
1 با اســتفاده از قيچى نيمه بااليى بادكنك را 
ببريد.

2 قسمت انتهايى بادكنك را روى دهانه ي ليوان 
بكشيد.

3 ليوان را روى ميــز قرار داده و با نمك پاش 
مقدارى نمك در وسط بادكنك بريزيد.

4 از دوســت خود بخواهيد كه سرش را روى 
ليوان خم كند به شكلى كه از صورت دوستتان تا 

روى ليوان حدود 10  سانتى متر فاصله باشد.

وقت شعبده بازى است:

 ليوان
 قيچى

 بادكنك
 نمك پاش

 چي الزم داريم؟

آتش فشان با قدرت فشار گازهاى زيرزمينى خود گدازه ها را تا فاصله هاى بسيار دورى پرتاب مى كند، و يك 
آب فشــان زيبا، آب را با قدرت پمپ هايش در هوا به پرواز در مى آورد. اّما در آزمايش امروز نه با آب كارى 
داريم و نه با آتش! در آزمايش امروز مى خواهيم يك نمك فشان بسازيم؛ نمك فشانى كه از يك نيروى نامرئى 

قدرت مي گيرد!

  محمد عليزاده (آقاى آزمايش)   عكاس:  محمدرضا شيخ زاده نوش آبادى

حاال در حالى كه چشــمان خود را بســته است، يكى از 
حروف صدادار(اَ - اِ - اُ - آ - اى - او) را به بلندترين شكل 
ممكن و براى حدود 5 ثانيه ممتد فرياد بزند! (مى توانيد 
از اين صحنه با گوشــى همراه خود فيلم بگيريد و نتيجه 

آزمايش را به دوستتان نشان دهيد.)
حاال نوبت شماست كه جاى خود را با دوستتان عوض كنيد 
و اين بار همين آزمايش را با انتخاب يكى ديگر از حروف 

صدادار امتحان كنيد!
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صندوق سؤاالت:
تحقيق كنيد كه چه عواملى بر مقدار فوران نمك فشان 
شما مؤثر است؟ براى مثال آيا اينكه چه حرف صدادارى 
را فرياد بزنيد تاثيرى در نتيجــه آزمايش دارد؟ ميزان 

كشيدگى بادكنك روى دهانه ليوان چطور؟
- اين آزمايش را با ليــوان هاى مختلف انجام بدهيد، و 
بررسى كنيد كه آيا شــكل و جنس ليوان هم در نتيجه 

آزمايش مؤثر است؟

در اين فيلم كوتاه شيوه اجراى آزمايش نمك فشان  را با هم مى بينيم. 
 (QR-Code) كنار فيلم را با گوشى هاى هوشمند بخوانيد براى اين كار مى توانيد از يك نرم افزار

رايگان مانند QR Code Reader يا QR Code Scanner استفاده كنيد.

براى مشاهده ى اين فيلم، مى توانيد از نشانى اينترنتى كوتاه شده ى آن استفاده كنيد) يا كد
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