
 

 

 !!اوٍخکًٌ آتشفشان در 

 

آتطفطاى کَچَلَ درست کٌیذ؟ ًتزسیذ، ایي یک کَُ آتطفطاى  آیا دٍست داریذ در آضپشخاًِ خَدتاى یک کَُ

فقظ  خغز است ٍ گاسّای تَلیذ ضذُ ًیش کن ٍ تیص غیزسوی ّستٌذ ٍ آسهایص تِ ًسثت تی ٍاقعی ًیست. ایي

 .کطذ سی دقیقِ عَل هی

 

فٌجاى آب را  2قاضق سَپخَری رٍغي ٍ  4فٌجاى ًوک،2 فٌجاى آرد ، 6ًخست هخزٍط آتص فطاى را تساسین. 

 تَاًیذ آب تیطتزی اضافِ آهذُ تایذ یکٌَاخت ٍ هحکن تاضذ )در صَرت ًیاس هی هخلَط کٌیذ. هخلَط تذست

تْیِ ضذُ را در اعزاف آى تِ  عَر ایستادُ قزار دّیذ ٍ خویز کٌیذ(. تغزی پالستیکی را در ظزف هَرد ًظز تِ

تاضیذ کِ آى را تِ عَر کاهل ًپَضاًیذ، قسوت دّاًِ آى را  ضکل یک کَُ آتطفطاى فزم دّیذ. الثتِ تَجِ داضتِ

کوی اس رًگ  تقیِ هَاد خالی ًگِ داریذ. قسوت تیطتز تغزی را تا آب گزم پز کٌیذ ٍ هقذار تزای اضافِ کزدى

هحتَیات تغزی اضافِ کٌیذ. دٍ قاضق  قذار خیلی کوی پَدر لثاسطَیی تِقزهش غذارا تِ آى اضافِ کٌیذ. ه

تِ آراهی سزکِ را تِ تغزی اضافِ کٌیذ. هزاقة تاضیذ سهاى فَراى  .سَپخَری جَش ضیزیي تِ تغزی اضافِ کٌیذ

 .رسیذُ است کَُ آتص فطاى

 

خَاّذ ضذ. در ایي ٍاکٌص  ٍ سزکِ تَلیذ ّایی تا رًگ قزهش هالین در ًتیجِ ٍاکٌص تیي جَش ضیزیي گذاسُ

اکسیذ در تغزی  ّن تَلیذ خَاّذ ضذ. تذلیل تَلیذ گاس کزتي دی اکسیذ کزتي هاًٌذ آتطفطاى حقیقی ، دی

خَاّذ ضذ کِ  علت حضَر پَدر لثاسطَیی ( حثاتْایی اس آتطفطاى خارج ضَدٍ )تِ ایجاد هی پالستیکی فطاری

ّای خارج ضذُ رًگ  اضافِ کٌیذ، گذاسُ ًگ سرد ّن تِ آىدّذ. اگز چٌذ قغزُ ر چْزُ سیثایی تِ آسهایص هی

  تزی پیذا خَاٌّذ کزد. سیثاتز ٍ عثیعی

 

 

 



 

 

 شمع را با آب ريشه کىيد

 

کٌیذ ٍلی هتأسفاًِ کثزیت  را تِ دٍستاًتاى ًطاى دّیذ . تِ آى ّا تگَییذ کِ هی خَا ّیذ ضوع را رٍضي ضوعی

تذٌّذ، ٍلی ضوا قثَل ًکٌیذ ٍتِ آى ّا تگَییذ راضی تِ  تًذاریذ. هسلوا عذُ ای سعی هی کٌٌذ کِ تِ ضوا کثزی

تِ  خَدم ضوع را تا آب رٍضي هی کٌن! هسلوا دٍستاًتاى تعجة هی کٌٌذ ٍ ضایذ حتی سحوت ضوا ًیستن ٍ

آى را تخَریذ تا ّوِ هتَجِ ضًَذ کِ  ضوا تخٌذًذ. ٍلی تَجِ ًکٌیذ ٍ لیَاًی را پز اس آب کٌیذ، سپس هقذاری اس

فزٍ تزدُ ٍ سپس رٍی فتیلِ ی ضوع تگیزیذ تا یک قغزُ اس آب  است. حاال اًگطت خَد را در آبآب هعوَلی 

  .دٍستاًتاى در کوال تعجة هطاّذُ هی کٌٌذ کِ ایي ضوع رٍضي هی ضَد رٍی آى تچکذ،

 

  فکر می کنيد دليل آن چيست؟

ٍقتی یک قغز آب را رٍی  ایذ ٍ قثال یک تکِ پتاسین کَچک را در التالی تارّای فتیلِ ی ضوع قزار دادُ ضوا

 .اضتعال فتیلِ هی ضَد آى هی ریشیذ، ٍاکٌص ضیویایی تیي پتاسین ٍ آب تاعث


