آقــای موســوی مدیر علمــی جوان 
و خــوش ذوق مجــالت رشــد وزارت آموزش وپــرورش، دعــوت بــه 
همــکاری شــدم تــا آزمایش هــای جــذاب علمــی را متناســب بــا 
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ــع  ــوزان مقاط ــوم دانش آم ــی عل ــای درس ــرفصل های کتاب ه س
ــوز و  ــد دانش آم ــه رش ــاه در دو مجل ــی، هرم ــف تحصیل مختل
رشــد نوجــوان ارائــه کنــم. و از مهرمــاه ســال 97 هرمــاه در ایــن 
ــرح  ــش را ش ــرای آزمای ــه اج ــه ای ک ــر مقال ــالوه ب ــه ع دو مجل
می دهــد، فیلــم مربــوط بــه اجــرای همــان آزمایــش نیــز منتشــر 

می شــود.

کلیــپ آزمایش هــای بنــده در برنامــه موتــور جســتجو و مجــالت 
ــده کــه  رشــد را می توانیــد در ســایت و شــبکه های اجتماعــی بن

در پایــان مقدمــه معرفــی کــرده ام مشــاهده و دانلــود نماییــد.

ارتباط با آقای آزمایش:
در ســایت و شــبکه های اجتماعــی بنــده می توانیــد شــاهد 
ــای  ــه در برنامه ه ــی ک ــذاب علم ــای ج ــه ای از آزمایش ه مجموع
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مختلــف اجــرا کــرده ام، و مقــاالت و توضیحــات علمــی مربــوط به 
ایــن آزمایش هــا باشــید. همچنیــن از طریــق کانال هــای ارتباطــی 
کــه در زیــر آمــده می توانیــد بــا بنــده در ارتبــاط باشــید و دیــدگاه 
ــی  ــا و برنامه های ــاب و آزمایش ه ــن کت ــوص ای ــود را در خص خ
ــده ارســال کنیــد. پیام هــای ارســالی  ــرای بن کــه اجــرا کــرده ام ب
ــت  ــمند اس ــیار ارزش ــده بس ــرای بن ــه ب ــتان فرهیخت ــما دوس ش
ــزان  ــما عزی ــای ش ــخگوی پیام ه ــت پاس ــرع وق ــًا در اس و حتم

خواهــم بــود.

http://mrazmayesh.ir  :سایت آقای آزمایش

info@mrazmayesh.ir  :ایمیل

10001231230001 شماره سامانه هوشمند پیامکی:  

آقای آزمایش در شبکه های اجتماعی:

 @mr_azmayesh 

http://mrazmayesh.ir
mailto:info@mrazmayesh.ir
https://www.instagram.com/mr_azmayesh/
https://t.me/mr_azmayesh
http://t.me/mr_azmayesh
https://sapp.ir/mr_azmayesh
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یادداشت:



کتاب در یک نگاه!

در این کتاب چه می خوانید؟
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این کتاب برای چه کسانی نوشته شده؟
اینکــه شــما ایــن کتــاب را در دســت داریــد بــه ایــن معناســت 
ــه آزمایش هــای  ــه ب ــرادی هســتید ک ــه اف ــه شــما هــم ازجمل ک
مجموعــه  و  عالقه مندنــد،  علمــی  هیجان انگیــز  و  جــذاب 
ــت  ــی اس ــای کامل ــی« راهنم ــای جادوی ــای »آزمایش ه کتاب ه
ــذاب  ــای ج ــی از آزمایش ه ــد گلچین ــک می کن ــما کم ــه ش ــه ب ک
ــرا  ــل اج ــی« کام ــلط« و »ایمن ــا »تس ــی را ب ــز علم و هیجان انگی

کنیــد. 
ــرورش  ــرای پ ــه ب ــی هســتید ک ــر شــما از آن دســته از والدین اگ
خالقیــت کودکانتــان  اهمیــت ویــژه ای قائلیــد، کتــاب مناســبی را 
بــرای مطالعــه انتخــاب کــرده ایــد، چــون محــور اصلــی مطالــب 
ایــن کتــاب اصــول و راهکارهــای پــرورش خالقیــت کــودکان بــا 

اســتفاده از آزمایشــهای جــذاب علمــی اســت.
باألخــص ایــن کتــاب بــرای معلمینــی کــه در حــوزه علــوم تجربــی 
تدریــس می کننــد و می خواهنــد بــا اســتفاده آزمایش هــای 
ــی در  ــاط علم ــاد شورونش ــث ایج ــز، باع ــذاب و هیجان انگی ج
ــی داشــته  دانش آموزانشــان شــوند، و تدریســی جــذاب و خالق

باشــند، بســیار مفیــد خواهــد بــود.

چرا این کتاب را نوشتم؟
ــه  ــل در برنام ــدان فی ــش خمیردن ــرای آزمای ــد از اج ــه بع همیش
ــن  ــرای ای ــد از اج ــص بع ــوم )و باألخ ــگفتی های عل ــگ ش جن
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آزمایــش در برنامــه »موتــور جســتجو« شــبکه آمــوزش( دوســتان 
ــن  ــه م ــد ک ــؤال کردن ــان س ــا و پیام هایش ــادی در تماس ه زی
چــه کاری را متفــاوت انجــام می دهــم و یــا چــه نکاتــی را رعایــت 
می کنــم کــه باعــث می شــود ایــن کــف تــا چنــد متــر بــه پــرواز 
درآیــد، و در حقیقــت جلــد اول کتــاب »آزمایش هــای جادویــی« 
پاســخ مشــروح بــه ایــن ســؤال اســت و تمــام ترفندهــا و نکاتــی 
را کــه خــودم اســتفاده می کنــم را در ایــن کتــاب توضیــح 
داده ام. کلیــپ کوتــاه اجــرای ایــن آزمایــش در شــبکه آمــوزش را 

ــد: ــاهده کنی ــر مش ــک زی ــد در لین می توانی

mrazmayesh.ir/tv

تفاوت های این کتاب با سایر کتاب ها!
ــای  ــا کتاب ه ــاب ب ــن کت ــاوت ای ــن تف ــاید مهم تری ــن و ش اولی
مشــابه کــه در زمینــٔه آزمایش هــای علمــی نگاشــته و یــا ترجمــه 
ــاب  ــن کت ــده در ای ــب درج ش ــه مطال ــت ک ــن اس ــده اند، ای  ش
بیشــتر از اینکــه حاصــل تحقیقــات نظــری و جمــع آوری اطالعــات 
از منابــع مختلــف باشــد، شــامل تجربیــات شــخصی بنــده اســت، 
کــه حاصــل بیــش از 100 بــار اجــرای ایــن آزمایــش در برنامه هــای 

مختلــف در طــی 10 ســال گذشــته مــی باشــد. 
ــا بســیاری از کتاب هــای مشــابه  ــاب ب ــن کت ــاوت ای ــن تف دومی
در فصــل »اول ایمنــی بعــد آزمایــش« اســت! در طــی مطالعــات 

http://www.mrazmayesh.ir/tv
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ــرات  ــته ام به ک ــته داش ــال های گذش ــی س ــه ط ــی ک و تحقیقات
ــٔه آزمایش هــای  دیــده ام کــه بســیاری از کتاب هایــی کــه درزمین
ــی  ــکات ایمن ــه ن ــاره ای ب ــچ اش ــا هی ــده اند ی ــی نوشته ش علم
ــاه و  ــه کوت ــد نکت ــه چن ــًا ب ــا نهایت ــته اند و ی ــا نداش آزمایش ه
متعــارف بســنده کرده انــد، امــا وقتــی قــرار اســت در عمــل شــما 
یــک آزمایــش را اجــرا کنیــد، ایمنــی آزمایــش مهم تریــن مســئله 
ــما  ــت از ش ــامل محافظ ــا ش ــی، تنه ــکات ایمن ــن ن ــت! و ای اس
ــگر  ــوان آزمایش ــما به عن ــه ش ــت، بلک ــگر نیس ــوان آزمایش به عن
ــن و  ــی مخاطبی ــه ایمن ــه ب ــود بلک ــی خ ــه ایمن ــد ب ــا بای نه تنه
حتــی محیطــی کــه در آن آزمایــش را اجــرا می کنیــد نیــز توجــه 

داشــته باشــید.
ــرده ام را در  ــاب درج ک ــن کت ــه در ای ــی ک ــکات ایمن بســیاری از ن
هیچ یــک از منابــع علمــی کــه در خصــوص ایــن آزمایــش 
نگاشــته شــده ندیــده ام و حاصــل تجربیــات مســتقیم خــودم در 
اجــرای آزمایش هاســت. و بــه همیــن دلیــل بــه شــما دوســتان 
ــنهاد  ــی، پیش ــذاب علم ــای ج ــرای آزمایش ه ــه اج ــد ب عالقه من
ــرده ام را  ــی ک ــل معرف ــن فص ــه در ای ــه 5 را ک ــل 1 ب ــم اص می کن

ــد. ــا رعایــت کنی حتم
سفری کوتاه به مطالب کتاب:

آزمایــش  اجــرای  قدم به قــدم  راهنمــای  کتــاب،  اول  فصــل 
»خمیردنــدان فیــل« اســت، )دقیقــًا ماننــد یــک کتاب آشــپزی( و 
ضمــن معرفــی مــواد الزم و مراحــل انجــام آن، در خصــوص علــت 
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علمــی ایــن آزمایــش هــم در ایــن فصــل صحبــت شــده اســت.

فصــل دوم را بــه نــکات و ترفندهایــی اختصــاص داده ام کــه بــا 
ــذاب و  ــان ج ــش را چن ــن آزمای ــد ای ــا می توانی ــت آن ه رعای
ــر  ــا 6 مت ــی ت ــوران کــف آن حت ــه ف ــد ک ــز اجــرا کنی هیجان انگی

هــم برســد!

در فصــل ســوم هــم به صــورت مفصــل در خصــوص نــکات ایمنــی 
ایــن آزمایــش صحبــت کــرده ام. پــس قبــل از اقــدام بــه اجــرای 

ایــن آزمایــش حتمــًا ایــن فصــل را بــا دقــت بخوانیــد!

در فصــل چهــارم شــیوه اجــرای ایــن آزمایــش را بــا اســتفاده از 
مــواد و وســایل خانگــی شــرح داده ام. چــون وقتــی قــرار اســت 
خــود کــودک در انجــام آزمایــش مشــارکت داشــته باشــد )چــه 
ــتقل  ــورت مس ــودش به ص ــا خ ــه کالس درس( و ی ــه و چ در خان
ــبترین  ــی مناس ــای خانگ ــد، آزمایش ه ــام ده ــی را انج آزمایش
گزینــه بــرای ایــن نــوع فعالیــت اســت. چــون اجــرای آزمایــش 
ــت،  ــر اس ــیار کم هزینه ت ــه بس ــر اینک ــالوه ب ــبک ع ــن س در ای

ــت. ــز هس ــر نی ــیار ایمن ت بس

فصــل پنجــم ایــن کتــاب را حتمــا بخوانیــد! مخاطــب ایــن فصــل 
والدیــن و معلمــان هســتند.  درایــن فصــل هفــت اصــل طالیــی 
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معرفــی شــده اســت کــه بــا اســتفاده از آنها مــی توانیــد خالقیت 
ــهای  ــرای آزمایش ــا  اج ــان را ب ــن فرزندت ــای بنیادی ــارت ه و مه

علمــی افزایــش دهیــد! 
و البتــه اگــر ایــن اصــول را رعایــت نکنیــد ممکــن اســت اجــرای 
آزمایشــهای علمــی نــه تنهــا باعــث افزایــش خالقیــت و عالقــه 
کودکتــان بــه یادگیــری نشــود بلکــه خالقیــت او را ســرکوب کــرده 

و او را نســبت بــه یادگیــری علــوم بــی میــل و رغبــت کنــد!
و البتــه در فصــل آخــر ایــن کتــاب یــک هدیــه شــگفت انگیــز در 

انتظــار شماســت! 

10 سال در یک شب!
در ایــن کتــاب نــکات و ترفندهایــی را خدمتتــان تقدیــم می کنــم 
ــش  ــن آزمای ــرای ای ــار اج ــش از 100 ب ــه بی ــدام نتیج ــه هرک ک
ــا  ــرای باره ــاد ب ــی زی ــی و زمان ــای مال ــرف هزینه ه ــز ص و نی
ــا  ــم ب ــما ه ــًا ش ــت. قطع ــته اس ــال گذش ــا در 10 س آزمون وخط
اســتفاده از ایــن نــکات و ترفندهــا بــدون نیــاز بــه اینکــه »چــرخ 
ــیار  ــش را، بس ــن آزمای ــد ای ــد« می توانی ــراع کنی ــاره اخت را دوب

ــد.  ــرا کنی ــن( اج ــالً ایم ــه کام ــز )و البت ــذاب و هیجان انگی ج

بــه امیــد روزی کــه همــه کــودکان طعــم شــیرین آمــوزش خــالق 
را در کنــار خانــواده خــود تجربــه کننــد.



چند قدم تا فیل!

فصل اول
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چند قدم تا فیل!
اگــر فیلم هــای »آزمایــش خمیردنــدان فیــل« را در اینترنــت 
جســتجو کنیــد می بینیــد بااینکــه مــوادی کــه بــرای اجــرای ایــن 
آزمایــش اســتفاده می شــود تقریبــًا یکــی اســت، امــا در برخــی 
ــزی  ــد انجــام می شــود و نتیجــه چی ــی کن ــوارد آزمایــش خیل م
شــبیه بــه تصویــر شــماره یک اســت، امــا در برخــی موارد ســرعت 
ــابه  ــزی مش ــش چی ــه آزمای ــت و نتیج ــیار باالس ــش بس واکن

ــود!  ــماره دو می ش ــر ش تصوی
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ــدان  ــار آزمایــش خمیردن ــن ب ــرای اولی ــی ب خــود مــن هــم وقت
فیــل را اجــرا کــردم نتیجــه آزمایــش برایــم خیلــی ناامیدکننــده 
ــاد  ــوق زی ــاذوق و ش ــش ب ــرای آزمای ــه اج ــون در لحظ ــود! چ ب
ــالف  ــا برخ ــودم ام ــف ب ــا از ک ــزرگ و زیب ــوران ب ــک ف ــر ی منتظ
ــی آهســته انجــام شــد و فقــط مقــداری  انتظــارم واکنــش خیل
کــف به آرامــی از ظــرف خــارج شــد کــه هیــچ شــور و هیجــان 

خاصــی نداشــت! 
بارهــا و بارهــا ایــن آزمایــش را تکــرار کــردم و منابــع مختلفــی 
را مطالعــه کــردم تــا بتوانــم رازهــا و ترفندهــای اجــرای جــذاب 
ــدا  ــش را پی ــن آزمای ــی( ای ــکات ایمن ــه ن ــز )و البت و هیجان انگی
کنــم. و باالخــره بــا اســتفاده از نــکات و ترفندهایــی کــه در ایــن 
کتــاب تقدیــم شــما دوســتان می کنــم توانســتم ایــن آزمایــش را 
بــه شــکلی اجــرا کنــم کــه ارتفــاع کــف حاصــل از ایــن آزمایــش 

بــه بیــش از 6 متــر برســد!
در حــال حاضــر ایــن آزمایــش جــزو یکــی از جذاب تریــن 
ــب  ــور در قال ــف کش ــاط مختل ــه در نق ــت ک ــی اس آزمایش های
ــالوه  ــم و ع ــرا می کن ــوم« اج ــگفتی های عل ــگ ش ــه »جن برنام
بــر ایــن برنامــه، ایــن آزمایــش را در برنامــه »موتــور جســتجو« 
ــه رشــد« وزارت  شــبکه آمــوزش صداوســیما و همین طــور »مجل
ــه و  ــیار موردتوج ــه بس ــردم. ک ــرا ک ــم اج ــرورش ه آموزش وپ

ــت. ــرار گرف ــن ق ــتقبال مخاطبی اس
و اکنــون شــما نیــز بــا اســتفاده از ایــن نــکات و ترفندهــا 
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ــن  ــرای ای ــازید و از اج ــان را بس ــای خودت ــواره زیب ــد ف می توانی
ــد. ــذت ببری ــش ل آزمای

در ابتــدا باهــم نگاهــی داشــته باشــیم بــه مــواد موردنیــاز بــرای 
اجــرای آزمایــش خمیردنــدان فیــل.

مواد الزم:
آب اکسیژنه 35% ............................................ 100 سی سی	 
مایع ظرف شویی .............................................. 10 سی سی	 
پتاسیم یدید ........................................................ 10 گرم	 
.............................. 1 تا 5 سی سی	  رنگ خوراکی )اختیاری( 
ارلن 1000 سی سی	 
بشر 100 سی سی	 
لوله آزمایش بزرگ	 
درپوش لوله آزمایش	 
آبفشان	 
پیمانه	 
شیشه ساعت	 
ترازو دیجیتال	 
پایه لوله آزمایش	 
دستکش آزمایشگاهی	 
عینک آزمایشگاهی	 
رومیزی ضد آب )یا سفره یک بارمصرف(	 
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مراحل آزمایش:
بعــد از معرفــی مــواد موردنیــاز، )مثــل برنامه هــای آشــپزی( بــه 
بخــش توضیــح قدم به قــدم مراحــل انجــام آزمایــش می رســیم. 
در اکثــر آزمایش هــا دقیقــًا مثــل آشــپزی، ترتیــب مراحــل 
انجــام آزمایــش اهمیــت باالیــی دارد. پــس بــرای کســب نتیجــه 
مطلــوب پیشــنهاد می کنــم مراحــل آزمایــش را بــه ترتیــب زیــر 

اجــرا کنیــد.

ــرده و  ــت ک ــه دس ــگاهی را ب ــتکش های آزمایش ــدم اول( دس ق
عینــک ایمنــی بزنیــد. و روی میــز آزمایــش یــک روکــش ضــد آب 
ــاز آزمایــش  ــه و مــواد موردنی ــا ســفره یک بارمصــرف انداخت و ی

را روی میــز بچینیــد.

قــدم دوم( بــا اســتفاده از تــرازوی دیجیتــال 10 گرم پتاســیم یدید 
ــا اســتفاده از  ــد و  ب ــزرگ بریزی ــرده و در لوله آزمایــش ب را وزن ک
آبفشــان مقــدار کمــی آب مقطــر را به تدریــج بــه پتاســیم یدیــد 
ــه  ــه را ب ــد و لول ــش را بگذاری ــوش لوله آزمای ــد و درپ ــه کنی اضاف
آرامــی تــکان دهیــد. اضافــه کــردن تدریجــی آب را ادامــه دهیــد 
تــا یــک محلــول اشــباع بســازید. درب لولــه را ببندیــد و  در پایــه 

ــد. ــرار دهی لوله آزمایــش ق
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100 سی ســی  از بشــر مــدرج،  اســتفاده  بــا  قــدم ســوم( 
ــن 1000  آب اکســیژنه 35% را اندازه گیــری کــرده و آن را داخــل ارل

بریزیــد. سی ســی 

ــرنگ(  10  ــا س ــدرج )ی ــه م ــتفاده از پیمان ــا اس ــارم( ب ــدم چه ق
ــد.  ــه کنی ــیژنه اضاف ــه آب اکس ــویی را ب ــع ظرف ش ــی مای سی س
در صــورت تمایــل بــرای جذابیــت بیشــتر می توانیــد 1 سی ســی 
رنــگ خوراکــی را نیــز بــه ایــن محلــول اضافــه کنیــد و 10 تــا 15 
ــع  ــا مای ــد ت ــت دهی ــول را حرک ــی محل ــت دوران ــا حرک ــه ب ثانی
ظرف شــویی در آب اکســیژنه  به خوبــی حــل شــود. ســپس ارلــن 

را در مرکــز میــز آزمایــش قــرار دهیــد.

ــش  ــز آزمای ــش را از روی می ــایل آزمای ــام وس ــم( تم ــدم پنج ق
برداشــته و بــه میــز دیگــری انتقــال دهیــد، و فقــط ارلــن حــاوی 

ــد.  ــز باقــی بمان ــول آب اکســیژنه روی می محل

ــم( لبــه لوله آزمایــش حــاوی محلــول اشــباع پتاســیم  ــدم شش ق
ــه  ــه هم ــی توج ــرار داده و وقت ــن ق ــه ارل ــد را، روی دهان یدی
مخاطبیــن بــه شماســت )و البتــه فیلم بــردار هــم آمــاده اســت( 
خیلــی ســریع محلول پتاســیم یدیــد را در ارلــن بریزید و دســتتان 
را عقــب بکشــید. و خودتــان هــم ســریعًا یــک یــا دو قــدم عقــب 

برویــد. و شــاهد نتیجــه آزمایــش باشــید!
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پشت صحنه آزمایش:
همان طــور کــه می دانیــد، تفــاوت آب اکســیژنه )H2O2( بــا 
ــن  ــت و ای ــه اس ــیژن اضاف ــک اکس ــی )H2O( در ی آب معمول
اکســیژن اضافــه ناپایــدار اســت و بــه همیــن دلیــل آب اکســیژنه 
به مرورزمــان )و باألخــص در مجــاورت نــور و گرمــا( طــی واکنــش 

ــود.  ــیژن می ش ــی و اکس ــه آب معمول ــل ب ــه و تبدی ــر تجزی زی
 

درواقــع اضافــه کــردن مایــع ظرف شــویی بــه آب اکســیژنه بــرای 
ــیژنه آزاد  ــه آب اکس ــه از تجزی ــیژنی ک ــه گاز اکس ــت ک ــن اس ای
می شــود را بتوانیــم در حباب هایــی محصــور کنیــم و ایــن 
ــه  ــل ب ــت تبدی ــه درنهای حباب هــای کوچــک اکســیژن اســت ک

ــود! ــا می ش ــی زیب کف

بســیار  به خودی خــود  آب اکســیژنه  تجزیــه  واکنــش  البتــه 
ــول  ــه محل ــد ســاعت ب ــر بعــد از چن ــد انجــام می شــود، و اگ کن
ــه  ــد ک ــد می بینی ــگاه کنی ــویی ن ــع ظرف ش ــیژنه و مای آب اکس
ــاب کوچــک روی ســطح آن تشکیل شــده اســت. ــد حب ــا چن تنه

ــیژنه  ــه آب اکس ــرعت تجزی ــه س ــرای اینک ــش ب ــن آزمای در ای
 )KI( را به شــدت افزایــش دهیــم از محلــول پتاســیم یدیــد
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می کنیــم.  اســتفاده 

ــد  ــای ی ــه یون ه ــود ب ــل می ش ــد در آب ح ــیم یدی ــی پتاس وقت
منفــی )I-( و پتاســیم مثبــت )K+( تبدیــل می شــود. یــون »یــد 
ــه  ــث تجزی ــزور باع ــوان کاتالی ــش به عن ــن واکن ــی« در ای منف

آب اکســیژنه می شــود:

همان طــور کــه در فرمــول بــاال هــم مشــاهده می کنیــد، تجزیــه 
آب اکســیژنه یــک واکنــش گرمازاســت و بــه همیــن دلیــل کــف 

حاصــل از ایــن واکنــش به شــدت گــرم اســت.

آنچه خواهید دید؟! 
اگــر نکاتــی کــه در فصــل بعــد بــه آن هــا اشــاره کرده ام را رعایــت 
ــف  ــز از ک ــا و هیجان انگی ــوران زیب ــک ف ــاهد ی ــًا ش ــد قطع کنی

خواهیــد بــود کــه تــا چنــد متــر ارتفــاع خواهــد داشــت! 

ــما  ــول ش ــید محل ــرده باش ــت نک ــکات را رعای ــن ن ــر ای ــا اگ ام
ــری از  ــر خب ــد و دیگ ــردن می کن ــف ک ــه ک ــروع ب ــی ش به آرام

ــود! ــد ب ــف نخواه ــواره ک ف
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ــًا اگــر به ســالمتی خــود و اطرافیانتــان اهمیــت می دهیــد،  ضمن
حتمــًا قبــل از اجــرای ایــن آزمایــش فصــل مــر بــوط بــه نــکات 
ایمنــی آزمایــش را بــا دقــت مطالعــه و بــا دقــت بیشــتری اجــرا 

کنیــد!
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یادداشت:



فصل دوم

رازهای یک اجرای جادویی!
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رازهای یک اجرای جادویی!
ــه  ــت ک ــی اس ــی از آزمایش های ــل یک ــدان فی ــش خمیردن آزمای
بــه خاطــر جذابیــت نمایشــی خاصــی کــه دارد، می توانــد باعــث 
ایجــاد شورونشــاط و عالقــه مخاطبیــن در هــر ســنی )باألخــص 
ــت  ــی و درنهای ــذاب علم ــای ج ــه آزمایش ه ــوزان( ب دانش آم

ــود. ــی ش ــای پژوهش ــمت فعالیت ه ــه س ــا ب ــب آن ه ترغی

و  جــذاب  اجــرای  کــه  می شــود  باعــث  موضــوع  همیــن 
هیجان انگیــز ایــن آزمایــش در برخــی مــوارد اولویــت بیشــتری 
ــش داشــته باشــد!  ــی آزمای ــه بررســی علت هــای علم نســبت ب
ــی اجــرا شــود،  ــر آزمایــش باکیفیــت و جذابیــت خوب چــون اگ
مخاطبــی کــه از دیــدن آزمایــش به هیجان آمــده، عالقــه و 
انگیــزه کافــی را بــرای کشــف علــت آزمایــش خواهــد داشــت. و 
همیــن عالقــه و انگیــزه، او را بــه ســمت یــک پژوهــش جــذاب 
ــدگار  ســوق می دهــد کــه نتیجــه آن یــک آمــوزش خــالق و مان

ــود. خواهــد ب

در ادامــه نــکات و ترفندهایــی را خدمتتــان تقدیــم می کنــم 
ــش و بارهــا  ــن آزمای ــدام نتیجــه بارهــا اجــرای ای ــه هرک ک
آزمون وخطــا و همچنیــن تحقیقــات مفصــل در چنــد ســال 
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گذشــته در خصــوص ایــن آزمایــش جــذاب اســت. قطعــًا شــما 
هــم بــا اســتفاده از ایــن نــکات و ترفندهــا بــدون نیــاز بــه اینکــه 
ــش را،  ــن آزمای ــد ای ــد« می توانی ــراع کنی ــاره اخت ــرخ را دوب »چ

ــد. ــرا کنی ــن( اج ــه ایم ــز )و البت ــذاب و هیجان انگی ــیار ج بس

راز اول( خلوص و کیفیت مواد شیمیایی:
کیفیــت و خلــوص مــواد شــیمیایی اولیــن نکته ایســت کــه بــرای 

اجــرای جــذاب ایــن آزمایــش بایــد بــه آن دقــت کنید.
در لیســت مــواد موردنیــاز ایــن آزمایــش، کیفیــت و خلــوص دو 

مــاده اهمیــت ویــژه ای دارد:
1- آب اکسیژنه %35

2- پتاسیم یدید

ــد  ــرای تولی ــردد، ب ــیژنه برمی گ ــوص آب اکس ــه خل ــورد اول ب م
حجــم زیــادی از کــف در زمــان کوتــاه کــه منجــر بــه فــوران کــف 
از ظــرف آزمایــش شــود، بایــد حتمــًا از آب اکســیژنه بــا حداقــل 

خلــوص30 تــا 35 درصــد اســتفاده شــود. 

بــرای اینکــه از خلــوص آب اکســیژنه اطمینــان داشــته باشــید الزم 
اســت کــه نــکات زیــر را رعایــت کنیــد:

1( بهتریــن راه بــرای اطمینــان از خلــوص و کیفیــت آب اکســیژنه 
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برندهــای  از  و  معتبــر  فــروش  مراکــز  از  کــه  اســت  ایــن 
شناخته شــده خریــد کنیــد. البتــه منظــورم ایــن نیســت کــه الزم 
اســت آب اکســیژنه »مــرک آلمــان« تهیــه کنیــد! آب اکســیژنه های 
ســاخت داخــل هــم بــرای ایــن آزمایــش بســیار مناســب اســت.

اشــاره شــد  آزمایــش  علــت  در شــرح  کــه  2( همان طــور 
ــت  ــود را از دس ــه خ ــیژن اضاف ــان اکس ــیژنه به مرورزم آب اکس
می دهــد و بــه آب معمولــی تبدیــل می شــود. بــه همیــن 
دلیــل اگــر آب اکســیژنه بــه مــدت طوالنــی )باألخــص در شــرایط 
ــد  ــن برن ــر بهتری ــی اگ ــد، حت ــده باش ــداری ش ــب( نگه نامناس
بــازار باشــد بازهــم کیفیــت و خلــوص الزم را بــرای اجــرای ایــن 

ــت. ــد داش ــش نخواه آزمای
ــان  ــیاری از معلم ــه بس ــت ک ــکالتی اس ــزو مش ــورد ج ــن م ای
علــوم هنــگام انجــام ایــن آزمایــش در آزمایشــگاه مدرســه بــا آن 

مواجــه مــی شــوند.

نکتــه مهــم: آب اکســیژنه بایــد در ظرفــی دربســته و غیــر شــفاف و 
در محیطــی تاریــک و خنــک نگهــداری شــود.

همان طــور کــه اشــاره شــد یــون یــد حاصــل از پتاســیم یدیــد،  
در ایــن آزمایــش نقــش کاتالیــزور را دارد و ســرعت انجــام ایــن 
ــیم  ــوص پتاس ــت و خل ــه کیفی ــتقیم ب ــورت مس ــش به ص آزمای
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ــال  ــر دنب ــه اگ ــم ک ــد بســتگی دارد. شــدیدًا پیشــنهاد می کن یدی
یــک فــوران زیبــای کــف هســتید در خصــوص کیفیــت پتاســیم 
ــا  ــد ب ــیم یدی ــا از پتاس ــد و ترجیح ــک نکنی ــالً ریس ــد اص یدی

ــد. ــتفاده کنی ــد اس ــوص 99 درص ــل خل حداق

خلــوص و کیفیــت باقــی مــوادی کــه در ایــن آزمایــش اســتفاده 
می شــود از اهمیــت کمتــری برخــوردار اســت امــا بهتــر اســت از 
ــد و در خصــوص  ــا آب تصفیه شــده( اســتفاده کنی آب مقطــر )ی
مایــع ظرف شــویی هــم مــن معمــوالً در ایــن آزمایــش از مایــع 

ــم. ــتفاده می کن ــی« اس ــل طالی ــویی »پری ظرف ش

آزمایش درجه یک با مواد درجه یک!
ــرا  ــذاب را اج ــیمیایی ج ــش ش ــک آزمای ــد ی ــرار باش ــی ق وقت
کنیــم قطعــا کیفیــت مــواد شــیمیایی بســیار در نتیجــه آزمایــش 
موثــر اســت. در اولیــن ســالهای فعالیتــم بارهــا در زمــان اجــرای 
برنامــه، آزمایشــهایم بــا شکســت همــراه مــی شــد و بــا اینکــه 
همیشــه ســعی مــی کــردم کــه از بهتریــن برندهــای موجــود در 
ــن راهــکار، همیشــه هــم پاســخگو  ــا ای ــم ام ــازار اســتفاده کن ب
ــد، در  ــواد شــیمیایی داری ــد م ــی قصــد خری نیســت! چــون وقت
عمــل تشــخیص مــواد بــا کیفیــت و اصلــی، از مــواد بــی کیفیــت 
و تقلبــی، تنهــا از روی ظاهــر مــواد و بســته بندی، بســیار ســخت 

و در برخــی مــوارد کامــال غیرممکــن اســت!
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ــش  ــه آزمای ــرای اینک ــوارد ب ــیاری از م ــن در بس ــر ای ــالوه ب ع
بــه نحــو احســنت اجــرا شــود نیــاز نیســت کــه حتمــا از مــواد 
ــل “مــرک آلمــان”  ــران قیمــت مث شــیمیایی برندهــای بســیار گ
اســتفاده کنیــم و مــواد شــیمیایی برندهــای دیگــر و حتــی مــواد 
شــیمیایی ســاخت برخــی از شــرکت هــای داخلــی نیــز کیفیــت 
الزم را بــرای اجــرای جــذاب آزمایــش مــا دارنــد. و صــرف هزینــه 
بــرای تهیــه محصــوالت برندهــای خارجــی تنهــا هــدر دادن پــول 

اســت!
ــان از  ــب اطمین ــرای کس ــنهاد ب ــک پیش ــرایطی ی ــن ش در چنی
کیفیــت مــواد شــیمیایی ایــن اســت کــه قبــل از اجــرای آزمایــش 
در برابــر جمــع، یکبــار آزمایــش را بــا مــواد جدیــد تســت کنیــم 
کــه آیــا مــواد مــا کیفیــت الزم را بــرای اجــرای جــذاب و هیجــان 

انگیــز آن آزمایــش دارد یــا خیــر!
امــا ایــن راهــکار بســیار پرهزینــه اســت! چــون عــالوه بــر اینکــه 
مقــداری از مــواد شــیمیایی در هربــار خریــد صــرف تســت کیفیت 
ــواد  ــه م ــوید ک ــه ش ــت متوج ــه تس ــر در نتیج ــود، اگ ــی ش م
ــد  ــرای خری ــه شــما ب ــا کل هزین ــه تنه ــد، ن ــت الزم را ندارن کیفی
ــه  ــت و هزین ــاره وق ــد دوب ــه بای ــود بلک ــی ش ــوخت م ــواد س م

ــد!  ــد کنی ــواد جدی ــد م مجــددی را صــرف خری
بــرای رفــع ایــن مشــکل پیشــنهاد بنــده ایــن اســت کــه “آقــای 
آزمایــش” بــه جــای شــما ایــن تســت و کیفیــت ســنجی را انجام 

! هد د
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تست شده توسط آقای آزمایش:
بــرای حــل مســاله فــوق بــه تازگــی بخشــی را در ســایت »آقــای 
آزمایــش« اضافــه کــرده ایــم تحــت عنــوان “تســت شــده توســط 
آقــای آزمایــش” و در ایــن بخــش دقیقــا همــان مواد شــیمیایی و 
تجهیزاتــی را کــه خــودم شــخصا در اجــرای آزمایشــهایم اســتفاده 

مــی کنــم را جهــت تهیــه شــما دوســتان قــرار داده ایــم. 
ــت  ــده، کیفی ــورت عم ــه ص ــواد ب ــه م ــل از تهی ــا قب ــع م در واق
ایــن مــواد را، بــا اجــرای همــان آزمایشــهایی کــه در ســایت بــه 
آنهــا اشــاره شــده اســت، تســت مــی کنیــم و تنهــا در صورتــی 
کــه کیفیــت مــواد در ایــن تســت تاییــد شــود، ایــن مــواد بــه 
صــورت عمــده تهیــه و در مجموعــه مــا بــا رعایــت اســتاندارهای 
ــز  ــتان عزی ــما دوس ــه ش ــه ب ــاده عرض ــدی و آم ــته بن الزم بس
خواهــد بــود. تــا بــا خاطــری آســوده از کیفیــت مــواد شــیمیایی، 
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ــد روی  ــمندتان، بتوانی ــت ارزش ــول و وق ــدر دادن پ ــدون ه و ب
ــد. ــز کنی اجــرای آزمایشــهای جــذاب خــود تمرک

راز دوم( مقدار مواد مصرفی:
بعــد از کیفیــت مــواد، اســتفاده از درصــد صحیــح و دقیــق مــواد 
در ایــن آزمایــش از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. همان طــور 
کــه در بخــش “پشــت صحنه آزمایــش” شــرح داده شــد، واکنــش 
ــیژنه  ــد و آب اکس ــیم یدی ــن پتاس ــش بی ــن آزمای ــی در ای اصل
اســت، و چــون یــون یــد منفــی حاصــل از پتاســیم یدیــد، نقــش 
ــا  ــد ســریع تر و بیشــتر ب ــون هــای ی ــزور را دارد، هرچــه ی کاتالی
ــی  ــرعت نهای ــند س ــاس باش ــیژنه در تم ــای آب اکس مولکول ه
واکنــش نیــز بیشــتر خواهــد شــد، پــس هــر مــاده دیگــری کــه 
ــی  ــوع ناخالص ــک ن ــع ی ــم درواق ــش وارد می کنی ــن واکن در ای

ــش را کاهــش می دهــد.  ــه ســرعت واکن اســت ک
ــگ  ــا رن ــویی و ی ــع ظرف ش ــزان مای ــر می ــل اگ ــن دلی ــه همی ب
خوراکــی زیادتــر از میــزان درج شــده در آزمایــش باشــد ســرعت 

ــد.  ــش می یاب ــش کاه واکن
ــدار  ــر از مق ــویی کمت ــع ظرف ش ــزان مای ــر می ــر اگ ــرف دیگ از ط
ــک  ــرای ایجــاد ی ــه ب ــادی از کــف ک درج شــده باشــد، حجــم زی

ــود! ــد نمی ش ــت تولی ــد الزم اس ــا و بلن ــواره زیب ف
ــاد آن،   ــدار زی ــتفاده مق ــم از اس ــی ه ــگ خوراک ــوص رن در خص
ــس  ــت، پ ــول در آب اس ــی محل ــگ خوراک ــد، رن ــودداری کنی خ
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وقتــی شــما رنــگ خوراکــی را بــه آب اکســیژنه اضافــه می کنیــد 
ــه آن  ــداری آب ب ــه، مق ــی رنگدان ــاده اصل ــر م ــالوه ب ــع ع درواق
اضافــه کرده ایــد و اضافــه شــدن ایــن آب درصــد خلــوص 
ــرای 100 سی ســی  آب اکســیژنه شــمارا کاهــش می دهــد. مــن ب
آب اکســیژنه نهایتــًا 1 تــا 3 میلی لیتــر رنــگ خوراکــی )بــا 

می کنــم. اســتفاده  قطره چــکان( 

ــد  ــیم یدی ــه پتاس ــوط ب ــش مرب ــن بخ ــدی در ای ــم بع ــه مه نکت
ــت! اس

ــار  ــرعت بخ ــت و به س ــت اس ــدت آب دوس ــد به ش ــیم یدی پتاس
ــر درب  ــد و اگ ــذب می کن ــود ج ــه خ ــوا را ب ــود در ه آب موج
ظــرف پتاســیم یدیــد مدتــی بــاز باشــد پــس از مدتــی می بینیــد 
کــه پتاســیم یدیــد شــما نم کشــیده و بلورهایــش ضمــن اینکــه 
ــت و  ــده اس ــت اول ش ــر از حال ــی بزرگ ت ــبیده کم ــم چس ــه ه ب
البتــه بلورهــای پتاســیم یدیــد بــه جــای اینکــه بــه شــکل پــودر 

ســفید برفــی باشــد، کمــی شــفاف و شیشــه ای شــده اســت!
ــر  ــد دیگ ــد را وزن می کنی ــیم یدی ــی پتاس ــت وقت ــن حال در ای
کل ده گــرم آن پتاســیم یدیــد نیســت و بخشــی از آن وزن آبــی 

ــده.  ــه جذب ش ــت ک اس
ــاک  ــما نمن ــد ش ــیم یدی ــه پتاس ــد ک ــاهده کردی ــر مش ــس اگ پ
ــوب  ــه مطل ــا نتیج ــد ت ــتر وزن کنی ــرم بیش ــا 4 گ ــن 2 ت ــت بی اس

ــود!  ــل ش حاص
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ــم  ــیار مه ــی بس ــواد مصرف ــق م ــدار دقی ــش مق ــن آزمای در ای
اســت، پــس توصیــه می کنــم اگــر بــه دنبــال یــک نتیجــه فــوق 
العــاده هســتید، به هیچ وجــه مــوارد را به صــورت چشــمی 
اندازه گیــری نکنیــد و از قبــل مقــدار دقیــق مــواد را آمــاده کــرده 

باشــید.

راز سوم( اشباع بودن یا نبودن:
مــورد ســوم کــه خیلــی مهم اســت اشــباع بــودن محلول پتاســیم 
یدیــد اســت، ایــن مــورد خیلــی درنتیجــه آزمایــش تأثیــر دارد! 
پــس اگــر بــه دنبــال یــک فــوران بــزرگ و هیجان انگیــز هســتید 
ــول کامــالً اشباع شــده پتاســیم یدیــد  ــه یــک محل حتمــًا در تهی

دقــت کنیــد. 
ــول اشباع شــده مناســب داشــته باشــید  ــرای اینکــه یــک محل ب

الزم اســت بــه دو نکتــه مهــم زیــر دقــت کنیــد:

ــه اول: وقتــی 10 گــرم پتاســیم یدیــد را داخــل لوله آزمایــش  نکت
ریختیــد ابتــدا مقــدار خیلــی کمــی آب مقطر بــه آن اضافــه کنید، 
به انــدازه ای کــه آب تنهــا تــا روی ســطح پــودر پتاســیم یدیــد را 
ــه  ــا چوب پنب ــتیکی ی ــوش الس ــا درپ ــری را ب ــاند. درب بط بپوش
ببندیــد و بــا تــکان دادن لولــه محلــول را هــم بزنیــد، تــا جایــی 
ــد داخــل آب  ــر پتاســیم یدی ــه دیگ ــد ک ــدا کنی ــان پی ــه اطمین ک
حــل نمی شــود. و بعــد به تدریــج و در چنــد مرحلــه )و در مراحــل 
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ــا جایــی کــه تنهــا  ــه قطــره( آب را اضافــه کنیــد ت آخــر قطــره ب
چنــد دانــه ی ریــز پتاســیم یدیــد داخــل لولــه ببینیــد کــه دیگــر 
داخــل آب حــل نمی شــود، ایــن حــد اشــباع پتاســیم یدیــد بــرای 
اینکــه آزمایشــی بــا ســرعت باال داشــته باشــید ضــروری اســت و 
ــول اشــباع  اگــر از ابتــدا مقــدار زیــادی آب اضافــه کنیــد و محل

نباشــد تمــام زحمــات قبلــی شــما بــه بــاد مــی رود!

ــر  ــدت گرماگی ــد در آب به ش ــیم یدی ــالل پتاس ــه دوم: انح نکت
اســت و وقتــی در حــال حــل کــردن پتاســیم یدید در آب هســتید 
ــد  ــه می دانی ــور ک ــود، و همان ط ــرد می ش ــدت س ــول به ش محل
ــرای  ــری آب می شــود، پــس ب ســرما باعــث کاهــش انحالل پذی
اینکــه محلــول اشــباع خوبــی داشــته باشــید در هــر مرحلــه کــه 
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ــاره  ــول دوب ــا محل ــد ت ــر کنی ــی صب ــد کم ــه می کنی آب را اضاف
ــتفاده  ــه و اس ــن لول ــت گرفت ــا در دس ــد ب ــود )می توانی ــرم ش گ
از حــرارت کــف دســت ســرعت گــرم شــدن آب را بیشــتر کنیــد( 
ــا گــرم شــدن آب مقــدار بیشــتری پتاســیم یدیــد در آب حــل  ب
ــا  ــًا ب ــش تقریب ــل لوله آزمای ــه آب داخ ــس بعدازاینک ــود، پ می ش
دســت شــما هم دمــا شــد، بــه مقــدار پتاســیم یدیــد باقی مانــده 
در لولــه دقــت کنیــد و اگــر هنــوز مقــداری پتاســیم یدیــد در آب 

باقــی مانــده بــود مجــددًا کمــی آب بــه آن اضافــه کنیــد.

ــدر  ــول این ق ــد محل ــت بای ــه درنهای ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ب
اشــباع باشــد کــه حتمــًا چنــد دانــه ی ریــز پتاســیم یدیــد در تــه 

ــه باقــی بمانــد و دیگــر در آب حــل نشــود!  لول
ــال دارد آب  ــد احتم ــده باش ــل حل ش ــیم کام ــه پتاس ــر هم اگ
زیــادی اســتفاده کــرده باشــید و محلــول به خوبــی اشباع نشــده 
ــد حل نشــده داشــته  ــادی پتاســیم یدی ــدار زی ــر مق باشــد، و اگ
باشــید ســرعت واکنــش کاهــش می یابــد! چــون همان طــور کــه 
در شــرح واکنــش شــیمیایی اشــاره شــد، در ایــن واکنــش ابتــدا 
پتاســیم یدیــد بــا انحــالل در آب بــه یون هــای مثبــت و منفــی 
ــد.  ــش می ده ــیژنه واکن ــا آب اکس ــپس ب ــود و س ــه می ش تجزی
پــس اگــر مقــدار زیــادی از پتاســیم یدیــد هنــوز به صــورت جامــد 
و غیــر محلــول باشــد، ســرعت واکنــش کاهــش پیــدا می کنــد و 

ــد. ــوران کــف کاهــش می یاب ــزان ف می
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اگر مقدار آب زیاد شد چه کنیم؟! 
ــه  ــادی آب ب ــدار زی ــی مق ــورت ناگهان ــی به ص ــر دلیل ــه ه ــر ب اگ
محلــول اضافــه شــد و محلــول از حالــت اشــباع درآمــد، نگــران 
نباشــید! بــا اســتفاده از دو راهــکار زیــر می توانیــد دوبــاره 

ــید: ــته باش ــی داش ــباع خوب ــول اش محل

ــرم  ــده 1 گ ــی آب اضافه ش ــی کم ــدار خیل ــر مق ــکار اول( اگ راه
پتاســیم یدیــد بــه آن اضافــه کنیــد و ببینیــد کــه آیــا محلــول بــه 
حــد اشــباع می رســد یــا خیــر! و اگــر بــه حــد اشــباع نرســیده 
بــود مجــدد یــک گــرم دیگــر پتاســیم یدیــد بــه آن اضافــه کنیــد. 
ــا وقتی کــه مقــدار  ــرای 100 سی ســی آب اکســیژنه، ایــن کار را ت ب
پتاســیم یدیــد بــه میــزان 5 گــرم اضافــه شــود می توانیــد ادامــه 

دهیــد. 
ــی  ــه حت ــود ک ــداری ب ــه مق ــده ب ــزان آب اضافه ش ــر می ــا اگ ام
بــا 5 گــرم پتاســیم یدیــد اضافــه، بــه حــد اشــباع نرســید مــی 
توانیــد از راهــکار دوم کــه در زیــر اشــاره شــده اســتفاده کنیــد  و 
یــا اینکــه 5 تــا 10 گــرم دیگــر پتاســیم یدیــد بــه آن اضافــه کنیــد 
ــه  ــی از آن را  در لول ــول، نیم ــیدن محل ــباع رس ــه اش ــد از ب و بع
ــار اجــرای دیگــر آزمایــش ذخیــره  ــرای یک ب دیگــری ریختــه و ب

کنیــد.
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ــح  ــا ترجی ــد و ی ــه نداری ــد اضاف ــر پتاســیم یدی ــکار دوم( اگ راه
می دهیــد کــه از پتاســیم یدیــد بیشــتری اســتفاده نکنیــد 
ــنهاد  ــی دارد( پیش ــت باالی ــاده قیم ــن م ــون ای ــص چ )باألخ
بعــدی جوشــاندن محلــول اســت تــا آب اضافــه آن تبخیــر شــود 
ــا  ــی و ت ــه حــد اشــباع برســد. جوشــاندن را به آرام ــول ب و محل
حــدی ادامــه دهیــد کــه اطمینــان حاصــل کنیــد کمــی بیشــتر از 
مقــدار آبــی کــه »بیشــتر از حــد« اضافه شــده بــود تبخیــر شــده 
ــاره  ــود، و دوب ــرد ش ــول س ــا محل ــد ت ــر کنی ــپس صب ــت، س اس
ــباع  ــد اش ــه ح ــول ب ــا محل ــد ت ــه دهی ــباع را ادام ــل اش مراح

ــد. ــب برس مناس

راز چهارم( شکل و اندازه ظرف:
ــع علمــی در خصــوص ایــن  یکــی از نکاتــی کــه معمــوالً در مناب
ــن  ــه در ای ــت ک ــن اس ــود ای ــاره نمی ش ــه آن اش ــش ب آزمای
آزمایــش شــکل و انــدازه ظــرف هــم درنتیجــه آزمایــش بســیار 
ــد از  ــوران بلن ــک ف ــما ی ــه ش ــرای اینک ــع ب ــت! درواق ــر اس مؤث
کــف داشــته باشــید الزم اســت کــه کــف بــا فشــار زیــاد از ظــرف 
ــه کــف  ــی حاصــل می شــود ک ــاد زمان خــارج شــود، و فشــار زی
نتوانــد به راحتــی از ظــرف خــارج شــود! پــس اگــر ایــن آزمایــش 
را داخــل ظرفــی اســتوانه ای شــکل مثــل اســتوانه مــدرج یــا بشــر 
اجــرا کنیــد دیگــر خبــری از یــک فــوران بلنــد کــف نخواهــد بــود! 
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ــف  ــود و ک ــاد ش ــی زی ــرف خیل ــل ظ ــار داخ ــر فش ــی اگ از طرف
نتوانــد بــا ســرعت مناســب از ظــرف خــارج شــود، ممکــن اســت 
ــرای ایــن  کــه ظــرف منفجــر شــود!!! پــس در انتخــاب ظــرف ب

آزمایــش بــه نــکات زیــر دقــت کنیــد:

ــال فــوران زیــاد و البتــه ایمــن هســتید  ــه دنب ــه اول( اگــر ب نکت
عــالوه بــر نــکات ذکرشــده در بــاال، پیشــنهاد مــی کنــم کــه ایــن 
ــن  ــد، شــکل مخروطــی ارل ــن انجــام بدی ــش را داخــل ارل آزمای
ــه  ــف در ناحی ــار ک ــش فش ــظ و افزای ــث حف ــه باع ــن اینک ضم
ــود و  ــم نمی ش ــف ه ــروج ک ــع از خ ــود، مان ــن می ش ــه ارل دهان
کــف بــا ســرعت خوبــی می توانــد از ظــرف خــارج شــود و فــوران 

ــد!  ــاد کن ــما ایج ــرای ش ــری را ب بزرگ ت

نکتــه دوم( انــدازه ارلــن هــم مهــم اســت! اگــر ارلن خیلــی کوچک 
باشــد کــف قبــل از اینکــه فشــار زیــادی داخــل ارلــن ایجــاد شــود 
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ــدار  ــد مق ــزرگ باش ــم ب ــی ه ــر خیل ــود و اگ ــارج می ش از آن خ
فشــار اولیــه داخــل ظــرف قبــل از خــروج کــف کاهــش می یابــد 

و میــزان فــوران کــف کاهــش می یابــد! 

ــت؟!  ــدر اس ــش چق ــن آزمای ــن در ای ــب ارل ــدازه مناس ــس ان پ
ــرای 100  ــه ب ــیده ام ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه ب ــق تجرب ــن طب م
ــرای 200 سی ســی  ــن 1000 سی ســی و ب سی ســی آب اکســیژنه ارل

ــت.  ــب اس ــیار مناس ــی بس ــن 2000 سی س ــیژنه ارل آب اکس



فصل سوم

اول ایمنی بعد آزمایش!
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اول ایمنی بعد آزمایش!
وقتــی قــرار اســت آزمایش هــای پــر شورونشــاط و البتــه 
ــی  ــئله ایمن ــن مس ــه مهم تری ــم، همیش ــرا کنی ــز اج هیجان انگی
ــگر و  ــوان آزمایش ــان به عن ــی خودت ــه ایمن ــت! چ ــش اس آزمای
چــه ایمنــی مخاطبیــن و تماشــاگران و حتــی محیطــی کــه در آن 

آزمایــش می کنیــد. 
امــا همان طــور کــه در مقدمــه اشــاره کــردم، متأســفانه در 
بســیاری از منابعــی کــه آزمایش هــای جــذاب علمــی را معرفــی و 
شــیوه اجــرای آن را شــرح می دهنــد بــه نــکات ایمنــی آزمایــش 
اشــاره ای نمی شــود و تنهــا بــه شــرح علمــی واکنش هــا و مــواد 

ــد!  ــنده می کنن ــاز بس موردنی
عــدم اطــالع از احتمــاالت خطــر یــک آزمایــش باألخــص وقتــی 
در آن آزمایــش بــا آتــش، انفجــار و یــا مــواد شــیمیایی ســروکار 

ــاک باشــد. ــد خطرن ــد بســیار می توان داری
بــرای مثــال برنامــه جنــگ شــگفتی های علــوم معمــوالً در 
ــش از  ــا بی ــی از 500 ت ــا ظرفیت ــزرگ ب ــر ب ــالن های آمفی تئات س
ــی  ــالن ها، حت ــن س ــی از ای ــود، در بعض ــزار می ش ــر برگ 1000 نف
ــت دارد  ــون ناموت قیم ــا میلی ــن ده ه ــوش روی س ــت کف پ موک
ــن ســالنی آزمایش هــای  ــد در چنی ــی می توانی ــا زمان و شــما تنه
ــید  ــن باش ــالً مطمئ ــه کام ــد ک ــرا کنی ــی را اج ــز علم هیجان انگی



55 اول ایمنی بعد آزمایش

نه تنهــا بــه خودتــان و مخاطبیــن برنامــه، بلکــه حتــی بــه ســالن 
هــم هیــچ گونــه آســیبی وارد نمی شــود! )بــه همیــن دلیــل تیــم 
مــا همیشــه یــک روز قبــل از اجــرای ایــن برنامــه در محــل حضور 
ــرای اجــرای ایمــن برنامــه، بررســی و آمــاده  ــا ســالن را ب دارد ت
کنیــم و اگــر شــرایط ســالن بــرای اجــرای یــک آزمایــش خــاص 
مناســب نباشــد آن آزمایــش را از لیســت آزمایش هــای آن برنامه 

ــم.( ــا آزمایــش دیگــری جایگزیــن می کنی ــا ب حــذف و ی

ــکات  ــالع از ن ــدون اط ــی ب ــل کارم وقت ــم در اوای ــده ه ــه بن البت
ــک  ــرای ی ــرای اج ــن ب ــه تمری ــروع ب ــش، ش ــر آزمای ــی ه ایمن
ــا در  ــاده و ی ــر افت ــه خط ــم ب ــا جان ــردم، باره ــش می ک آزمای
ــه  ــا اینک ــار آســیب های جســمی شــده ام! ت ــت دچ ــن حال بهتری
بــه اصــل 1 بــه 5 رســیدم! واقعــا توصیــه مــی کنــم کــه ایــن اصــل 

ــد! ــت کنی ــدی رعای ــی ج را خیل

اصل 1 به 5: 
این اصل دو نکته را به من یادآوری می کند:

اولیــن نکتــه اینکــه وقتــی قصــد اجــرای یــک آزمایــش را دارم، به 
ازای هــر یک ســاعتی کــه صــرف تحقیــق در خصــوص علت هــای 
علمــی و شــیوه اجــرای آزمایــش می کنــم، بایــد حداقل 5 ســاعت 
در خصــوص نــکات ایمنــی آن آزمایــش تحقیــق کنــم تــا بتوانــم 

یــک آزمایــش را در شــرایطی کامــالً ایمــن اجــرا کنم!



آزمایشهای جادویی56

ــد روی  ــل از اجــرای هــر آزمایــش جدی ــه قب ــه اینک ــن نکت دومی
ســن و در مقابــل مخاطبیــن، حداقــل بایــد 5 بــار آن آزمایــش را 
بــدون خطــا و به صــورت کامــالً ایمــن اجــرا کــرده باشــم. و اگــر 
مثــالً بعــد از ســه بــار اجــرای موفــق در اجــرای چهــارم خطایــی 
رخ بدهــد، مجــددًا شــمارش »5 اجــرای موفــق« از ابتــدا شــروع 

می شــود!
ــای  ــه در برنامه ه ــه همیش ــت ک ــواردی اس ــزو م ــل ج ــن اص ای
ــه  ــه توصی ــن برنام ــه مخاطبی ــوم« ب ــگفتی های عل ــگ ش »جن
ــاب  ــن کت ــه ای ــزی ک ــت عزی ــما دوس ــه ش ــروز ب ــم و ام می کن
آزمایش هــای  بــه  و قطعــًا عالقه منــد  را مطالعــه می کنیــد 
هیجان انگیــز علمــی هســتید هــم توصیــه می کنــم کــه حتمــًا بــه 
ایــن اصــل پایبند باشــید و در خصــوص ایمن بودن یــک آزمایش 
اصــالً بــه کلیپ هــای اینترنتــی )کــه از پشــت صحنه های آن 

ــد! ــاد نکنی ــتید( اعتم ــالع هس بی اط
شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه همیــن آزمایــش بــه نظر ســاده 
چقــدر نــکات ایمنــی دارد کــه الزم شــده اســت یک فصــل کامــل 
از ایــن کتــاب را بــه »نــکات ایمنــی آزمایــش« اختصــاص بدهــم!

نکته اول: آب اکسیژنه شوخی ندارد!
آب اکســیژنه 35 درصــد به شــدت می توانــد باعــث آســیب 
ــود  ــه ش ــم ریخت ــل چش ــه داخ ــر ب ــود، و اگ ــت بش ــدن پوس دی
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ــود!  ــوری ش ــث ک ــد باع می توان
ــه  ــد لحظ ــد از چن ــت بع ــا پوس ــاس ب ــیژنه 35% در تم آب اکس
به شــدت ایجــاد ســوزش می کنــد و رنــگ پوســت را کامــالً ســفید 
ــد ســاعت رنــگ طبیعــی پوســت  ــه بعــد از چن ــد کــه البت می کن
ــیژنه  ــا آب اکس ــاره ب ــی و چندب ــاس طوالن ــا تم ــردد. ام برمی گ
باألخــص بــرای پوســت حســاس خانم هــا و کــودکان، می توانــد 

ــود!  ــر ش ــی و جبران ناپذی ــیب های طوالن ــاد آس ــث ایج باع

در صــورت تمــاس پوســت بــا آب اکســیژنه حتمــًا خیلــی ســریع 
ــا 20  ــی )15 ت ــدت طوالن ــه م ــاد و ب ــا آب زی ــاس را ب ــل تم مح
ــش  ــث کاه ــت باع ــط پوس ــذب آب توس ــویید، ج ــه( بش دقیق
پوســت  توســط  جذب شــده  آب اکســیژنه  خلــوص  درصــد 
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می شــود و میــزان آســیب را کاهــش می دهــد.
اگــر احیانــًا آب اکســیژنه بــا چشــم تمــاس پیــدا کــرد، ســریعًا بــا 
مقــدار زیــاد آب شستشــو دهیــد و ســریعا بــا اورژانــس تمــاس 
بگیریــد! آســیب آب اکســیژنه بــه چشــم می توانــد جبران ناپذیــر 

باشــد!
اگــر متوجــه شــدید کــه کســی اشــتباها آب اکســیژنه نوشــیده 
اســت، هرگــز فــرد را وادار بــه اســتفراغ نکنیــد )مگر اینکه پزشــک 
معالــج صــالح بدانــد(. و در صورتــی کــه فــرد هوشــیار بــود بــه 
او دو تــا ســه لیــوان آب بدهیــد تــا غلظــت آب اکســیژنه داخــل 

معــده فــرد کاهــش یابــد، و فــورا بــا پزشــک تمــاس بگیریــد. 
نوشــیدن آب اکســیژنه مــی توانــد موجــب خوردگــی انــدام هــا و 

آســیب هــای جــدی بــه معــده شــود!

ــی  ــا کف ــاس پوســت ب ــی تم ــن آزمایــش حت ــم: در ای ــه مه نکت
ــیژنه  ــد آب اکس ــه درص ــود )بااینک ــد می ش ــش تولی ــه در آزمای ک
داخــل کــف پایین تــر اســت( خطرنــاک اســت و می توانــد 
ــفید روی  ــای س ــاد لکه ه ــث ایج ــوزش باع ــاد س ــر ایج ــالوه ب ع

پوســت شــود. 
اگــر ایــن آزمایــش را بــرای دانش آمــوزان و کــودکان اجــرا 
ــا  ــون بچه ه ــد، چ ــت کنی ــه دق ــن نکت ــه ای ــی ب ــد، خیل می کنی
خیلــی عالقــه دارنــد کــه بــا کــف بــازی کننــد و یــا حتــی کــف را 
مثــل گلولــه برفــی بــه ســمت صــورت هــم پرتــاب کننــد! پــس 
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ــف ایجادشــده از  ــه ک ــن ب ــه مخاطبی ــد ک ــان حاصــل کنی اطمین
ــد. آزمایــش دســت نزنن

ــًا در  ــر را حتم ــوارد زی ــیژنه م ــیب های آب اکس ــی از آس ــرای ایمن ب
نظــر بگیریــد:

1( حتمــًا قبــل از شــروع بــه انجــام آزمایــش از دســتکش التکــس 
و عینــک و روپــوش آزمایشــگاهی اســتفاده کنیــد!

2( در زمــان ریختــن محلــول پتاســیم یدیــد داخــل ارلــن حــاوی 
آب اکســیژنه به هیچ وجــه داخــل ارلــن را از قســمت دهانــه نــگاه 
ــف  ــروج ک ــیر خ ــرتان در مس ــد س ــه نبای ــن لحظ ــد! در ای نکنی
ــل از  ــه قب ــت ک ــدر باالس ــش این ق ــرعت واکن ــون س ــد، چ باش
اینکــه بتوانیــد ســر خــود را از مســیر حرکــت کــف خــارج کنیــد 

ــد! ــما می پاش ــورت ش ــیژنه به ص ــاوی آب اکس ــف ح ک
ــری  ــت رنگ ب ــیژنه خاصی ــد آب اکس ــه می دانی ــور ک 3( همان ط
ــش آســیب وارد نشــود  ــز آزمای ــه می ــه ب ــرای اینک ــس ب دارد، پ
ــرف  ــا ســفره یک بارمص ــد آب و ی ــزی ض ــک رومی حتمــًا از ی
اســتفاده کنیــد، و اگــر زیــر میــز آزمایــش بــا فــرش و یــا موکــت 
ــن  ــه ای ــش ب ــالن های همای ــوالً س ــه معم ــده )ک ــیده ش پوش
شــکل اســت( حتمــًا یــک روکــش ضــد آب )مثــل بنــر( زیــر میــز 
آزمایــش پهــن کنیــد، بــه شــکلی کــه از هــر طــرف میــز حداقــل 

ــد.  ــده باش ــر خارج ش ــک مت ی
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نکته دوم: مقدار مجاز پتاسیم یدید!
ــش نقــش  ــن واکن ــد در ای ــون ی ــه اشــاره شــد، ی همان طــور ک
کاتالیــزور را دارد و هــر چــه مقــدار پتاســیم یدید در ایــن آزمایش 
ــرای  ــد. ب ــش می یاب ــم افزای ــش ه ــرعت واکن ــد، س ــتر باش بیش
ــزان خاصــی  ــه می ــد شــود، ب ــف تولی ــی از ک ــوران خوب ــه ف اینک
از محلــول اشــباع پتاســیم یدیــد نیــاز اســت کــه در فصــل قبــل 
ــه در  ــد به کاررفت ــیم یدی ــدار پتاس ــر مق ــا اگ ــد، ام ــرح داده ش ش
آزمایــش بیشــتر از حــد مجــاز باشــد، ســرعت واکنــش این قــدر 

ــاک باشــد! ــد خطرن ــه می توان ــاال مــی رود ک ب
 در ایــن حالــت ممکــن اســت واکنــش این قــدر ســریع رخ دهــد 
کــه قبــل از اینکــه شــما بتوانیــد دســت خــود را از مقابــل دهانــه 
ــه  ــل از اینک ــوارد قب ــی م ــی در برخ ــا حت ــد )و ی ــن دور کنی ارل
ــاد از  ــا فشــار زی ــن بریزیــد( کــف ب ــول را در ارل بتوانیــد کل محل
ارلــن خــارج شــود و دســت شــما به عنــوان یــک مانــع در مســیر 
حرکــت کــف، باعــث پاشــیده شــدن کــف بــه اطــراف و یــا حتــی 

صــورت و بــدن شــما شــود!
پیشــنهاد می کنــم اگــر بــرای اولیــن بــار اســت کــه قصــد اجــرای 
ایــن آزمایــش را داریــد حتمــًا از همــان مقــدار 10 گــرم پتاســیم 
یدیــد بــرای 100 سی ســی آب اکســیژنه اســتفاده کنیــد و بعــد از 
تمریــن و کســب مهــارت الزم بــرای ســاخت فواره هــای بزرگ تــر 

ایــن مقــدار را نهایتــًا تــا 15 گــرم افزایــش دهیــد!
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نکته سوم: لوله آزمایش مناسب!
بــرای حفــظ ایمنــی در ایــن آزمایــش حتــی نــوع لوله آزمایشــی 
کــه در آن پتاســیم یدیــد اشباع شــده را تهیــه می کنیــد هــم مهــم 
ــر  ــکات زی ــه ن ــب ب ــش مناس ــاب لوله آزمای ــرای انتخ ــت! ب اس

توجــه فرماییــد:

از لوله آزمایش لبه دار و یا سرپیچ دار استفاده نکنید! 
همان طــور کــه در مراحــل آزمایــش شــرح داده شــد، شــما بایــد 
ــد و  ــن بریزی ــد را داخــل ارل ــول پتاســیم یدی ــی ســریع محل خیل
ــر  ــد. اگ ــن دور کنی ــه ارل ــیر دهان ــود را از مس ــت خ ــریعًا دس س
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لوله آزمایــش شــما لبــه دار و یــا ســرپیچ دار باشــد، ممکــن اســت 
ــید،  ــب بکش ــود را عق ــت خ ــرعت دس ــد به س ــد داری ــی قص وقت
ــد و  ــر کن ــن گی ــه ارل ــه دهان ــرپیچ ب ــمت س ــا قس ــه و ی ــه لول لب
ــه  ــه ب ــای اینک ــف به ج ــواره ک ــود و ف ــن ش ــی ارل ــث واژگون باع
ــان  ــا مخاطبینت ــما و ی ــمت ش ــه س ــد ب ــوران کن ــاال ف ــمت ب س

ــد!  فــوران کن

از لوله آزمایش با قطر زیاد استفاده کنید!
ــا  ــع را ب ــد کل مای ــد نمی توانی ــم باش ــش ک ــر لوله آزمای ــر قط اگ
ــه  ــل از اینک ــت قب ــن اس ــد، و ممک ــن بریزی ــل ارل ــرعت داخ س
بتوانیــد کل محلــول را داخــل ارلــن بریزیــد واکنــش انجام شــده 
و کــف از ارلــن بــه بیــرون فــوران کنــد! کــه ایــن حالــت عــالوه 
بــر اینکــه خطرنــاک اســت )مطابــق باحالتــی کــه در »نکتــه دوم« 
شــرح دادیــم(، میــزان فــوران کــف نیــز کاهــش می یابــد، چــون 
ــیم  ــول پتاس ــی از محل ــدن بخش ــع از وارد ش ــف مان ــروج ک خ

ــود! ــن می ش ــد در ارل یدی

ــل 2 ســانتی متر(  ــاد )حداق ــا قطــر زی ــر لوله آزمایــش ب ــه: اگ نکت
در آزمایشــگاه نداریــد، می توانیــد محلــول پتاســیم یدیــد را 
ــد و  ــل کنی ــک منتق ــر کوچ ــا بش ــدرج و ی ــتوانه م ــک اس ــه ی ب
ــه از  ــد. )البت ــن بریزی ــل ارل ــول را داخ ــا محل ــتفاده از آنه ــا اس ب

ــد.( ــن کنی ــه ریخت ــدام ب ــن ظــروف اق ــه ای ســمتبدون لب
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از لوله آزمایش پیرکس و یا پالستیکی استفاده کنید!
همان طــور کــه اشــاره شــد انحــالل پتاســیم یدیــد در آب 
ــه  ــن موضــوع باعــث می شــود ک ــر اســت و ای به شــدت گرماگی
محلــول به ســرعت ســرد شــود! در چنیــن شــرایطی اگــر کیفیــت 
شیشــه لوله آزمایــش مناســب نباشــد، ایــن تغییــر ناگهانــی دمــا 
ــد باعــث شکســته شــدن لوله آزمایــش در دســتان شــما  می توان
ــا از لوله هــای آزمایــش  ــرای ایــن آزمایــش، ی شــود! بنابرایــن ب
شیشــه ای باکیفیــت )پیرکــس( اســتفاده کنیــد و یــا از لوله هــای 

آزمایــش پالســتیکی.

نکته چهارم: خطر انفجار؟!
ــاره  ــرف« اش ــدازه ظ ــکل و ان ــش »ش ــته در بخ ــل گذش در فص
کردیــم کــه بــرای اینکــه فــوران خوبــی از کــف داشــته باشــیم الزم 
اســت کــه ابتــدا فشــار کــف داخــل ظــرف افزایــش پیــدا کنــد تــا 
کــف بــا ســرعت زیــاد از دهانــه ظــرف خــارج شــود و تــا ارتفــاع 

زیــادی بــه پــرواز درآیــد. 
امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اگــر فشــار داخــل ظــرف خیلــی 
زیــاد شــود و کــف تولیدشــده نتوانــد بــا ســرعت زیــاد از دهانــه 
ظــرف خــارج شــود، افزایــش فشــار می توانــد اینقــدر زیــاد شــود 
ــت  ــن حال ــه در ای ــود! ک ــش ش ــرف آزمای ــار ظ ــث انفج ــه باع ک
ــه اطــراف پرتــاب  ــا آب اکســیژنه ب خورده هــای شیشــه همــراه ب
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خواهــد شــد!

ــک  ــای باری ــه دهانه ه ــی ک ــتفاده از ظروف ــل اس ــن دلی ــه همی ب
به هیچ وجــه توصیــه  آزمایــش  ایــن  بــرای  دارنــد  بلنــد  و 
ــن  ــک ارل ــد ی ــاره ش ــم اش ــالً ه ــه قب ــور ک ــود! و همان ط نمی ش

ــت. ــش اس ــن آزمای ــام ای ــرای انج ــرف ب ــن ظ ــزرگ بهتری ب

ضمنــًا الزم بــه ذکــر اســت کــه واکنــش تجزیــه آب اکســیژنه یــک 
ــرعت  ــزور س ــور کاتالی ــا حض ــون ب ــت و چ ــاده اس ــش گرم واکن
ــادی به ســرعت  ــد، گرمــای زی واکنــش به شــدت افزایــش می یاب
آزاد می شــود و دمــای محلــول به ســرعت بــاال مــی رود. بنابرایــن 
ــن  ــوب نباشــد ای ــن شــما پیرکــس مرغ ــس شیشــه ارل ــر جن اگ
تغییــر ناگهانــی دمــا می توانــد باعــث شکســته شــدن ظــرف در 

حیــن آزمایــش شــود! 



فصل چهارم

خمیردندان بچه فیل!
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آزمایش خمیردندان بچه فیل!
در ایــن فصــل قصــد داریــم شــیوه اجــرای آزمایــش خمیردنــدان 
فیــل را بــا مــواد و وســایل خانگــی توضیــح دهیــم. همان طــور که 
در تصویــر می بینیــد ایــن آزمایــش را در »شــماره دی مــاه مجلــه 
ــم  ــاب می خواهی ــن کت ــرح داده ام و در ای ــوز« ش ــد دانش آم رش

دقیق تــر و البتــه مفصل تــر ایــن آزمایــش را بررســی کنیــم.

فیلــم مربــوط بــه اجــرای ایــن آزمایــش را هــم کــه بــرای مجلــه 
رشــد ضبــط کرده ایــم را می توانیــد از طریــق لینــک زیــر مشــاهده 

و دانلــود کنیــد:
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علمــی  هیجان انگیــز  و  جــذاب  آزمایش هــای  به طورکلــی 
و  خانگــی«  »آزمایش هــای  دودســته  بــه  می تــوان  را 

کــرد. دســته بندی  نمایشــی«  »آزمایش هــای 
ــا  »آزمایش هــای خانگــی« برخــالف »آزمایش هــای نمایشــی« ب
مــواد و وســایل ســاده ای کــه معمــوالً در زندگــی روزمــره بــا آن ها 
ســروکار داریــم انجــام می شــوند و بــه همیــن دلیــل اجــرای ایــن 
آزمایش هــا بســیار کم هزینه تــر و »معمــوالً« بی خطــر و یــا 

کم خطرنــد! 
همانطــور کــه در مقدمــه کتــاب اشــاره شــد، وقتی کــه قــرار اســت 
خــود کــودک در انجــام آزمایــش مشــارکت داشــته باشــد )چــه 
ــتقل  ــورت مس ــودش به ص ــا خ ــه کالس درس( و ی ــه و چ در خان
ــه بســیار  آزمایشــی را انجــام دهــد، آزمایش هــای خانگــی گزین

مناســبتری بــرای ایــن نــوع فعالیــت علمــی اســت. 

ــای  ــیاری از آزمایش ه ــه در بس ــید ک ــته باش ــر داش ــه در نظ البت
ــرای  ــا ب ــر نه تنه ــک بزرگ ت ــی ی ــور و همراه ــم، حض ــی ه خانگ
ــی  ــور و همراه ــه حض ــت، بلک ــی اس ــی الزام ــکات ایمن ــظ ن حف
ــد باعــث ایجــاد  ــم در اجــرای آزمایــش می توان ــا معل ــن ی والدی

ــود. ــوز ش ــتر در دانش آم ــزه بیش ــی و انگی ــاط علم شورونش

http://mrazmayesh.ir/roshd-d4
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ــه  ــرای اینکــه آزمایــش خمیردنــدان فیــل را ب در ابتــدا ببینیــم ب
ســبک خانگــی اجــرا کنیــم بــه چــه مــواد و وســایلی نیــاز داریــم؟ 
ــام  ــل انج ــدم مراح ــل، قدم به ق ــش قب ــد آزمای ــه، مانن و در ادام
ایــن آزمایــش و علــت علمــی آن را شــرح خواهیــم داد. و در آخــر 

بــه نــکات ایمنــی آزمایــش اشــاره خواهیــم کــرد.

مواد و وسایل موردنیاز:
................................................. 150 میلی لیتر	  سرکه سفید 
...................................... 2 قاشق چای خوری	  جوش شیرین 
مایع ظرف شویی ................................. یک قاشق غذاخوری	 
.......................................................... نصف استکان	  آب 
.................................. 2 تا 3 قطره	  رنگ خوراکی )اختیاری( 
بطری نوشابه کوچک	 
سفره یک بارمصرف )اختیاری(	 
ظرف بزرگ یا تشت آب	 
پیمانه یا قاشق چای خوری	 

مراحل انجام آزمایش:
قــدم اول( ســفره یک بارمصــرف را روی میــز پهــن کنیــد و وســایل 

آزمایــش را روی آن قــرار دهید.
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ــرار داده و  ــزرگ ق ــرف ب ــل ظ ــابه را داخ ــری نوش ــدم دوم( بط ق
ــد.  ــر کنی ــرکه پ ــی از آن را از س نیم
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ــد  ــوم( یــک قاشــق غذاخــوری مایــع ظرف شــویی و چن ــدم س ق
ــا حرکــت  ــد. و ب ــه کنی ــه ســرکه اضاف ــی را ب ــگ خوراک قطــره رن

ــد. ــل کنی ــرکه ح ــویی را در س ــع ظرف ش ــته مای ــی آهس دوران
  

ــل  ــیرین را داخ ــوری جوش ش ــق چای خ ــارم( دو قاش ــدم چه ق
ــداری از  ــد. )مق ــم بزنی ــوب ه ــه و خ ــتکان آب ریخت ــف اس نص
ــان  ــداری از آن همچن ــود و مق ــل می ش ــیرین در آب ح جوش ش

به صــورت جامــد در آب باقــی می مانــد(
   

ــان  ــول آب و جوش شــیرین همچن ــم( درحالی کــه محل ــدم پنج ق
ــل  ــرعت داخ ــول را به س ــام محل ــت، تم ــش اس ــال چرخ در ح
بطــری نوشــابه ریختــه و ســریعًا دســت خــود را عقــب بکشــید. 
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در یک لحظــه فــواره ای از کــف بــه خــارج بطــری فــوران می کنــد. 

علت علمی آزمایش:
بــا  ســدیم(  )بی کربنــات  جوش شــیرین  واکنــش  ایــن  در 
ــا  ــتیک( ب ــید اس ــرکه )اس ــیمیایی )NaHCO3( و س ــول ش فرم
فرمــول شــیمیایی )CH3COOH( باهــم واکنــش می دهنــد، 
ــش  ــه واکن ــد درنتیج ــر می بینی ــول زی ــه در فرم ــور ک و همان ط
ایــن دو مــاده، ســدیم اســتات )CH3COONa(، آب )H2O( و گاز 

ــود:  ــد می ش ــن )CO2( تولی ــید کرب دی اکس
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ــع  ــود مای ــت وج ــه عل ــل ب ــش قب ــل آزمای ــم مث ــا ه در اینج
ظرف شــویی در ســرکه، بــا آزاد شــدن گاز دی اکســید کربــن کــف 
تولیــد می شــود، و در ایــن آزمایــش هــم شــاهد فــوران زیبــای 

ــر(. ــی کوچک ت ــاد خیل ــه در ابع ــود )البت ــم ب ــف خواهی ک
واکنــش ســرکه و جوش شــیرین هــم مثــل آزمایــش قبــل یــک 
ــا دســت زدن  آزمایــش گرمازاســت و بعــد از اجــرای آزمایــش ب

بــه بدنــه بطــری افزایــش دمــای محلــول محســوس اســت.

نکات ایمنی آزمایش:
ــی  ــای خانگ ــی آزمایش ه ــد، به طورکل ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
ــری  ــر کمت ــاالت خط ــی احتم ــای نمایش ــه آزمایش ه ــبت ب نس
ــئله ای  ــن مس ــم مهم تری ــش ه ــن آزمای ــوص ای ــد. در خص دارن
ــگام  ــه در هن ــن اســت ک ــد ای ــت کنی ــه آن دق ــه الزم اســت ب ک
ــن کــف به صــورت پاشــیده  ــه ای ــب باشــید ک ــوران کــف مراق ف
ــع ظرف شــویی، حــاوی  ــر مای نشــود، چــون ایــن کــف عــالوه ب
ــه  ــت، ک ــتات اس ــدیم اس ــیرین، و س ــرکه و جوش ش ــداری س مق
البتــه در صــورت ورود بــه چشــم آســیب جــدی ای وارد نمی شــود 
ولــی باعــث ســوزش چشــم می شــود کــه ایــن ســوزش بــا یــک 
شستشــوی مناســب پــس از مــدت کوتاهــی برطــرف می شــود.
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فعال صبر کنید!
ــا کالس درس را  ــزل و ی ــن آزمایــش در من ــر قصــد اجــرای ای اگ
داریــد اکیــدا توصیــه مــی کنــم کــه ابتــدا فصــل بعــد را کامــل 
مطالعــه کنیــد و بعــد اقــدام بــه انجــام ایــن آزمایــش و یــا هــر 

آزمایــش دیگــری بــرای فرزنــد و یــا دانــش آموزانتــان کنیــد!

در فصــل بعــد توضیــح داده ام کــه اجــرای یــک آزمایــش علمــی 
بــرای کــودکان ماننــد یــک شمشــیر دو لبــه اســت! و همانقــدر که 
مــی توانــد باعــث پــرورش خالقیــت و افزایــش عالقــه آنهــا بــه 
یادگیــری شــود مــی توانــد باعــث ســرکوب خالقیــت و بــی میلــی 

کــودک شــما بــه علــم هــم بشــود! 
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یادداشت:



آزمایش و خالقیت!

فصل پنجم
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آزمایش و خالقیت!
تمــام نظام هــای آموزشــی در جهــان ســعی می کننــد کــه 
ــده آمــاده و  ــرای یــک زندگــی موفــق در آین کــودکان امــروز را ب
ــای  ــتید در دنی ــاهد هس ــه ش ــور ک ــا همان ط ــد؛ ام ــد کنن توانمن
امــروز، ســرعت تغییــر و تحــول در زندگــی و پیشــرفت بشــر بــا 
ــمندان  ــی دانش ــه حت ــت ک ــش اس ــه افزای ــتابی رو ب ــان ش چن
ــری  ــتاوردهای بش ــی دس ــم پیش بین ــی« ه ــوزه »آینده شناس ح
تــا 5 ســال آینــده را کاری بســیار دشــوار و یــا حتــی غیرممکــن 
می داننــد! و در چنیــن شــرایطی قطعــًا بــا اســتفاده از ســبک های 
ــرای  ــق را ب ــن و موف ــده ای روش ــوان آین ــنتی نمی ت ــوزش س آم

ــم زد!  ــروز رق ــودکان ام ک
وقتــی بــا آینــده ای غیرقابــل پیش بینــی مواجــه هســتیم، 
»پــرورش خالقیــت« کــودکان بســیار مهــم و حیاتــی اســت، چون 
یــک انســان خــالق هرچقــدر هــم کــه دنیــای پیرامونــش تغییــر 
کنــد همیشــه راه موفقیــت خــود را پیــدا می کنــد و حتــی از دل 
ــه را  ــد! شــاید شــما هــم ایــن جمل تهدیدهــا ، فرصــت می آفرین

شــنیده باشــید کــه:
»انسان های باهوش برای انسان های خالق کار می کنند!« 

ــن و  ــادر( اولی ــه م ــید و چ ــدر باش ــه پ ــما )چ ــک ش ــدون ش ب
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ــد  ــر جدی ــن عص ــتید و در ای ــان هس ــم فرزندانت ــن معل مهم تری
ــدان و  ــوزش فرزن ــژه در آم ــیار وی ــی و بس ــی حیات ــن نقش والدی
پــرورش خالقیــت آن هــا دارنــد، تــا جایــی کــه در بســیاری مــوارد 
بــرای ســاختن آینــده ای روشــن و موفــق بــرای کــودکان، نقــش 
والدیــن از نقــش نظــام آموزش وپــرورش مهم تــر و مؤثرتــر 
اســت. و متأســفانه اگــر به درســتی نتوانیــم ایــن نقــش را 
ایفــا کنیــم قطعــًا تأثیــرات ســوء بســیاری در آینــده فرزندانمــان 

ــت.  ــد داش خواه

دانشمندان کوچک!
ــان داده  ــی نش ــات علم ــه تحقیق ــوب اینک ــیار خ ــر بس ــا خب ام
ــک  ــًا ی ــالق و ذات ــاده خ ــی فوق الع ــور طبیع ــا به ط ــه بچه ه هم
ــا  ــد تنه ــک داری ــب ش ــن مطل ــتی ای ــر به درس ــمندند! اگ دانش
ــک  ــه ی ــه چگون ــد ک ــر کنی ــوع فک ــن موض ــه ای ــت ب ــی اس کاف
ــد  ــت کن ــی صحب ــه زبان ــد ب ــال می توان ــر از دو س ــوزاد در کمت ن
کــه هیــچ پیش زمینــه ای از دســتور و قواعــد آن زبــان و یــا حتــی 

ــدارد! ــات آن ن ــوم لغ ــا و مفه معن
ــالق«  ــری خ ــیوه »یادگی ــز در ش ــگفت انگی ــری ش ــن یادگی راز ای
ــود  ــراف خ ــای اط ــه دنی ــبت ب ــودکان نس ــت! ک ــودکان اس ک
ــد و  ــگاه می کنن ــق ن ــوب و دقی ــود را خ ــط خ ــد، محی کنجکاون
ــه  ــد و »اگــر ب ــد یــک دانشــمند آن را کشــف می کنن ــًا مانن دقیق

ــد. ــه خالق ان ــم« همیش ــازه بدهی ــا اج آن ه
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ــت  ــرورش خالقی ــرای پ ــما ب ــه ش ــن کاری ک ــت مهم تری در حقیق
ــا و  ــکاوی آن ه ــرورش کنج ــد پ ــام دهی ــد انج ــود بای ــدان خ فرزن
ایجــاد فرصــت تجربه هــای جدیــد برای کشــف و شــناخت بیشــتر 

اســت.

انجــام آزمایش هــای ســاده و جــذاب علمــی در کنــار کودکانتــان، 
ــرورش  ــد و پ ــای جدی ــق تجربه ه ــای خل ــن راه ه ــی از بهتری یک
کنجــکاوی آن هاســت، و اگــر ایــن فعالیت هــا بــه شــیوه ی 
درســتی اجــرا شــود قطعــًا باعــث پــرورش خالقیــت و افزایــش 

ــود.  ــری می ش ــه یادگی ــا ب ــه آن ه عالق

ــم  ــا را ندانی ــن فعالیت ه ــح ای ــرای صحی ــول اج ــر اص ــا اگ ام
ــویم و  ــه ش ــس مواج ــالً برعک ــه ای کام ــا نتیج ــت ب ــن اس ممک
انجــام آزمایش هــای علمــی نه تنهــا باعــث افزایــش خالقیــت و 
عالقــه کــودک بــه یادگیــری نشــود بلکــه باعــث ســرکوبی حــس 

ــردد! ــری گ ــه یادگی ــه او نســبت ب کنجــکاوی و کاهــش عالق

ــن  ــن از مــن می پرســند ای ــوالً والدی ــه معم یکــی از ســؤاالتی ک
ــه نظــر شــما چــه  ــن ... ســاله اســت، ب ــودک م ــه: »ک اســت ک

ــم؟« ــام بده ــم انج ــرای کودک ــی را ب آزمایش های
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ــرای  ــش را ب ــک آزمای ــور« ی ــا »چط ــه م ــت اینک ــا در حقیق  ام
ــه«  ــه »چ ــت ک ــن اس ــر از ای ــیار مهم ت ــم بس ــرا می کنی ــودک اج ک

ــم! ــرا می کنی ــی را اج آزمایش

درواقــع اگــر اصــول درســت ایــن کار را بدانیــم می توانیــم 
ســاده ترین آزمایــش را بــه یــک پژوهــش جــذاب و هیجان انگیــز 
بــرای  کــودک و یــا دانــش آموزمــان تبدیــل کنیــم کــه به شــدت 
باعــث افزایــش حــس کنجــکاوی و عالقــه او بــه یادگیــری شــود 
و در مقابــل اگــر ایــن اصــول را رعایــت نکنیــم ممکــن اســت کــه 
ــا  ــم نه تنه ــی ه ــای علم ــن آزمایش ه ــرای جذاب تری ــی اج حت
ــری و  ــه یادگی ــودک ب ــه ک ــی در افزایــش عالق ــر مثبت ــچ تأثی هی
کنجــکاوی نداشــته باشــد، بلکــه باعــث ســرکوبی حــس کنجکاوی 

و خالقیــت کــودک و عالقــه او بــه آمــوزش شــود!

هفت اصل طالیی :
بــا توجــه بــه حساســیت بــاالی چگونگــی اجــرای آزمایــش بــرای 
ــت  ــه هف ــه ب ــی خالص ــورت خیل ــل به ص ــن فص ــودکان، در ای ک
ــان  ــن در زم ــت والدی ــه الزم اس ــی ک ــن اصول ــورد از مهم تری م
اجــرای آزمایش هــای علمــی بــرای کــودکان، رعایــت کننــد اشــاره 
ــوم  ــوزه عل ــتید، و در ح ــم هس ــما معل ــر ش ــه اگ ــم، البت می کنی
ــه  ــرای اینک ــول ب ــن اص ــت ای ــد، رعای ــس می کنی ــی تدری تجرب
تدریســی خــالق و مؤثــر داشــته باشــید بســیار حیاتــی اســت.
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اصل اول( بازیگر باشید نه کارگردان
ــن  ــوان والدی ــما به عن ــردم، ش ــاره ک ــاال اش ــه در ب ــور ک همان ط
ــت  ــا الزم اس ــتید ام ــان هس ــم فرزندانت ــن معل ــن و مهم تری اولی
کــه بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه در الگــوی جدیــد 
آموزشــی جهــان کــه مبتنــی بــر خالقیــت اســت، تعریــف معلــم 
بــا تعریفــی کــه در نظــام ســنتی آمــوزش )کــه تنهــا بــر حافظــه 

ــت!  ــاوت اس ــالً متف ــت( کام ــه داش ــوزان تکی دانش آم

ــده  ــوز یادگیرن ــده و دانش آم ــاد دهن ــم ی ــنتی معل ــام س در نظ
بــود! محتــوای آمــوزش توســط معلــم )ماننــد یــک فرمانــده و از 
ــرباز  ــک س ــد ی ــوز )مانن ــد و دانش آم ــه می ش ــاال( ارائ ــع ب موض
ــد.  ــظ کن ــا را حف ــن آموزش ه ــت ای ــه داش ــت( وظیف و زیردس
امــا در الگــوی آمــوزش خــالق معلــم دیگــر یــاد دهنــده نیســت، 

ــم، »تســهیلگر« آمــوزش اســت! بلکــه در ایــن الگــوی، معل

ــوزش  ــهیلگر آم ــه تس ــم ک ــم بگویی ــاده بخواهی ــی س ــر خیل اگ
ــن الگــوی آموزشــی  ــه در ای ــد بگوییــم ک ــه چــه معناســت بای ب
ــه  ــی را ب ــوای آموزش ــاال محت ــع ب ــم از موض ــه معل ــای اینک به ج
ــد یــک همســفر دانش آمــوز را در  ــد، مانن ــه کن دانش آمــوز دیکت
ــوز  ــود دانش آم ــن خ ــد و ای ــی می کن ــری همراه ــد یادگی فرآین

ــد. ــری می رس ــف و یادگی ــه کش ــیر ب ــن مس ــه در ای ــت ک اس



81 آزمایش و خالقیت!

شــما هــم به عنــوان اولیــن و مهم تریــن معلــم فرزندتــان در وهلــه 
اول نــگاه ســنتی بــه آمــوزش را کنــار بگذاریــد و در هنــگام انجــام 
ــردان را  ــا کارگ ــده ی ــک فرمان ــش ی ــه نق ــای اینک ــش به ج آزمای
بــازی کنیــد، ســعی کنیــد دســتیار او باشــید و بــه او اجــازه دهیــد 
ــا جایــی کــه امــکان دارد خــودش مراحــل آزمایــش را انجــام  ت

. هد د

ــل  ــتقیم وارد عم ــورت مس ــرایطی به ص ــا در ش ــد تنه ــعی کنی س
شــوید کــه بــرای رعایــت نــکات ایمنــی آزمایــش نیــاز بــه اجــرای 
ــی  ــت! و در باق ــر اس ــک بزرگت ــط ی ــش توس ــی از آزمای بخش
ــن  ــراه را در ای ــت و هم ــک دوس ــش ی ــًا نق ــما دقیق ــع ش مواق
ســفر اکتشــافی داشــته باشــید و اجــازه بدهیــد کــه او مدیریــت 

ــه عهــده داشــته باشــد. ــن برنامــه را ب ــری ای و رهب

خصوصــًا اگــر کــودک شــما قصــد داشــت تغییــری در مراحــل و 
شــیوه انجــام آزمایــش بدهــد بــا روی بــاز ایــن اجــازه را بــه او 
ــد  ــًا بای ــه حتم ــد ک ــزام نکنی ــودک ال ــه ک ــت ب ــد و هیچ وق بدهی
ایــن آزمایــش را مطابــق بــا ایــن دســتورالعمل و بــا ایــن مــواد 
ــه  ــی! در ادام ــام بده ــت انج ــته اس ــا نوش ــه اینج ــایلی ک و وس
اشــاره خواهیــم کــرد کــه اتفاقــًا ایجــاد تغییــر در مــواد و مراحــل 
آزمایــش، یکــی از ترفندهــای تبدیــل یــک آزمایــش ســاده، بــه 
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یــک پژوهــش جــذاب اســت.

ایــن کار عــالوه بــر اینکــه باعــث افزایــش میــل و عالقــه فرزندتان 
بــه یادگیــری و دقــت و همراهــی بیشــتر در انجــام ایــن فعالیــت 

ــز افزایــش می دهــد. علمــی می شــود، اعتمادبه نفــس او را نی

ــه  ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــه ب ــاال به هیچ وج ــب ب ــه مطل البت
وســایل آزمایــش را در اختیــار کــودک قــرار داده و خودتــان از دور 
ــور  ــه حض ــد ک ــه می بینی ــد! در ادام ــارت کنی ــام آن نظ ــر انج ب
ــش  ــش نق ــل آزمای ــک مراح ــام تک ت ــما در انج ــی ش و همراه
ــری  ــزان یادگی بســیار مهــم و تأثیرگــذاری درنتیجــه نهایــی و می

ــان دارد. فرزندت

اصل دوم( آموزش ندهید!
ــان  ــه فرزندانم ــزی ب ــه چی ــتیم ک ــن هس ــق ای ــا عاش ــه م هم
ــی والدیــن بهتــری هســتیم  ــم در صورت ــم و فکــر می کنی بیاموزی
کــه مطالــب بیشــتری بــه فرزندانمــان یــاد بدهیــم، امــا 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــاور کامــالً اشــتباه اســت! البت ــن ب متأســفانه ای
ــه شــما  ــم ب نظــام آموزشــی ای کــه مــا در آن تحصیــل کــرده ای

ــید!  ــته باش ــاوری داش ــن ب ــه چنی ــم ک ــق می ده ح

همــه مــا والدیــن امــروز، در نظــام آموزشــی ســنتی ای تحصیــل 
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کرده ایــم کــه بهتریــن ســال های زندگــی مــا را صــرف وارد کــردن 
اطالعــات هــزاران صفحــه از کتاب هــای مختلــف در حافظــه مــا 

کــرده و ایــن کار را وظیفــه اصلــی خــود می دانســت! 

امــا واقعــًا چنــد صفحــه از آن هــزاران صفحــه اطالعــات امــروز در 
ذهــن مــا باقی مانــده و واقعــًا چقــدر از همــان بخــش از اطالعاتی 

کــه در ذهنمــان باقی مانــده در زندگی مــان تأثیرگــذار اســت؟!

ــر خالقیــت اســت  ــی ب ــان کــه مبتن ــد آموزشــی جه الگــوی جدی
ــه  ــت ک ــدگار اس ــذار و مان ــی تأثیرگ ــا آموزش ــه تنه ــد دارد ک تأکی
ــت آمده  ــتیاق به دس ــل و اش ــا می ــوز و ب ــود دانش آم ــط خ توس

ــد.  باش

ــن  ــن و مهم تری ــوان اولی ــما به عن ــه ش ــت ک ــن معناس ــن بدی ای
ــورت  ــؤال ها را به ص ــواب س ــه ج ــای اینک ــان، به ج ــم فرزندت معل
مســتقیم در اختیــار او قــرار دهیــد بایــد کاری کنیــد کــه فرزندتان 
جــواب ســؤال هایش را خــودش پیــدا کنــد! و بــه قــول معــروف: 

به جای دادن ماهی به او ماهیگیری یاد بدهید!

برای این کار باید به چند نکته توجه کنید:
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الف( کاله همه چیزدانی! 
وقتــی همــراه بــا فرزندتــان مشــغول انجــام آزمایش هــای علمــی 
هســتید، بــدون شــک بارهــا بــا ســؤاالت فرزندتــان کــه معمــوالً 
بــا »چــرا« شــروع می شــود مواجــه می شــوید. و قطعــًا دوســت 
ــؤاالت  ــام س ــواب تم ــزرگ ج ــم ب ــک عال ــد ی ــه مانن ــد ک داری
ــه اینکــه چنیــن والدیــن  ــه او بدهیــد و او هــم ب فرزندمــان را ب

ــد!  ــار کن ــی دارد افتخ ــوش و همه چیزدان باه

ــد  ــن می گوین ــه م ــم ب ــن ه ــان و والدی ــیاری از معلم ــه بس البت
ــا  ــی بچه ه ــای علم ــش و فعالیت ه ــام آزمای ــگام انج ــه در هن ک
ســؤاالتی می پرســند کــه نمی داننــد چطــور بایــد بــه ایــن 
ســؤاالت جــواب بدهنــد، باألخــص کــه در خیلــی مواقــع، جــواب 

ــده اســت!  ــی ســؤال یــک مبحــث علمــی پیچی اصل

و همیشــه پاســخ مــن ایــن اســت کــه: شــما نبایــد جــواب ســؤال 
بچه هــا را بدهیــد و البتــه نبایــد ســؤال آن هــا را بی جــواب 

ــد!  بگذاری

منظــور چیســت؟! همان طــور کــه در ابتــدای فصــل گفتیــم همــه 
ــه  ــل ب ــا را تبدی ــا آن ه ــر م ــد و اگ ــمند و خالق ان ــا دانش بچه ه
یــک ربــات یــا ضبط صــوت نکنیــم، همیشــه هــم یــک دانشــمند 
خــالق باقــی خواهنــد مانــد! پــس بــا کودکتــان بــه ســبک یــک 
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دانشــمند برخــورد کنیــد! 

در ابتــدا ببینیــم کــه یــک دانشــمند چطــور بــه یــک کشــف علمــی 
ــک  ــه ی ــت ب ــا دق ــه اول ب ــمند در مرحل ــک دانش ــد؟ ی می رس
ــدی  ــدم بع ــد، در ق ــی می کن ــد و آن را بررس ــگاه می کن ــده ن پدی
بــا تکیــه  بــر دانــش قبلــی و خالقیــت ذاتــی خــود یــک فرضیــه 
ــکل رخ  ــن ش ــه ای ــده ب ــن پدی ــرا ای ــه »چ ــد ک ــرح می کن را مط
ــری  ــا انجــام آزمایش هــای دیگ ــد ب ــه بع ــی دهــد؟« در مرحل م
ــح  ــرده صحی ــه مطــرح ک ــه ای ک ــا فرضی ــه آی ــد ک بررســی می کن

اســت یــا خیــر! 

ــه  ــد، آن فرضی ــد کن ــه را تائی ــدی فرضی ــای بع ــر آزمایش ه اگ
ــای  ــج آزمایش ه ــر نتای ــود و اگ ــل می ش ــه تبدی ــک نظری ــه ی ب
ــای دوم،  ــمند فرضیه ه ــد، دانش ــه را رد کن ــه اولی ــدی، فرضی بع
ســوم و ... را مطــرح و دوبــاره آن فرضیه هــای جدیــد را بــا 
آزمایش هــای دیگــر تســت می کنــد و ایــن چرخــه ی »آزمایــش، 
فرضیــه، تحلیــل« یــک چرخــه مــداوم در علــم اســت و هیچ وقــت 

ــود! ــف نمی ش متوق

در حقیقــت شــما هــم وقتــی درانجــام یــک آزمایــش یــا فعالیــت 
ــد  ــوید بای ــی ش ــه م ــان مواج ــای فرزندت ــا »چرا«ه ــی ب علم
به جــای دادن پاســخ ســؤالش او را بــه ســمت حرکــت در چرخــه 
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ــه، تحلیــل« هدایــت کنیــد!  »آزمایــش، فرضی

ــه  ــان مواج ــرا«ی فرزندت ــن »چ ــا اولی ــی ب ــن کار وقت ــرای ای ب
شــدید به جــای دادن پاســخ ســؤالش بــرای مثــال بــه او بگوییــد: 
ــزی  ــه چی ــودت چ ــر خ ــه نظ ــیدی، ب ــی پرس ــی جالب ــؤال خیل »س
باعــث ایــن اتفــاق می شــود؟« و بــا ایــن کار او را تشــویق کنیــد 

تــا فرضیــه ای کــه در ذهــن دارد بیــان کنــد. 

ــه  ــد امــا به هیچ وجــه فرضی ــه او گــوش کنی ــه فرضی ــا دقــت ب ب
او را تائیــد و یــا رد نکنیــد و تنهــا بگوییــد کــه فرضیــه اش ازنظــر 
ــتی  ــم« درس ــه »باه ــتاقید ک ــت و مش ــب اس ــیار جال ــما بس ش

فرضیــه او را بررســی کنیــد. 

ب( جواب درست نداریم!
ــان تمــام  ــه اگــر فرزندت دقــت داشــته باشــید کــه در ایــن مرحل
ــچ  ــد هی ــرده باش ــش را درک نک ــک آزمای ــی ی ــای علم جنبه ه
اشــکالی نــدارد، اولیــن و مهم تریــن هــدف از انجــام آزمایش هــا 
و فعالیت هــای علمــی ایــن اســت کــه فرزنــد مــا از ایــن فعالیــت 
ــه  ــی ک ــت چیزهای ــه عل ــردن ب ــر ک ــرد و از فک ــذت بب ــی ل علم
ــر و  ــان نظ ــارت بی ــرأت و جس ــد و ج ــان بیای ــه هیج ــد ب می بین

فرضیــه ی خــود را داشــته باشــد. 
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ــد  ــش تأکی ــی آزمای ــای علم ــه روی علت ه ــتر از اینک ــس بیش پ
ــه در  ــی ک ــه چیزهای ــت ب ــا دق ــه ب ــد ک ــد، او را تشــویق کنی کنی
ــه  ــه ک ــاره آنچ ــد درب ــد و بع ــگاه کن ــد ن ــش می بین ــول آزمای ط

ــد. ــت کنی ــم صحب ــده باه دی

ــاره کنم و آن  ــم اش ــیار مه ــه بس ــک نکت ــه ی ــا ب ــت اینج الزم اس
ــم و  ــت نداری ــالً درس ــواب کام ــت ج ــم هیچ وق ــا در عل ــه م اینک
ــا بــه امــروز علــم بشــر بــه آن رســیده  تمــام جواب هایــی کــه ت
و در آینــده بــه آن خواهــد رســید مطلقــًا درســت نیســت! ایــن 
ــرای ایــن اســت  ــم اســت و تمــام تــالش دانشــمندان ب ذات عل

ــیم!  ــت تری برس ــای درس ــه جواب ه ــه ب ک

ــه  ــدازه ای ک ــد به ان ــما می ده ــد ش ــه فرزن ــی ک ــر جواب ــس اگ پ
شــما انتظــار و یــا اطــالع داریــد درســت نیســت او راه اشــتباهی 
را نرفتــه اســت و دقیقــًا در میســر یــک پژوهــش علمــی درســت 
در حــال حرکــت اســت! پــس به جــای اینکــه او را متوقــف کنیــد 
ــای  ــه جواب ه ــودش ب ــا خ ــد ت ــت کنی ــی و هدای او را همراه

ــد. ــت تر برس درس

ج( پله پله تا اکتشاف!
نکتــه دیگــری کــه الزم اســت بــه آن اشــاره کنم توجــه بــه مراحــل 

رشــد کــودک در شــیوه اجــرای آزمایــش اســت. 
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اگــر فرزنــد شــما در مراحــل قبــل از ورود بــه مدرســه، می باشــد در 
ــش  ــتر روی بخ ــی، بیش ــای علم ــا و فعالیت ه ــام آزمایش ه انج
»مشــاهده دقیــق« تمرکــز کنیــد و درنهایــت او را تشــویق کنیــد 
ــان  ــه خــود را بی ــت مشــاهداتش، فرضی ــح عل ــرای توضی ــه ب ک
ــه  ــل و بررســی درســتی فرضی ــه تحلی ــازی ب ــر نی ــا دیگ ــد، ام کن

نیســت.

امــا اگــر فرزنــد شــما دانش آمــوز دوره ابتدایــی اســت )باألخــص 
ابتدایــی دوره دوم( ضمــن طــی مراحــل بــاال ســعی کنیــد کمکش 
ــک  ــش را مح ــتی فرضیه های ــم، درس ــی ه ــا همراه ــا ب ــد ت کنی

بزنــد. 

ــت الزم  ــتانی اس ــوز دبیرس ــک دانش آم ــما ی ــد ش ــر فرزن ــا اگ ام
اســت به صــورت کامــل چرخــه ی »آزمایــش، فرضیــه، تحلیــل« را 

بــرای هــر آزمایــش و یــا فعالیــت علمــی، بــا او طــی کنیــد.

اصل سوم( سؤال های طالیی! 
ــی  ــای علم ــام آزمایش ه ــال انج ــود در ح ــودک خ ــا ک ــی ب وقت
هســتید در بســیاری مــوارد الزم اســت کــه شــما توجــه فرزندتــان 
را بــه یــک اتفــاق خــاص کــه از چشــم او درو مانــده اســت جلــب 
کنیــد، و یــا بــرای اینکــه جنبه هــای دیگــر یــک آزمایــش را بهتــر 
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ببینــد و تحلیــل کنــد از او بخواهیــد کــه در خصــوص علــت یــک 
رخــداد خــاص فکــر کنــد و نظــرش را بیــان کنــد. 

درواقــع بــا ایــن کار او را تشــویق می کنیــد بــا دقــت و کنجــکاوی 
ــود و  ــر ش ــی درگی ــت علم ــا فعالی ــش ی ــا آن آزمای ــتری ب بیش

ــرد.  بیشــتر از آن لــذت بب

بــرای مثــال از او بپرســید کــه: بــه نظــر تــو چــرا رنــگ ایــن مــاده 
ــده  ــون ش ــوان واژگ ــرا آب از لی ــی چ ــر می کن ــد؟ فک ــوض ش ع
نمی ریــزد؟ و بعــد پاســخ های فرزندتــان را ثبــت کنیــد و بااینــکار 
بــه او نشــان بدهیــد کــه مشــاهده دقیــق و البتــه فرضیه هــای 

او چقــدر ارزشــمند اســت. 

بــاز یــادآوری می کنــم کــه در ایــن مرحلــه دادن جــواب درســت 
و دقیــق مهــم نیســت، چیــزی کــه در ایــن مرحلــه بســیار مهــم 
اســت ایــن اســت کــه بــه فرزندتــان کمــک کنیــد تــا پدیده هــای 
ــا  ــت آن ه ــه عل ــردن ب ــر ک ــد و از فک ــر ببین ــش را دقیق ت اطراف

لــذت ببــرد.

»چرا«ی سیاه:
نکتــه خیلــی مهمــی کــه بایــد بــه آن اشــاره کنم ایــن اســت کــه 
ــت  ــد هیچ وق ــان را داری ــی قصــد پرســیدن ســؤال از فرزندت وقت
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جملــه ســؤالی خــود را بــا کلمــه »چــرا« شــروع نکنیــد! 

ــن  ــت ای ــا واقعی ــد ام ــب باش ــان عجی ــرف برایت ــن ح ــاید ای ش
ــروع  ــرا« ش ــه »چ ــا کلم ــما ب ــؤالی ش ــه س ــر جمل ــه اگ ــت ک اس
ــت  ــه حال ــما ب ــد ش ــن فرزن ــاد ذه ــی زی ــال خیل ــود به احتم ش
دفاعــی مــی رود و دچــار اســترس می شــود! و ایــن الک دفاعــی 
ــودک  ــی ک ــکوفایی ذهن ــت و ش ــروز خالقی ــع از ب ــترس مان و اس

شــما می شــود. 

علــت ایــن اتفــاق بــه خاطــر شــرطی شــدن ذهــن مــا نســبت بــه 
برخــی کلمــات خــاص اســت! 

ــا  ــه م ــوید ک ــه می ش ــد متوج ــر کنی ــان فک ــا خودت ــی ب ــر کم اگ
معمــوالً وقتــی در صحبــت بــا فرزندانمــان در ابتــدای جمله مــان 
از »چــرا« اســتفاده می کنیــم کــه قصــد بازخواســت کــردن آن هــا 
بــه خاطــر خطایــی کــه انجــام داده انــد را داریــم! بــرای مثــال: 
چــرا ایــن گلــدان را شکســتی؟ چــرا لباس هایــت را کثیــف 

ــا دوســتت دعــوا کــردی؟ و...  کــردی؟ چــرا ب

و در پاســخ بــه ایــن بازخواســت مــا، فرزنــد مــا معمــوالً به جــای 
ــه و  ــال توجی ــه دنب ــاق، ب ــت اتف ــت عل ــی درس ــل و بررس تحلی

دفــاع از کار خــود اســت! 
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ــن الک  ــه ای ــودک ب ــن ک ــن ذه ــش رفت ــام آزمای ــان انج در زم
دفاعــی باعــث می شــود کــه به جــای دقــت بــرای یافتــن علــت 
پدیــده ای کــه مشــاهده کــرده، بــه دنبــال توجیــه و دفــاع صــرف، 
ازنظــر خــود باشــد. و حتــی به صــورت لجوجانــه ای ســعی کنــد 

از نظــری کــه فهمیــده اشــتباه اســت دفــاع کنــد!

ــیدن  ــد پرس ــش قص ــام آزمای ــال انج ــی در ح ــه وقت ــس همیش پ
ســؤالی از فرزنــد خــود داریــد یــا اصــالً از کلمــه »چــرا« اســتفاده 
ــل از  ــد، قب ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــی ک ــد مثال های ــا همانن ــد و ی نکنی
ــی و ...  ــو، فکــر می کن ــه نظــر ت ــل: ب کلمــه »چــرا« از کلماتــی مث

ــد. ــتفاده کنی اس

اصل چهارم( دفتر اکتشافات:
ــن  ــه مخاطبی ــه ب ــوم همیش ــگفتی های عل ــگ ش ــه جن در برنام
ــا  ــر زیب ــک دفت ــه ی ــد از برنام ــه بع ــم ک ــه، پیشــنهاد می کن برنام
ــد، و  ــن« بگذارن ــافات م ــر اکتش ــام آن را »دفت ــد و ن ــه کنن تهی
ــذاب  ــای ج ــدن آزمایش ه ــا دی ــه ب ــن برنام ــه در ای ــؤاالتی ک س
ــر  ــز علمــی در ذهنشــان ایجادشــده را در ایــن دفت و هیجان انگی
یادداشــت کــرده و شــروع بــه تحقیــق بــرای پیــدا کــردن جــواب 

ــد. ــؤال ها کنن ــن س ای
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ــت در  ــرار اس ــی ق ــم دارم، وقت ــما ه ــه ش ــنهاد را ب ــن پیش همی
ــًا  ــد حتم ــرا کنی ــان اج ــا فرزندت ــی را ب ــای علم ــزل آزمایش ه من
یــک دفتــر زیبــا بــه همیــن نــام بــرای او تهیــه کنیــد و گزارشــی از 
انجــام آزمایــش و مشــاهدات و فرضیه هایــی کــه فرزندتــان بیان 
ــش،  ــن آزمای ــام ای ــا انج ــه ب ــؤاالتی ک ــور س ــد و همین ط می کن
بــرای فرزندتــان ایجادشــده و می خواهیــد دربــاره جــواب آن هــا 

تحقیــق کنیــد را در ایــن دفتــر یادداشــت کنیــد.

ــق و مستندســازی  ــک تحقی ــن کار، هــم شــیوه درســت ی ــا ای ب
علمــی را بــه فرزندتــان آمــوزش می دهیــد، و هــم وجــود چنیــن 
دفترچــه ای باعــث افزایــش عالقــه و انگیــزه فرزندتــان بــه ادامــه 

چنیــن فعالیت هایــی می شــود.

اصل پنجم( برنامه ریزی و تدارکات
بــرای اجــرای جــذاب و مؤثــر یــک آزمایــش یــا فعالیــت علمــی، 
الزم اســت قبــل از شــروع آزمایــش مقدماتــی را آمــاده کنیــد، کــه 

ــد از: مهم تریــن آن هــا عبارتن

1- آمادگی علمی:
ــه  ــق و مطالع ــرای تحقی ــی را ب ــش، وقت ــام آزمای ــل از انج قب
خودتــان در خصــوص آن آزمایــش اختصــاص دهیــد و باألخــص 
ــی  ــه و بررس ــق مطالع ــورت دقی ــش را به ص ــی آزمای ــکات ایمن ن
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کنیــد. 

وقتــی شــما اشــراف خوبــی روی آزمایــش داشــته باشــید 
ــان را  ــی کودکت ــفر علم ــه س ــی نقش ــد خوب ــا ح ــد ت می توانی
طراحــی و برنامه ریــزی کنیــد و از قبــل بــرای مواجهــه بــا بســیاری 
ــت و  ــد داش ــتری خواهی ــی بیش ــی او آمادگ ــؤاالت احتمال از س
ــه  ــان را ب ــه فرزندت ــم توج ــش ه ــرای آزمای ــان اج ــه در زم البت

ــد. ــب کنی ــش جل ــم آزمای ــای مه بخش ه

2- آماده سازی تجهیزات و مواد:
ــک  ــه انجــام ی ــد خــود را دعــوت ب ــل از اینکــه فرزن همیشــه قب
ــزات و مــواد را  ــد، تمــام تجهی ــا فعالیــت علمــی کنی آزمایــش ی
آمــاده کنیــد، البتــه منظــورم ایــن نیســت کــه بایــد همه چیــز از 
قبــل روی میــز آزمایــش چیــده شــده باشــد! اتفاقــًا بهتــر اســت 
همــراه بــا فرزندتــان مــواد و لــوازم را بــه میــز یــا محــل آزمایــش 

منتقــل کنیــد. 

ــواد و  ــه م ــا هم ــه آی ــد ک ــک کنی ــًا چ ــروع حتم ــل از ش ــا قب ام
ــکار  ــی ابت ــه؟ و حت ــا ن ــد ی ــزل داری ــاز را در من ــزات موردنی تجهی
عمــل بــه خــرج بدهیــد و ســعی کنیــد در هنــگام آزمایــش، خارج 
ــته  ــود داش ــار خ ــوادی را در کن ــم، م ــواد الزم« ه ــت »م از لیس
باشــید تــا فرزندتــان بــا ایــده و خالقیــت خــود بتوانــد تغییراتــی 



آزمایشهای جادویی94

در رونــد آزمایــش ایجــاد کنــد.

این مسئله از دو جنبه اهمیت خاص دارد:
اول اینکــه برنامه ریــزی بــرای یــک فعالیــت علمــی یــک مهــارت 
اساســی اســت و بــا ایــن کار فرزنــد شــما ایــن مهــارت را از شــما 

می آمــوزد.

ــه  ــوید ک ــه ش ــش متوج ــرای آزمای ــان اج ــر در زم ــه اگ دوم اینک
بعضــی از وســایل را نداریــد و یــا کلــی وقــت صــرف پیــدا کــردن 
آن هــا کنیــد ممکــن اســت کــه حوصلــه فرزندتــان ســر بــرود و 

ــه کار از دســت بدهــد. ــه خــود را ب عالق

3- آمادگی روحی:
ــه انجــام آزمایــش کنیــد! همان طــور  همیشــه بانشــاط شــروع ب
ــه  ــان ک ــی جه ــد آموزش ــوی جدی ــم، الگ ــاره کردی ــالً اش ــه قب ک
ــی  ــا آموزش ــه تنه ــد دارد ک ــت تأکی ــت اس ــر خالقی ــی ب مبتن
ــا  ــوز و ب ــه توســط خــود دانش آم ــدگار اســت ک ــذار و مان تأثیرگ

میــل و اشــتیاق به دســت آمده باشــد. 

پــس اگــر میــل و اشــتیاق را از یادگیــری حــذف کنیــم قطعــًا دیگــر 
آمــوزش خالقــی هــم وجــود نخواهــد داشــت! 
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ــود را  ــد خ ــا فرزن ــراه ب ــش هم ــام آزمای ــد انج ــی قص ــس وقت پ
داریــد بــه روحیــه او نیــز توجــه کنیــد و ببینیــد کــه آیــا شــرایط 
روحــی مناســبی بــرای انجــام ایــن فعالیــت علمــی را دارد یــا نــه! 
اگــر شــرایط روحــی کــودک شــما مناســب نیســت پــس زمــان 

مناســبی هــم بــرای انجــام آزمایــش نیســت! 

ــی از  ــره خوب ــر خاط ــما اگ ــودک ش ــع ک ــیاری مواق ــه در بس البت
ــد  ــه او بگویی ــه ب ــد همین ک ــته باش ــی داش ــای قبل آزمایش ه
قصــد انجــام یــک آزمایــش جدیــد را داریــد بــه شــوق می آیــد، 
ــید  ــته باش ــه داش ــه آن توج ــه ب ــد همیش ــه بای ــه ای ک ــا نکت ام
ــه انجــام  ــور ب ــودک خــود را مجب ــت ک ــه هیچ وق ــن اســت ک ای

ــد!  یــک فعالیــت علمــی نکنی

ــر و نتیجه بخــش  ــی مؤث ــا زمان انجــام یــک فعالیــت علمــی تنه
اســت کــه همــراه بــا شورونشــاط و عالقــه فرزندتــان باشــد، در 
ــود  ــل نمی ش ــی حاص ــه مطلوب ــا نتیج ــورت نه تنه ــن ص ــر ای غی
بلکــه ممکــن اســت کــه حتــی باعــث تنفــر فرزندتــان از یادگیــری 

شــود!!

4- آماده سازی فضا:
ــا  ــاق ی منظــورم از آماده ســازی فضــا فقــط آماده ســازی یــک ات
ــز آزمایــش نیســت! ســعی کنیــد در زمــان اجــرای آزمایــش  می
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ــد!  ــک جــو علمــی کامــل را شبیه ســازی کنی ی

ــرای  ــًا ب ــم کــه حتم ــان مقــدور اســت پیشــنهاد می کن ــر برایت اگ
خودتــان و فرزندتــان روپــوش آزمایشــگاهی تهیــه کنیــد، و هــر 
وقــت کــه قصــد انجــام یــک آزمایــش را داریــد )هرچقــدر هــم 
کــه ایــن آزمایــش ســاده باشــد( اول روپوش هایتــان را بپوشــید، 
و همــراه بــا مــواد و تجهیــزات الزم بــرای انجــام آزمایــش، حتمــًا 
ــد و  ــاده کنی ــات آم ــت اتفاق ــرای ثب ــم ب ــافات را ه ــر اکتش دفت
دقیقــًا مثــل یــک پژوهشــگر واقعــی وارد اجــرای آزمایش شــوید.

آمــاده شــدن بــرای هــر چیــز، آن چیــز را ارزشــمند می کنــد 
ــتر  ــه بیش ــز و عالق ــاد تمرک ــث ایج ــم، باع ــب ه ــای مناس و فض

 . د می شــو

ــه انجــام  ــان را ب ــه فرزندت ــه عالق ــن اینک ــن کار ضم ــا ای شــما ب
آزمایــش افزایــش می دهید ایــن فعالیــت را در نظر او ارزشــمندتر 
ــام  ــال انج ــه در ح ــد ک ــاس می کن ــًا احس ــد، و او واقع می کنی
ــز و  ــن باعــث افزایــش تمرک ــم اســت و همی ــًا مه ــک کار واقع ی

همراهــی او می شــود.

اصل ششم( خالقیت در سادگی است!
 آزمایش هــای علمــی را از جهــت هــدف اجــرای آزمایــش 
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ــی«  ــی و پژوهش ــی، آموزش ــته »انگیزش ــه دس ــه س ــوان ب می ت
کــرد.  تقســیم بندی 

آزمایش هــای پژوهشــی آن درســته از آزمایش هایــی اســت 
کــه پژوهشــگران حرفــه ای و دانشــمندان در دانشــگاه ها و مراکــز 
ــام آن  ــال انج ــم، در ح ــای عل ــترش مرزه ــرای گس ــی ب تحقیقات

هســتند و مــورد بحــث مــا در ایــن کتــاب نیســت!

آزمایش های انگیزشی:
وقتــی هــدف از انجــام آزمایــش، ایجــاد انگیــزه بــرای یادگیــری 
ــوه بصــری و  و شورونشــاط علمــی باشــد، مســلم اســت کــه جل
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــش، از اهمی ــودن آزمای ــز ب هیجان انگی
اســت و ایــن دقیقــًا همــان کاری اســت کــه مــا در برنامــه »جنگ 

ــم.  ــام می دهی ــوم« انج ــگفتی های عل ش

ــاط و  ــاد شورونش ــرای ایج ــی ب ــای انگیزش ــرای آزمایش ه در اج
هیجــان بیشــتر، در بســیاری از مــوارد الزم اســت کــه از تجهیــزات 
پیشــرفته و مــواد شــیمیایی خــاص و ... اســتفاده کــرد. و در کل 

آزمایشــهای نمایشــی در ایــن دســته قــرار مــی گیرنــد.

آزمایش های آموزشی:
ــک  ــالق ی ــوزش خ ــش آم ــرای آزمای ــان از اج ــی هدفت ــا وقت ام
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ــت از  ــر اس ــل بهت ــت قب ــس حال ــت، برعک ــی اس ــث علم مبح
ــش  ــام آزمای ــرای انج ــایل ب ــت ترین وس ــاده ترین و دم دس س

ــد.  ــتفاده کنی اس

بــه همیــن دلیــل، آزمایش هایــی کــه معــروف بــه »آزمایش هــای 
خانگــی« هســتند گزینــه ی خیلــی بهتــری بــرای آمــوزش خــالق 

کودکان انــد. 

ــای  ــه آزمایش ه ــوید ک ــه بش ــع وسوس ــی مواق ــاید در بعض ش
پیچیــده تــری را انجــام بدهیــد! امــا الزم اســت بدانیــد کــه چنین 
آزمایش هایــی ممکــن اســت بــر رونــد آمــوزش فرزندتــان تأثیــر 

منفــی بگــذارد! 

ــالق و  ــی خ ــا آموزش ــه تنه ــم ک ــد می کن ــم تأکی ــا بازه در اینج
مانــدگار اســت کــه توســط خــود دانش آمــوز و بــا میــل و اشــتیاق 

باشــد.  به دســت آمده 

ــه  ــی ک ــی درعین حال ــای علم ــا و فعالیت ه ــن آزمایش ه بنابرای
بایــد بــرای فرزندتــان جــذاب و ســؤال برانگیز باشــد، الزم اســت 
انجــام آن آزمایــش یــا فعالیــت، در حیطــه توانایی هــای عملــی 

و اجرایــی او قــرار بگیــرد.
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ــان  ــه فرزندت ــد ک ــده باش ــدری پیچی ــش به ق ــام آزمای ــر انج اگ
ــاد  ــال زی ــد به احتم ــته باش ــارکت داش ــام آن مش ــد در انج نتوان
ــن  ــی ممک ــود و حت ــرت می ش ــش پ ــام آزمای ــش از انج حواس
اســت نســبت بــه انجــام آن آزمایــش بی میــل شــود. و در 
چنیــن شــرایطی دیگــر آمــوزش خالقــی وجــود نخواهــد داشــت!

اصل هفتم( از آزمایش تا زندگی!
یکــی از نــکات بســیار مهمــی کــه همیشــه در دوره هــای 
آموزشــی ای کــه بــرای والدیــن و معلمــان علــوم برگــزار می کنــم، 

به شــدت روی آن تأکیــد دارم، ایــن اســت کــه:
نبایــد یــک آزمایــش، در اجــرا و بیــان نتیجــه علمــی آن آزمایــش، 

خالصــه شــود!

ــم  ــادآوری کنی ــت ی ــدا الزم اس ــئله ابت ــن مس ــح ای ــرای توضی ب
کــه هــدف اصلــی از آمــوزش کــودکان ایــن اســت کــه آن هــا را 
بــرای خلــق یــک زندگــی موفــق در آینــده آمــاده کنیــم. امــا بــرای 
اینکــه یــک کــودک تبدیــل بــه انســانی موفــق و توانمنــد بشــود 

ــد؟! ــد ببین ــی بای ــه آموزش های چ

ــاروارد(  ــگاه ه ــتاد دانش ــد و اس ــناس رش ــر )روانش ــوارد گاردن ه
کــه بــه خاطــر نظریــه هوش هــای چندگانــه اش در جهــان بســیار 
ــرد انســان  ــک ف ــه ی ــرای اینک ــد اســت ب ــروف اســت، معتق مع
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موفــق و توانمنــدی بشــود الزم اســت کــه پنــج مهــارت بنیادیــن 
ــه او آمــوزش داده و در او تقویــت شــود.  ب

ــر  ــری گاردن ــان یادگی ــه بنی ــه ب ــه ک ــای پنجگان ــن مهارت ه ای
معــروف اســت عبارت انــد از: مهــارت حــل مســئله، مهــارت 
دســتیابی بــه اطالعــات، مهــارت درســت فکــر کــردن، مهــارت فــن 

بیــان ، و مهــارت ارتباط گیــری

حــاال مســئله ایــن اســت که اگــر شــما، اصول اجــرای یــک آزمایش 
و فعالیــت علمــی را به درســتی رعایــت کنیــد، می توانیــد در زمــان 
اجــرای یــک آزمایــش تمــام ایــن مهارت هــا را در فرزندتــان 

تقویــت کنیــد! 

ــه  ــا ب ــد تنه ــه قصــد اجــرای یــک آزمایــش را داری پــس وقتی ک
فکــر آمــوزش یــک مبحــث علمــی خــاص نباشــید! اجــرای یــک 
ــه  ــت ک ــری اس ــت بی نظی ــی فرص ــت علم ــا فعالی ــش ی آزمای
شــما مهارت هــای فرزندتــان را بــرای یــک زندگــی شــاد و موفــق 

تقویــت کنیــد. 

بــه همیــن خاطــر در صفحــات قبــل بارهــا بــه همراهــی شــما در 
زمــان اجــرای آزمایــش و یــا مشــارکت فرزندتــان در برنامه ریــزی 

و اجــرای آزمایــش و ... تأکیــد شــده اســت.
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بــرای مثــال وقتــی در زمــان اجــرای آزمایــش از فرزندتــان 
ــع در  ــد، درواق ــرح ده ــود را ش ــاهدات خ ــه مش ــد ک می خواهی
ــان ســؤالی  ــی کودکت ــان او هســتید. وقت ــن بی ــت ف حــال تقوی
ــؤالش  ــواب س ــا ج ــد ت ــک می کنی ــه او کم ــما ب ــد و ش می پرس
را، خــودش بــه دســت بیــاورد مهــارت دســت یابی بــه اطالعــات 
را بــه او می آموزیــد، و وقتــی در برنامه ریــزی و آماده ســازی 
آزمایــش مشــارکت می کنــد مهــارت ارتباط گیــری و فعالیــت 

گروهــی را دراو تقویــت می کنیــد.

ــد یــک  ــد دارم: نبای ــه همیشــه تأکی ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ب
آزمایــش در اجــرای آن آزمایــش و بیــان نتیجــه علمــی آن 
خالصــه شــود، بلکــه بــا اجــرای یــک آزمایــش بایــد زندگــی کردن 

ــد! ــان بیاموزی ــه فرزندانت را ب

قدم بعدی؟!
ــول  ــن اص ــا مهم تری ــردم ت ــعی ک ــاب س ــل از کت ــن فص در ای
پــرورش خالقیــت کــودکان بــا اســتفاده از آزمایش هــای جــذاب 
ــتاندارهای  ــا و اس ــن الگوه ــا جدیدتری ــق ب ــه مطاب ــی، ک علم
آمــوزش خــالق علــوم تجربــی در جهــان اســت را توضیــح دهــم. 

ــان تمــام اصــول و ترفندهــای اجــرای خــالق آزمایــش  ــه بی البت
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بــرای کــودکان، قطعــًا در قالــب یــک فصــل از یــک کتــاب ممکــن 
ــه  ــا ب ــه تنه ــی خالص ــورت خیل ــط به ص ــا فق ــت و در اینج نیس
ــول و  ــام اص ــان تم ــم و بی ــاره کردی ــم آن اش ــل مه ــت اص هف

ــه ای دارد. ــع و حرف ــک دوره جام ــه ی ــاز ب ترفندهــا نی

امــا اگــر عالقه مندیــد کــه نــکات و ترفندهــای بیشــتری را درزمینٔه 
ــرای  ــری ب ــم حرفه ای ت ــد و معل ــودکان بیاموزی ــوزش خــالق ک آم
فرزنــدان و دانــش آمــوزان خــود باشــید، یــک هدیــه ویــژه بــرای 

شــما کــه ایــن کتــاب را تهیــه و مطالعــه کــرده ایــد، دارم!

من و کودک دانشمندم!
ــن  ــن و مهم تری ــوان اولی ــه عن ــن ب ــنایی والدی ــه آش ازآنجایی ک
معلــم کــودک، نقــش بســیار مهــم و حیاتــی ای در پــرورش 
ــرای  ــق ب ــن و موف ــده ای روش ــاختن آین ــودکان و س ــت ک خالقی
فرزندانمــان دارد، دوره ای جامــع و حرفــه ای مخصــوص والدیــن 
ــه  ــوم ب ــالق عل ــوزش خ ــای آم ــول و ترفنده ــوزش اص ــرای آم ب
کــودکان طراحــی کــرده ام بــا عنــوان: مــن و کــودک دانشــمندم!

ــوم  ــم درس عل ــا معل ــتان و ی ــم دوره دبس ــما معل ــر ش ــه اگ البت
تجربــی دبیرســتان هســتید ایــن دوره بــرای شــما نیــز می توانــد 
بســیار مفیــد باشــد، امــا بــرای معلمیــن، دوره تخصصــی دیگــری 
هــم بــا عنــوان »معلــم جادویــی علــوم« طراحــی کــرده ایــم کــه 
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ــک  ــی را در لین ــن دوره آموزش ــل ای ــات کام ــد توضیح می توانی
زیــر مشــاهده کنیــد:

mrazmayesh.ir/mjo

در دوره آموزشــی »مــن و کــودک دانشــمندم«، فعالیتهــا و 
ــه  ــود ک ــوزش داده می ش ــما آم ــه ش ــی ب ــای جذاب آزمایش ه
تنهــا بــا اســتفاده از وســایل و مــوادی کــه در هــر خانــه ای پیــدا 
ــیرینی  ــاعت های ش ــان س ــراه فرزندت ــد هم ــود می توانی ــی ش م
ــم و  ــه عل را صــرف یادگیــری و پژوهــش کنیــد، و او را نســبت ب

یادگیــری عالقه منــد کنیــد.  

اســاس انتخــاب فعالیت هــا و آزمایش هــای ایــن دوره آموزشــی، 
در وهلــه اول لذت بخــش بــودن آن هــا بــرای بچه هــا )و در 

بســیاری مــوارد نیــز بــرای بزرگترهــا( بــوده اســت.

ــه  ــت ک ــوده اس ــل ب ــن دلی ــه ای ــا ب ــن فعالیت ه ــاب ای انتخ
ــان  ــی را نش ــی مهم ــم علم ــق و مفاهی ــا حقای ــک از آن ه ــر ی ه
می دهنــد. ایــن تجربیــات کــه بچه هــا در ســنین پاییــن کســب 
می کننــد، در دوران مدرســه و حتــی در آینــده شــخصی و حرفــه 

ــود.  ای آنهــا مفیــد خواهــد ب

http://mrazmayesh.ir/mjo 
http://mrazmayesh.ir/mjo 
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بــدون شــک بســیاری از ایــن آزمایش هــا و فعالیت هــای علمــی 
کــه همــراه بــا فرزندانتــان انجــام می دهیــد، تــا ابــد موردعالقــه 
آن هــا باقــی خواهــد مانــد. و هــر بــار کــه آزمایــش یــا فعالیــت 
علمــی جدیــدی را همــراه بــا فرزندتــان اجــرا و بررســی می کنیــد، 
ــاز  ــش ب ــه روی ــوم را ب ــگفت انگیز عل ــای ش ــدی از دنی دِر جدی

می کنیــد.

ــه در  ــت ک ــن اس ــوزش ای ــن دوره آم ــم ای ــیار مه ــی بس ــا ویژگ ام
ــوص  ــی در خص ــی و ترفندهای ــول علم ــش اص ــر آزمای ــار ه کن
شــیوه آمــوزش خــالق علــوم بــه شــما آمــوزش داده می شــود تــا 
شــما به راحتــی بتوانیــد هــر یــک از ایــن آزمایش هــا را، بــه یــک 
پژوهــش جــذاب بــرای فرزندتــان تبدیــل کنیــد و در کنــار انجــام 
ــاره  ــل اش ــش قب ــه در بخ ــور ک ــذاب، همان ط ــش ج ــن پژوه ای
شــد؛ تمــام »بنیان هــای یادگیــری گاردنــر« را بــه او آمــوزش داده 

ــد.  ــت کنی و در او تقوی

و  اطالعــات  آموزشــی  جامــع  دوره  ایــن  در  شــما  درواقــع 
مهارت هــای الزم بــرای پــرورش خالقیــت فرزندتــان، بــا اســتفاده 
کامــالً  به صــورت  را  علمــی  فعالیت هــای  و  آزمایش هــا  از 
ــا  ــه ب ــد ک ــن می آموزی ــد، و همچنی ــوزش می بینی ــردی آم کارب
ــن آزمایش هــا  ــان اجــرای ای ــی در زم اســتفاده از چــه ترفندهای
تمامــی مهارت هــای پنج گانــه بنیادیــن را بــه فرزنــد خــود 
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ــد. ــت کنی ــد و در او تقوی بیاموزی

ایــن دوره آموزشــی در دو ســطح مقدماتــی و تکمیلــی و به صورت 
ــا و  ــای دنی ــما از هرکج ــود، و ش ــزار می ش ــازی برگ ــالً مج کام
ــا حتــی گوشــی همــراه  ــر و ی ــا اســتفاده از یــک کامپیوت ــا ب تنه
ــد، و از  ــرکت کنی ــی ش ــن دوره آموزش ــی در ای ــد به راحت می توانی
همیــن امــروز، آینــده روشــن تری را بــرای فرزندتــان خلــق کنیــد.

جهــت کســب اطالعــت بیشــتر و ثبت نــام در ایــن دوره آموزشــی 
ــه  ــش مراجع ــای آزمای ــایت آق ــر در س ــک زی ــه لین ــد ب می توانی

کنیــد:
mrazmayesh.ir/product/koodakam

اما کمی صبر کنید! 
خبــر خــوش اینکــه اگــر شــما عالقه منــد بــه شــرکت در ایــن دوره 
ــاده  ــم فوق الع ــک معل ــه ی ــد ک ــتید و می خواهی ــی هس آموزش
بــرای فرزنــد خــود باشــید، )کــه البتــه اگــر نبودیــد ایــن کتــاب 
را تهیــه و مطالعــه نمی کردیــد!( هدیــه ای کــه بــرای شــما داریــم 

قطعــًا شــما را خوشــحال خواهــد کــرد!

هدیه مطالعه این کتاب:
از اینکــه ایــن کتــاب را بــرای مطالعــه انتخــاب کردید سپاســگزارم 

http://mrazmayesh.ir/product/koodakam 
http://mrazmayesh.ir/product/koodakam 
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و امیــدوارم کــه مطالــب آن برایتــان مفیــد بــوده و از مطالعــه آن 
ــرده باشــد.  لذت ب

اینکــه شــما ایــن کتــاب را بــرای مطالعــه انتخــاب کرده ایــد بــه 
ایــن معناســت کــه شــما هــم ازجملــه والدیــن متعهد و دلســوزی 
هســتید کــه بــرای آمــوزش خــالق فرزندتــان ارزش باالیــی قائلید 
و دغدغــه ســاختن آینــده ای روشــن و موفــق بــرای او داریــد. و 
آقــای آزمایــش بــرای شــما پــدر یــا مــادر محتــرم و دغدغه منــد 

یــک هدیــه ویــژه دارد!

ــت  ــگفت انگیز 90% اس ــف ش ــد تخفی ــک ک ــما ی ــژه ش ــه وی هدی
ــیار  ــه ای بس ــا هزین ــد ب ــد می توانی ــن ک ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ک
ــام  ــمندم« ثبت ن ــودک دانش ــن و ک ــی »م ــز در دوره مقدمات ناچی

کنیــد!

بــرای دریافــت ایــن کــد تخفیــف شــگفت انگیز تنهــا کافــی ســت 
عبــارت bookgift را بــه شــماره )10001231230001(  پیامــک کنید.

بــا ارســال ایــن پیامــک در کمتــر از دو دقیقــه پیامــک حــاوی کــد 
تخفیــف شــگفت انگیز بــرای شــما ارســال می گــردد. کــه بــا وارد 
کــردن ایــن کــد تخفیــف در صفحــه ثبت نــام دوره، مــی توانیــد 

بــا 90% تخفیــف ویــژه در ایــن دوره آموزشــی ثبــت نــام کنیــد.
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ــت  ــف را دریاف ــد تخفی ــک ک ــه پیام ــد دقیق ــس از چن ــر پ اگ
نکردیــد بــه احتمــال زیــاد شــما سیســتم دریافــت پیامــک هــای 
ــمند  ــتم هوش ــد و سیس ــرده ای ــدود ک ــود را مس ــی خ تبلیغات
ــما را  ــماره ش ــه ش ــف ب ــد تخفی ــال ک ــکان ارس ــا ام ــی م پیامک
نــدارد. امــا نگــران نباشــید! چــون همــکاران بخــش پشــتیبانی 
مــا نهایتــا طــی  یــک روز کاری از طریــق شــماره هــای معمولــی 
کــد تخفیــف را بــرای شــما ارســال مــی کننــد  و حتمــا شــما کــد 

ــرد. ــد ک ــت خواهی ــود را دریاف ــز خ ــگفت انگی ــف  ش تخفی
البتــه اگــر در گوشــی خــود از نــرم افزارهــای پیــام رســان و ضــد 
ــال  ــد از ارس ــد، بع ــی کنی ــتفاده م ــد« اس ــد »هده ــی مانن تبلیغ

پیامــک پوشــه ضــد تبلــغ برنامــه را هــم چــک کنیــد.

بــا ثبت نــام شــما در دوره مقدماتــی »مــن و کــودک دانشــمندم« 
بــه مــدت 7 هفته، هر دوشــنبه یــک جلســه از این دوره آموزشــی 
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بــه ایمیــل شــما ارســال می شــود.  و همانطــور کــه اشــاره شــد، در 
کنــار آمــوزش آزمایشــها و فعالیــت هــای جــذاب علمــی، اصــول 
علمــی و ترفندهایــی در خصــوص شــیوه آمــوزش خــالق علــوم، 
ــد  ــی بتوانی ــما به راحت ــا ش ــود ت ــوزش داده می ش ــما آم ــه ش ب
هــر یــک از ایــن آزمایش هــا را، بــه یــک پژوهــش جــذاب بــرای 

فرزندتــان تبدیــل کنیــد. 

ــم  ــا خت ــه همینج ــی ب ــن دوره آموزش ــتاوردهای ای ــه دس و البت
نمــی شــود و شــما در ایــن دوره آمــوزش مــی بینیــد کــه چطــور 
مــی توانیــد در کنــار انجــام ایــن پژوهــش هــای جــذاب، تمــام 
ــوزش داده و  ــان آم ــه کودکت ــر را ب ــری گاردن ــای یادگی بنیان ه

ــد.  ــت کنی ــان را تقوی ــن کودکت ــای بنیادی ــت و مهارته خالقی

ــج در  ــماره پن ــل ش ــه در اص ــور ک ــا همان ط ــنبه ها؟ ت ــرا دوش چ
همیــن فصــل اشــاره کردیــم فرصــت کافــی بــرای برنامه ریــزی و 
تــدارک یــک آخــر هفتــه شــیرین و هیجان انگیــز علمــی را بــرای 

فرزندتــان داشــته باشــید!

راســتی اگــر آدرس ایمیــل نداریــد و یــا دسترســی بــه ایمیــل برای  
شــما ســخت اســت، نگــران نباشــید! تنهــا کافــی اســت از طریــق 
پیام رســان های ســروش و یــا تلگــرام بــه بخــش پشــتیبانی مــا 
بــه شــماره 09136032463 پیــام بدهیــد و بگوییــد کــه کتــاب را 
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ــرای  ــاب ب ــژه کت ــه وی ــتفاده از هدی ــد اس ــد و قص تهیه کرده ای
شــرکت در دوره مقدماتــی »مــن و کــودک دانشــمندم« را داریــد. 

همــکاران مــا در بخــش پشــتیبانی شــما را راهنمایــی می کننــد که 
چطــور هــر دوشــنبه به جــای ایمیــل لینــک دانلــود آموزش هــا را 

در گوشــی همــراه خــود دریافــت کنید!

در اینجــا از شــما دوســت فرهیختــه تقاضــا دارم کــه بــا معرفــی 
ایــن کتــاب به دوســتان و بســتگان خــود، ایــن فرصت اســتثنایی 
را بــه آنهــا هدیــه کنیــد تــا آنهــا هــم ضمــن اســتفاده از مطالــب 
ایــن کتــاب بتواننــد بــا اســتفاده از ایــن تخفیــف ویــژه در ایــن 

دوره آموزشــی شــرکت کننــد. 

بــه امیــد روزی کــه همــه کــودکان طعــم شــیرین آمــوزش خــالق 
را در کنــار خانــواده خــود تجربــه کننــد.

ــم  ــا و فیل ــاالت، کتاب ه ــایر مق ــاهده س ــرای مش ــن ب همچنی
ــگفتی های  ــگ ش ــای جن ــده در برنامه ه ــه بن ــی ک آزمایش های
ــد  ــالت رش ــن مج ــیما و همچنی ــوزش صداوس ــبکه آم ــوم، ش عل
آموزش وپــرورش و ... اجــرا کــرده ام، تنهــا کافــی اســت از طریــق 
لینک هــای زیــر در ســایت و شــبکه های اجتماعــی »آقــای 

ــراه باشــید: ــده هم ــا بن آزمایــش« ب
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