
 

 دستی تلفن

 گرد ته سوزن یا کاغذ ی گیره و کاموا ، فرنگی گوجه رب با کنسرو قوطی دو یا مصرف یکبار لیوان دو ان نیاز مورد وسایل و مواد

. است خورده زنگ میخ یک حتی یا

 دیگر آزاد سر با.  بزنید گره میخ یا سوزن ، گیره به لیوان داخل در و داده عبور سوراخ از را نخ.  کنید سوراخ را ها لیوان ته ابتدا

. دهید انجام را کار همین هم نخ

 نخ که کرد توجه هم نکته این به باید البته.  دهد می انتقال راحتی به را صدا و دهد می جواب آزمایش این در هم متر ۱۵ تا نخ طول

. باشد نداشته برخورد دیگر جسم هیچ به مسیر طول در و باشد کشیده باید

. بشنود را شما صدای کودک تا کنید صحبت دیگر لیوان در شما.  بگذارد گوشش روی را لیوان که بخواهید کودک از

 کنید عوض را ها لیوان جای سپس

. برند می لذت دستی تلفن با بازی از کودکان.  رسد می دیگری گوش به نخ لرزش اثر بر صدا که شوید یاداور کودک به را نکته این

  بخار آزمایش

 اینجوری بگو سینی از بچکه قطره بزنه بخار تا بگیر کتری لوله جلو رو سینی اومد که جوش آب..ببر سینی با نیک پیک و کتری ی

ابرا از میاد بارون ها قطره  این مثل بعد میشه بخار کتری لوله تو مثل میکنه داغ رو دریا آب خورشید

 

 وری غوطه یا اب روی شناوری

 پاکن مداد  میخ لوبیا پالستیکی گیره.. سنگ مثل چیز  تا چند  آب زیر کدوم و میگیره قرار آب روی چیزهایی چه بفهمیم که ابن برای

...و

 و ترند سبک گرفت قرار آب روی کدام هر میندازند آب سطل در یکی ویکی  میزاریم هم آب سطل یه بعد میدم قرار میز روی

.ور غوطه و هست تر سنگین رفت آب زیر کدوم هر و. شناورند

. کرد استفاده همزمان اب و روغن از میتوان ازمایش این در

 باران تشکیل و تقطیر آزمایش

 بگیرید کتری لوله از خروجی بخار جلو رو سینی امد جوش که کتری درون آب. کنید اماده سرد سینی با نیک پیک و اب کتری یک

.است باران ریزش و ابر تشکیل مراحل این. سینی زیر از بچکد و بشود مایع بخار قطره نتبجه در بشود سرد و سینی به بزنه بخار تا

 !خوری مربا شیشه در ابر ساخت آزمایش

 می سرد بخار یخ کیسه دادن قرار با. اندازند می آن در را روشنی کبریتی سپس و ریزند می لیوان در را داغ آب ابتدا آزمایش این در

.کند می ایجاد را ابر جالب نمای و شود می ترکیب حاصل دود با شود



 ربا اهن

.بیاوریم در بطری درون از را میخها توانبم می اهنربا از استفاده با. بگذارید... و گرد ته سوزن  میخ درونش و کنید اب را بطری 

 کمان رنگین

?اید دیده کمان رنگین تابحال آیا

 کمان رنگین رنگهای به رو ها بچه شود،توجه می درست کمان رنگین اسمانتابد،در می مستقیم خورشید باران،وقتی از بعد معموال

 کنید جلب

 بصورت و بپاچن هوا ودر کودک مهد وبیارند کنند آب پراز را شده خالي جاش که شور شیشه بگید ها بچه به میتونید اینکار برای

ببینند را کمان رنگین عینی

  مخلوط و محلول

 ها بچه میگم بهشون بعد میزنن وهم میکنند مخلوط باهم رو همه بعد میدم وشکر آبلیمو قاشق ،یک آب لیوان یک ها بچه از هرکدوم به

 .میکنند جون نوش رو شربتها بعد. شد حل پس آره میگم نیست میگن همه شد؟ چی پس میگم نیست میگن شکرها؟همه کو

 میگن وبعد میزنن هم تندتر هست لیوان داخل وسنگ شن چرا ها بچه میگم میزنن هم ها بچه میریزم شن چندتا میارم آب لیوان یه بعد

.میشود حل وشکروقند نمک ولی نمیشه حل آب تو شن، سنگ، که میرسن نتیجه این به نمیشه حل خانم

 جدا را ان اجزا نمیتوان راحتی ب ولی شوند می محسوب هم مخلوط نوعی که است محلول شدند حل و شدند قاطی باهم چیز چند اگر

.کرد

.هستند شدن جدا قابل هم راحتی به و نیستن شدنی حل مخلوط اما

 ها مزه تشخیص

 هست چی لیوان تو مپرسیم ها ازبچه. میریزیم سرکه یکی و خالی اب ویکی شکر یکی نمک یکی درون و میاوریم اب لیوان چند

 است مزه بی یکی و ترش اب ویکی شیرینی ی مزه یکی شوری مزه اب از لیوان یه که میفهمند کردند مزه وقتی اب میگن بیشترشون

.است شده حل چیزی انها درون پس. 

 ?است شدن ناپدید مثل شدن حل آیا

 شکر توانید می کنید،آیا نگاه را واب دراورید لیوان رااز قاشق.بزنید هم قاشق با را آن وبعد بریزید شکر قاشق یک آب لیوان دریک

?است آمده شکر برسر چه کنید می فکر?ببینید را

 هاي هست،بچه دراب هنوز شکر است،پس شده شیرین آب که بینید می.بنوشید آب از اند،کمي شده ناپدید ها شکر که آید می نظر به

.شدن حل گوییم می کار این به گلم

(شکر)?ماند باقي چه لیوان در شود بخار ان آب تمام تا بگذارید ای گوشه در روز چند را لیوان بعد



 گازها

 سپس. کنید اماده مربا،عود،کبریت شیشه یه

.ببندید رو ودرش بزارین شیشه درون و کنید روشن کبریت با را عود

 ما  وهوای میشود پخش درهوا ها دود این کل کنیم می باز رو شیشه سر ووقتی پرمیکنه رو شیشه فضای کل ودود میشه خاموش آتش

.گردد می ناپدید و میشود پخش هوا در دود این. میگردد الوده

 گیاه رشد

 هرروز و بکارد را خودش لوبیای هرکس که میخواهیم ها بچه از.بکارید خاک درون زنی جوانه ار پس و کرده خیس را لوبیا دانه

،ساقه،ریشه برگ زدن، جوانه بعد دانه،. میدهند وتوضیح عینی بطور میبینند هردفعه را کار مراحل. بدهند آب بهش

خورسید نور خاک داره؟آب نیاز چیزهایی به رشد برای گیاه

.میکارد باغچه توی و میبرد خانخ را خودش لوبیای ظرف هرکس

 وناسالم سالم دندانهای

.مرغ تخم پوسته همانند است شده درست اهک ار دندان

.اندازیم می سرکه آب،یکی نوشابه،یکی درون یکی. برمیداریم رو مرغ تخم عدد سه

 سالم هست سالم آبه تو که اون ولی خورد وترک تیره کامال هست نوشابه داخل که مرغی تخم که میکنند مشاهده ها بچه چندروز بعداز

.است شده خراب کمی هم هست سرکه درون وانکه است مانده

سالم خواناست

.بخورند نوشابه مثل ناسالم نوشیدنیهای ونباید خوبه خیلی شیر استخوان سالمتی برای

 رو کنن،استخوان مشاهده ها وبچه بمونه شیشه توی هفته یه تا نوشابه یا سرکه توی وبندازین کنید جدا رو مرغ استخوان تکه یه

.میشود وخورد میپاشد هم از کامال بدید نشون ها بچه وبه دربیارند


