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آزمایشهای شیمی ساده در آشپزخانه
محبوبه حسنی ،9زینب میرزایی ،2طاهره رحمتی،3
1دبیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان
 2دبیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان
 3دبیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان

چکیده
شیمی علمی تجربی است و تجربه بدون آزمایش مفهومی ندارد .متاسفانه به علل گوناگون انجام آزمایش در
كالسهاي شیمی به اندازهي كافی صورت نمیگیرد و اگر دانشآموزان ما تجربه هاي روزمره را چه درخانواده و
چه در جامعه نداشتند چگونه مفاهیم شیمی آموزش داده میشد این مقاله در راستاي توسعهي انجام آزمایش
در درس شیمی حداقل به صورت تئوري سعی میكند آزمایشهاي سادهاي با وسایل ساده در آشپزخانه را براي
درک بهتر بعضی مفاهیم شیمی به دانش-آموزان معرفی كند .همكاران محترم از این آزمایشها در صورت
امكان در امر تدریس خود استفاده كنندو دانشآموزان را در زمینه این آزمایشها وادار به تفكر كنید كه براي
آنها دلیل مناسب بیابند و هر گاه پاسخی چه درست چه نادرست براي آنها در نظر گرفتند می توانید چرایی
این آزمایشها را توضیح دهید .این مقاله نشان میدهد كه بعضی از رویدادها و واقعیات جذاب چگونه اتفاق
میافتد .بچهها در این آزمایشات به وسایل خیلی سادهاي از موادي كه در خانه یافت میشوند ،نیاز دارند .این
روش سرگرم كننده زمینه علمی كاربردي دانشآموزان را توسعه میدهد .همچنین این مقاله براي والدین و

كسانی كه میخواهند ،اثبات تجربی واضح و روشن براي كودكان فراهم آورند بسیار مفید است .
کلمات کلیدی
آزمایشهاي ساده شیمی -آشپزخانه-معلمان شیمی
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 -9مقدمه
در آموزش شیمی همزمان باید به دو روش تئوري و آزمایش تكیه شود این دو از هم تفكیک ناپذیرند .به طور كلی
هدف باید این باشد كه بتوانیم حق مطلب را ادا كنیم فیزیک علمی تجربی است بزرگان شیمی یافتههاي خود را برآمده از
آزمایش و تجربه میدانند .اهمیت آزمایش بر همه تا حدي آشكار است اما به دالیل متعدد به اندازه كافی در مباحث آموزشی
به آن پرداخته نشده است.
اگرچه آزمایشگاه به خودي خود ،مبحثی جداگانه است ولیكن نقش خاصی كه در درک مطلب آموزشی دارد .كمترین
كاري كه یک آزمایش شیمی میتواند انجام دهد این است كه دانشآموزان را وادار به تفكر وكشف و بررسی مفاهیم شیمی
میكند .درست است كه با انجام یک آزمایش به یک جواب صددرصد مطمئن و كامال دقیق نمیرسیم ولی نباید آزمایش را به
طور كامل كنار بگذاریم .ما در این مقاله آزمایشهاي ساده و كم هزینه با وسایل دردسترس منزل ارائه نمودیم كه هردانشآموز
براحتی آنرا در خانه با نظارت والدین انجام میدهد كه براي دانشآموزان جالب و سرگرم كننده است.

 -2چگونه یک رنگین کماندر یک شیشه چگالی درست کنیم:
این پروژه الیههاي خوبی شكل میدهد .از رنگهاي ژلی خوراكی استفاده نكنید.
مجبور به استفاده از مواد شیمیایی متفاوت براي ایجاد یک ستون چگالی رنگی نیستید .در این پروژه از محلولهاي
شكري رنگ شده ساخته در غلظتهاي مختلف استفاده میكند .این محلولها الیههایی از پایینترین چگالی در باالي شیشه تا
باالترین چگالی در پایین شیشه شكل میدهند.
زمان مورد نیاز:چند دقیقه
5شیشه برداشته1،قاشق چاي خوري شكر به لیوان اول2،قاشق به لیوان دوم3،قاشق به لیوان سوم و 4قاشق به لیوان
چهارم اضافه كنید.لیوان آخر را خالی بگذارید5 .قاشق /اب به  4لیوان اول بیافزایید .هر محلول را بهم بزنید.اگر شكر در هر
كدام از  4لیوان حل نشد به هركدام یک قاشق دیگر آب بیافزایید.
 2تا  3قطره رنگ خوراكی قرمز به لیوان اول،رنگ زرد به لیوان دوم،رنگ سبز به لیوان سوم و رنگ آبی به لیوان چهارم
بیافزایید.هر محلول را هم بزنید .حال اجازه دهید یک رنگین كمان با استفاده از محلولها با چگالی متفاوت شكل گیرد .لیوان
آخر را حدود ¼ از محلول شیرین آبی پر كنید.به دقت مقداري محلول شیرین سبز به محلول آبی بیافزایید.این كار را با قرار
دادن یک قاشق در لیوان باال الیه آبی و ریختن محلول سبز به آهستگی از پشت قاشق انجام دهید.اگر شما این را درست انجام
دهید محلول آبی هرگز بهم نمیخورد .تا وقتی لیوان تا نیمه پر شود محلول سبز را بیافزایید .حال محلول زرد را با استفاده از
پشت قاشق بیافزایید.لیوان را تا ¾ پر كنید .و در آخر محلول قرمز را روي محلول زرد بریزید .لیوان را كامل پر كنید.
نكته :محلولهاي شیرین قابل حل یا محلول شدنند بنابراین رنگها در هم مخلوط میشوند.
اگر رنگین كمان را بهم بزنید چه رخ میدهد؟چون این ستون چگالی با انواع غلظتها از مواد شیمیایی یكسان ساخته
شده مخلوط زدن محلول را تركیب میكند .آن هم مجزا نمیشود .از رنگهاي خوراكی ژلی استفاده نكنید ،.براي بچههاي
كوچک مخلوط كردن آنان در محلول سختتر است .اگر شكر حل نشد افزودن آب بیشتر و استفاده از آب گرم بهترین راه حل
است .اگر شما آب را گرم میكنید مواظب باشید نسوزید.
اگر میخواهید الیههاي خوردنی درست كنید ،از مخلوط نوشیدنی فرم غیر شیرین براي رنگ خوراكی یا 4طعم شیرین
براي رنگ شیرین استفاده كنید.
مواد مورد نیاز :شكر ،آب ،رنگ خوراكی ،قاشق 5 ،لیوان یا فنجان شیشه اي.
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 -3چگونه یک آتش فشان درست کنید.
آتش فشان جوش شیرین و سركه یک پروژه شیمی كالسیک است.
آتش فشان جوش شیرین و سركه یک معادل آتش فشان است .روشن است ان یک آتش فشان واقعی نیست .اما بسیار
مشابه است .آتشفشان جوش شیرین هم چنین غیر سمی استكه به جذبه آن میافزاید.
زمان الزم 33 :دقیقه
نحوه انجام كار :ابتدا یک قیف مخروط از آتش فشان جوش شیرین بسازید 6 .فنجان آرد2 ،فنجان نمک4 ،قاشق روغن
خوراكی و  2فنجان آب را مخلوط كنید .مخلوط حاصل باید نرم و محكم باشد.
شیشه جوش شیرین را در قابلمه گذاشته و خمیر اطرافشان قالب گرفته و به شكل آتش فشان در آورید .حفره داخل را
نپوشانید.
بطري را با آب گرم و یک مقدار رنگ خوراكی قرمز پر كنید.
 6قطره شوینده به محتوي بطري بیافزایید .شوینده به گیر افتادن حبابهاي تولیدي با واكنش كمک میكند.
2قاشق جوش شیرین به مایع بیافزایید .به آهستگی سركه را وارد بطري كنید.
گدازة سرد قرمز نتیجه یک واكنش شیمیایی بین جوش شیرین و سركه است .در این واكنش گاز كربن دي اكسید
تولید میشود.كه در آتش فشانهاي واقعی هم وجود دارد.
وقتی كربن دي اكسید تولید شد ،فشار درون لوله پالستیكی تولید میشود،تا حبابهاي گاز از آتش فشان خارج گردد.
یک ذره رنگ خوراكی منجر به گدازه قرمز _ نارنجی میشود ! نارنجی به نظر میرسد كه خوب كار میكند.مقدار رنگ
قرمز ،زرد و حتی بنفش براي نمایش روشن بیافزایید.

 -4جوهرهای نامرئی:
یک نوشته نامرئی ،مرئی میشود وقتی كه ورق حرارت داده شود .گاهی افراد میگویند كه آنها نمیتوانند پروژه علمی
انجام دهند چون هیچ ماده شیمیایی ندارند.فعالیت هایی وجود دارند كه نیاز به ماده شیمیایی ندارند بهترین نمونه جوهر
نامرئی است.
جوهر نامرئی در هر ماده اي است كه شما بتوانید براي نوشتن متن نامرئی تا وقتی جوهر آشكار شود استفاده كنید.شما
از این جوهر با نوشتن متن با آن بوسیله یک پنبه ،انگشت ،خودكار یا خالل دندان میتوانید استفاده كنید.اجازه دهید متن
خشک شود .ممكن است بخواهید یک متن نرمال بر روي كاغذ داشته باشید به طوري كه آن خالی و بی معنا به نظر نرسد .اگر
شما میخواهید یک متن محرمانه بنویسید از خودكار ،مداد یا ماژیک استفاده كنید ،چون جوهر خودكار میتواند در جوهر
نامرئی كار كند .از كاغذ خط دار براي نوشتن متن نامرئیتان استفاده نكنید .نحوه آشكارسازي متن به جوهر مورد استفاده شما
بستگی دارد .بیشتر جوهرهاي نامرئی باحرارت دادن كاغذ مرئی میگردند.اتو كشیدن كاغذ یا نگه داري آن روي یک المپ
 100wروشهاي ساده براي آشكارسازي این متون میباشد.بعضی متنها با اسپري كردن یا زدودن كاغذ با یک ماده شیمیایی
دیگر ایجاد شده اند .دیگر متن ما با تاباندن نور فرابنفش به كاغذ مرئی میگردند هر كس میتواند یک متن نامرئی بنویسد.فرض
كنید شما یک كاغذ دارید چون سیاالت بدن را میتوان به عنوان جوهر نامرئی به كار برد اگر شما دوس ندارید احساس جمع
شدن ادرار داشته باشید میتوانید گزینههاي زیر را انتخاب كنید:
جوهرهاي نامرئی حرارت دیده ،اتوكشیدن كاغذ ،قرار دادن آن روي رادیاتور ،قرار دادن روي اجاق ،قرار دادن در مقابل
نور المپ.
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هر آبمیوه اسیدي،آب پیاز جوش شیرین ،سركه ،شراب سفید،كول رقیق ،عسل رقیق شده ،شیر ،آب صابون ،محلول
ساكارز ،ادرار ،جوهرهاي تولیدي با واكنشهاي شیمیایی این جوهرها زیرک هستند بنابراین شما باید نحوه آشكار شدن آنها را
بدانید.بیشتر آنها با استفاده از شاخصها  pHكار میكنند .بعضی از این جوهرها متن شان را وقتی حرارت ببینند آشكار
میكنند.
فنوفتالین ایجاد شده با آمونیوم یا سدیم كربنات
تیمول فتالین ایجاد شده با آمونیوم یا سدیم كربنات
سركه یا اسیداستاتیک رقیق تولیدي با آب كلم قرمز
آمونیوم تولیدي با آب كلم قرمز
سدیم كربنات ایجاد با آب انگور
سدیم كلرید تولیدي با نیترات نقره
مس سولفات ایجادي با سدیم یدي ،سدیم كربنات،پتاسیم فري سیانید یا آمونیوم هیدروكسید
اسید نیترات تولیدي با سدیم یدي شده
آهن سولفات تولیدي با سدیم كربنات ،سدیم سوافید یا پتاسیم فري سیانید
كبالت كلرید تولیدي با پتاسیم فري سیانید
نشاسته تولیدي با محلول یدي
آب لیمو تولیدي با محلول یدي
جوهر تولیدي با نور فرا بنفش
بیشتر جوهرهایی كه وقتی شما نور سیاه به آنان میتابانید مرئی میشوند میتوانند وقتی برگه را حرارت میدهید هم
مرئی گردند.در اینجا چند ماده شیمیایی ارائه شده اند:
مایع شوینده رقیق،مایعات بدن،آب مقوي،ویتامین  B12محلول در سركه
هر ماده شیمیایی كه ساختار كاغذ را ضعیف كند میتواند به عنوان جوهر نامرئی به كار رود بنابراین شما ممكن است
كشف دیگر جوهرها در اطراف خود را جالب بدانید.

 -5نبات :چگونه نبات درست کنیم:
نبات رنگی و طعم دار برای خوردن
ایجاد كریستالهاي شكري در هر رنگ و طعم مورد عالقه تان بوسیله شما بسیار آسان است.
ایجاد بوسیله خودتان كاري جالب و خوشمزه براي ایجاد كریستالها و دیدن ساختار شكر در مقیاس بزرگ
است.كریستالهاي شكر در شكر دانه اي نشانگر یک شكل تک شیب است اما شما میتوانید شكلی بهتر در كریستالهاي بزرگ
ساخته شده در خانه ببینید.این دستور براي نبات خوراكی است شما میتوانید آن را رنگ كنید و طعم دهید.
مواد الزم :اصوالً آنچه كه شما الزم دارید شكر و آب گرم است.رنگ كریستالها به نوع شكر مورد استفاده شما بستگی
دارد و به خودتان كه بخواهیدرنگ اضافه كنید یا خیر.هر رنگ خوراكی قابل كاربرد است.
5فنجان شكر 1 ،فنجان آب ،شیشه مربا ،پنبه ،مداد یا چاقو ،رنگ خوراكی ½قاشق چایخوري تا  1قاشق روغن
خوراكی ،قابلمه ،اجاق یا ماكرویو.
نحوه ساخت نبات :شكر و آب را در قابلمه بریزید.مخلوط را تا هنگام جوشیدن حرارت دهید و در این حین آن را هم
بزنید.محلول باید بجوشد اما گرمتر یا سردتر نشود.اگر شما آن را خیلی حرارت دهید نبات سفت میشود كه این خوب است اما
براي كار ما خوب نیست.
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محلول را تا زمانی كه تمام شكر حل شود بهم بزنید .مایع روشن یا كمرنگی خواهد بود.اگر شما شكر بیشتري را بتوانید
حل كنید بهتر است.
اگر میخواهید میتوانید رنگ و طعم خوراكی به محلول بیافزایید.عصاره نعنا ،دارچین یا لیمو طعمهاي خوبی
هستند .گرفتن آب لیمو ،پرتغال یا نارنج یک راه براي كسب طعم طبیعی است.اما اسید و دیگر شكرها در آب میوه ممكن است
شكل گیري كریستال شما را آهسته كنند.ظرف شربت را در یخچال سرد كنید.باید در حد  50fباشد.شكر كمتر محلول
میشود وقتی سرد میگردد بنابراین سرد كردن مخلوط باعث میشود شكر كمتر حل میشود.در حالی كه محلول سرد میشود
نخ خود را آماده كنید.از نخ پنبه اي استفاده كنید چون زبر و غیر سمی است.نخ را به یک مداد ،چاقو یا هر وسیله دیگري كه
بتوانید روي شیشه قرار دهید ببندید.نخ باید روي شیشه آویزان شود اما به انتهاي آن نرسد.شما نمیخواهید نخ را با هر ماده
سمی وزن كنید شما میتوانید به انتهاي نخ چیزي وصل كنید .شما میخواهید نخ را با كریستالها بكارید به طوري كه نبات
روي نخ شكل بگیرد .دو راه آسان براي انجام این كار وجود دارد .یكی مرطوب كردن نخ با یک كم شربت و غلتاندن نخ در شكر
است .راه دیگر غوطه ور سازي نخ در شربت و خشک كردن آن كه باعث شكل گیري كریستالهاي طبیعی میشود ،است.
وقتی محلول سرد شده آن را درون شیشه بریزید .نخ را در مایع آغشته كنید .شیشه را در جایی آرام بگذارید .می-
توانیدآن را با یک دستمال یا فیلتر قهوه براي تمیز نگه داشتن محلول بپوشانید.كریستالها را چک كنید اما آنها را به هم
نزنید .میتوانید وقتی به اندازه مورد نظر رسیدید آن را برداشته و مصرف كنید .ایده آل مدت  3تا  7روز است.
با برداشتن پوستههاي شكر شكل گرفته روي مایع میتوانید به رشد كریستالها كمک كنید .اگر متوجه شدید
كریستالهاي زیادي اطراف و انتهاي ظرف شكل گرفتهاند نخ را برداشته و آن را دوباره تنظیم كنید .محلول كریستالی را در
یک ماهیتابه بریزید و آن را بجوشانید یا سرد كنید .آن را به یک شیشه بیافزایید و كریستالهاي نبات خود را در آن آویزان
كنید .شما میتوانید از دوره تولید نبات فیلم بگیرید.

 -6تخم مرغ زرین و استخوانهای مرغ
یک شیمی دان میتواند از هر چیز اسباب بازي بسازد از جمله تخم مرغ جوشیده .تخم مرغ را در یک تركیب معمول
سركه قرمز براي حل كردن پوسته آن و نرم كردن تخم مرغ به حدي كه شما بتوانید آن را روي سطح مثل یک توپ پرتاب
كنید .استخوانهاي مرغ را در سركه آغشته كنید به حدي كه نرم و منعطف شوند.
مواد الزم :تخم مرغ آب پز سفت ،لیوان یا شیشه بزرگ كه تخم مرغ در آن جاي گیرد ،سركه ،تخم مرغ را در یک توپ
فلزي بچرخانید،تخم مرغ را در لیوان شیشه اي مربا قرار دهید.
به اندازه اي كه سركه روي تخم مرغ را بپوشاند به آن اضافه كنید.تخم مرغ را نگاه كنید .چه مشاهده میكنید؟
حبابهاي كوچک ممكن است با حمله اسید به كلسیم كربنات پوسته تخم مرغ شكل گیرد .طی زمان رنگ تخم مرغها ممكن
است تغییر كند .بعد 5روز تخم مرغ را برداشته و پوستهي تخم مرغ را با آب لوله كشی بشویید .احساس تخم مرغ جوشیده
چیست؟ سعی كنید تخم مرغ را روي سطح سخت پرتاب كنید.
چه قدر باال میتوانید تخم مرغ را پرتاب كنید؟
شما میتوانید تخم مرغهاي خام را در سركه براي  3تا  4روز با نتیجه اي كمی متفاوت آغشته كنید .پوسته تخم
مرغها نرم و كمی منعطف خواهد شد.شما میتوانید این تخم مرغها را به ارامی بفشارید .اما سعی نكنید كه آنان را پرتاب كنید.
تهیه استخوانهاي مرغ نرم :اگر شما استخوانها ي مرغ را در سركه غوطه ور كنید،سركه با كلسیم در استخوانها
واكنش داده و آنان را ضعیف كنند به طوري كه آنها نرم و پالستیكی شوند.كلسیم استخوانهاي شما است كه كه آنها را
سخت و قوي میكند .با افزایش سن شما ،شما ممكن است كلسیم را سریعتر از آنچه كه جایگزین میكنید از دست دهید .اگر
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كلسیم بسیار زیادي از استخوانهاي شما از دست رود آنها شكننده میشوند .ورزش و خوردن مواد غذایی كه شامل مواد
غذایی كلسیم غنی است میتواند از این رویداد جلوگیري كند.

 -7شعبده بازی علمی آب و فلفل :چگونه این کار را انجام دهیم:
شما به آب ،فلفل و یک قطره مایع شوینده نیاز دارید.
وقتی شما مایع شوینده را به شیر میاضافه كنید چند اتفاق رخ میدهد.مایع شوینده كشش سطحی مایع را كمتر
میكند به طوري كه رنگ خوراكی به آزادي از طریق شیر جریان مییابد.مایع شوینده با پروتئین در شیر واكنش داده ،شكل
آن مولكولها را تغییر داده و آنها را در حال حركت در میآورد .واكنشهاي بین شوینده و چربی مسیل هایی شكل میدهد
كه وقتی مسیلها شكل گرفتند ،رنگدانهها در رنگ خوراكی به اطراف پاشیده میشوند.به تدریج توازن برقرار میشود اما
چرخش رنگها براي چند لحظه تا قبل توقف ادامه مییابد.
شعبده فلفل و آب یكی از آسانترین حقههاي شعبده بازي كه شما میتوانید آنرا انجام دهید.ما در اینجا نحوه انجام كار
را براي شما توضیح میدهیم.
شما تنها نیاز به مقداري لوازم آشپزخانه براي انجام این كار دارید:فلفل سیاه،آب،مایع ظرفشویی،بشقاب یا كاسه.
نحوه انجام كار :آب را در بشقاب یا كاسه ریخته ،مقداري فلفل به آب افزود.اگر شما انگشت خود را درون آب و فلفل
بكنید اتفاق خاصی رخ نمیدهد.اگر شما یک قطره مایع ظرفش ویی به انگشت خود بزنید و بعد آن را درون فلفل و آب وارد
كنید فلفل به سوي قسمت لبههاي خارجی ظرف میرود .اگر شما این را بخواهید به عنوان شعبده بازي اجرا كنید شما یک
انگشت تمیز و یک انگشت آغشته به مایع شوینده دارید.
چگونه این شعبده اجرا میشود:وقتی شما به آب مایع شوینده میزنید كشش سطحی آب كمتر میشود..وقتی كشش
سطحی كمتر شود آب تمایل به گسترش مییابد.وقتی آب در ظرف پخش شد فلفل شناور روي آب به لبه خارجی میرود.

 -8نشانگر  pHکلم قرمز .چگونه نشانگر  pHکلم قرمز ایجاد میشود:
آب كلم قرمز میتواند براي تست  pHمواد شیمیایی آستانه به كار میرود .از چپ به راست ،رنگها حاصل از آب لیمو،
آب كلم قرمز طبیعی ،آمونیوم و مایع شوینده میباشند.
محلول نشانگر  pHخود را بسازید .آب كلم قرمز حاوي نشانگر  pHطبیعی است كه رنگها را طبق اسیدیته محلول
تغییردهد .نشانگر اب كلم قرمز به راحتی ایجاد میشود و یک طیف گسترده رنگ را نشان میدهد و میتواند به شما در ساخت
كاغذ  pHكمک كند.
معرفی :كلم قرمز حاوي مولكول رنگدانه به نام فالوین است .این رنگدانه محلول در آب در پوست سیب ،آلوما ،گلهاي
ذرت و انگورها یافت میشود.محلولهاي بسیار اسیدي به رنگ قرمز در میآیند.محلولهاي خنثی در رنگ بنفش تولید
میشوند .محلولهاي پایه در رنگ شبز مایل به زرد جلوه میكنند.بنابراین تعیین  pHیک محلول بر مبنا رنگ آن ممكن است.
رنگ آبمیوه در واكنش به تغییرات در غلظت یون هیدروژن آن تغییر میكندpH.لگاریتم ] [H+است.اسیدها یونهاي
هیدروژن را در یک محلول آبی میدهند  pHپایین دارند .به طور پایه یونهاي هیدروژن را میپذیرند و  pHباال دارند.
مواد الزم :كلم قرمز ،هم ن یا چاقو ،آب جوش ،كاغذ فیلتر ،یک بیكر شیشهاي بزرگ یا ظرف دیگر شیشهاي 6 ،عدد
بیكر  250mlیا دیگر ظرفهاي شیشهاي كوچک ،آمونیوم ،جوش شیرین ،جوش شیرین شوینده ،آب لیمو ،سركه،خامه،
رسوب ،آنتا اسیدها ،آب نمكی،اسید میوراتیک ،آب قلیایی.
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روش كار:كلمها را در قطعات كوچک تا هنگامی كه 2تا فنجان كلم خورد شده داشته باشید،خورد كنید.كلم را در یک
ظرف بزرگ شیشه اي یا بیكر گذاشته و آب جوش را تا قسمت باالي آن بیافزاییدحداقل  13دقیقه به آن اجازه دهید تا رنگ از
كلم خارج شود.

 -1پروژه علمی شیر رنگ شده جادویی :ساخت یک چرخ رنگی از شیر
اگر رنگ خوراكی به شیر بیافزاییداتفاق خاصی نمی افتد اما اگر تنها یک جز به آن بیافزایید شیر به چرخ رنگی تبدیل
میشود.
مواد مورد نیاز:مواد جادویی شیري %2 ،شیر ،رنگ خوراكی ،چوپ پنبه ،بشقاب.
دستورالعمل :مقدار كافی شیر را در یک بشقاب تا وقتی كف آن را بپوشانید بریزید رنگ خوراكی را به شیر بیافزایید .یک
چووب پنبه را در مایع شوینده بغلتانید.چوب را به شیر در مركز بشقاب بزنید.شیر را هم نزنید.وقتی مایع شوینده به مایع بخورد
رنگها در خودشان میچرخند.
نحوه انجام كار :شیر حاوي انواع مختلف مولكولهایی چون چربی ،پروتئین،قند ،ویتامین و مواد معدنی است.اگر شما یک
چوب پنبه تمیز را به شیر بزنید چیز خاصی رخ نمیدهد.پنبه جاذب است بنابراین شما در شیر یک جریان خواهید داشت.اما
شما هیچ اتفاق دراماتیک خاصی را مشاهده نمیكنید.
مواد را از فیلتر بگذرانید تا یک مایع رنگی قرمز _ بنفش _ آبی بدست آورید .این مایع در حد  7 pHاست .حدود 53
تا 100mlاز نشانگر كلم قرمز را در هر بیكر  250mlبریزید.
انواع مقادیر آستانه محلول را به نشانگر تا هنگامی كه رنگ تغییر كند بیافزایید.از ظرفهاي جدا براي هر محلول
استفاده كنید .شما نمیخواهید كه موادي را كه با هم خوب نیستند را با هم مخلوط كنید.
نكته:در این نمونه از اسیدها و بازها استفاده شده بنابراین لطفاً از دستكش استفاده كنید،مخصوصاً وقتی اسیدها و
بازهاي قوي را حل میكنید .مواد شیمیایی به كار رفته در این نمونه ممكن است با آب شسته شوند.یک آزمایش خنثی سازي
با استفاده از نشانگر آب كلم به كار میرود .اول یک محلول اسیدي چون سركه یا آبلیمو تا وقتی رنگ قرمز بدست آید اضافه
كنید.سپس جوش شیرین یا آنتی اسید براي برگرداندن  pHبه حد  7خنثی بیافزایید.شما میتوانید برگه  pHخود را با
استفاده از نشانگر كلم قرمز بسازید .كاغذ فیلتر گرفته و آن را در یک محلول آب كلم قرمز غلیظ شده غوطه ور كنید.بعد چند
ساعت كاغذ را برداشته و اجازه دهید آن خشک شود.فیلتر را در قطعات كوتاه بریده و از آنان براي تست  pHانواع محلولها
استفاده كنید.
رنگهاي نشانگر  pHكلم قرمز
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 -91یخ گرم یا سدیم استات:ساخت یخ گرم یا سدیم استات از سرکه و جوش شیرین
شما میتوانید یخ گرم را بسیار سرد كنید به طوري كه آن مایعی زیر نقطه ذوب باقی بماند .شما میتوانید كریستال
سازي را زیاد كرده و پیكره هایی به شكل سولفیدهاي مایع شكل دهید.واكنش اگزوترمیک است یعنی با یخ گرم حرارت تولید
میشود.
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سدیم استات یا یخ گرم یک ماده شیمیایی است كه شما میتوانید از جوش شیرین و سركه آن را درست كنید.شما
می توانید یک محلول سدیم استات را زیر نقطه ذوب آن سرد و باعث كریستالی شدن مایع شود.كریستال سازي یک فرایند
اگزوترمیک بنابراین یخ حاصل گرم است.سوبفید سازي بسیار سریع رخ میدهد.شما میتوانید پیكرهایی بسازید .
مواد سدیم استات یا یخ گرم :یک لیتر سركه 4 ،قاشق سدیم استات
در یک بیكر بزرگ ،جوش شیرین را به سركه بیافزایید ،در یک لحظه مقداري و بین افزودنها محلول را هم
بزنید .جوش شیرین و سركه واكنش داده و سدیم استات و كربن دي اكسید شكل میدهند.اگر شما آهسته جوش شیرین را
نیافزایید شما یک آتش فشان جوش شیرین و سركه خواهید داشت كه از ظرف شما به بیرون فوران میكند.شما سدیم استات
میسازید اما آن بسیار رقیق است بنابراین باید بسیاري از آب آن را بگیرید.
معادله واكنشی بین جوش شیرین و سركه براي تولید سدیم استات:
Na + [HCO3]- + CH3 - COOH [ ] CH3 - COO – Na+ + H2O +CO2
محلول را تا غلیظ شدن سدیم استات بجوشانید .شما تنها میتوانید محلول را از حرارت وقتی  100 _ 150 mlمحلول
باقی ماند بردارید .اما ساده ترین راه براي گرفتن نتایج خوب جوشاندن محلول تا هنگامی كه یک پوسته كریستال روي سطح
شكل گیرد است.این حدود یک ساعت طول میكشد.
اگر شما از حرارت كمتر استفاده كنید احتمال بدست آوردن محلول زرد كمتر میشود اما زمان بیشتري میگیرد .اگر
بی رنگ شدن رخ دهد آن درست است.
وقتی محلول سدیم استات را از روي حرارت بردارید.فوراً آن را بپوشانید تا از بخار بیشتر جلوگیري شود.من محلول را
در یک ظرف جدا ریخته و آن را با درپوش پالستیكی بستم.شما نباید هیچ كریستالی در محلول داشته باشید .اگر كریستال
داشتید مقداري آب یا سركه به محلول بریزید ،فقط به اندازه اي كه كریستالها حل شوند ظرف پوشیده شده را در یخچال قرار
دهید تا سرد شود.
فعالیتهاي درگیر در یخ گرم :سدیم استات در محلول داخل یخچال نمونه اي از مایع فراسرد شده است.سدیم استات
در شكل مایع زیر نقطه ذوب معمول آن وجود دارد.شما با افزودن یک مقدار كم كریستال سدیم استات یا حتی لمس سطح
محلول با انگشت یا قاشق میتوانید كریستال سازي را آغاز كنید.
كریستال سازي نحوه اي از یک فرآیند اگزوترمیک است.حرارت به شكل اشكال یخ رها سازي میشود.براي نمایش فرا
سرد شدن ،كریستالی شدن و رها شدن حرارت شما میتوانید :یک كریستال را در ظرف محلول سدیم استات سرد شده
بیاندازید .سدیم استات در چند ثانیه كریستال میشود .كریستال به عنوان یک واحد هسته اي یا فال براي رشد سریع كریستال
عمل میكند .اگرچه محلول تنها وقتی از یخچال بیرون میآید كه شما ظرف را لمس كنید .كریستالی شدن از باالي ظرف تا
جایی كه شما مایع را بریزید ادامه مییابد.كریستالها همگام لمس كردن گرم خواهند بود شما میتوانید سدیم استات را دوباره
ذوب كرده و براي تعیینها به كار برید.
ایمنی یخ گرم :همانطور كه انتظار دارید ،سدیم استات یک ماده شیمیایی ایمن براي استفاده در بررسیها است.آن به
عنوان افزودنی خوراكی براي افزایش طعم و فعال سازي مواد شیمیایی در بستههاي بسیار داغ به كار میرود.حرارت تولیدي با
كریستالی شدن یک محلول سدیم استات درون یخچال قرار گرفته نباید مضر باشد.
كمک یخ گرم :پاسخ به سواالت درباره یخ گرم در دسترس اندک باید به حل هر مشكل كه شما ممكن است در این
پروژه با آن مواجه شدید كمک كنند.یک ویدئو فیلم هم وجود دارد كه به شما كمک میكند.

 -99دستور تهیه شکالت مومی:
این شكالت یک بافت جالب از حبابهاي كربن دي اكسید گیر افتاده در نبات دارد.
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شكالت مومی راحت درست میشودو بافت جالبی دارد كه با حبابهاي كربن دي اكسید گیر افتاده در نبات شكل
میگیرد كربن دي اكسید وقتی جوش شیرین به شربت داغ افزوده شود شكل میگیرد.این فرایند مشابه به كار رفته براي پخت
نان است به جز اینكه در اینجا حبابها براي شكل دمی شكالت گیر انداخته میشوند.حفرهها درون نبات آن را مجک كرده و
یک ظاهر موم عسلی به آن میدهد.
مواد الزم ¾ :فنجان شكر 2 ،قاشق غذا خوري عسل 2 ،قاشق آب 1 ،تا ½ جوش شیرین
دستور العمل :یک ورق كلوچه را با روغن كره یا اسپري آشپزي چرب كنید .شكر ،عسل و آب را به ماهی تابه بیافزایید.
شما میتوانید آن را هم بزنید اما ضرورتی ندارد.محلول را روي حرارت باال بپزید ،ولی هم نزنید .تا به دماي  300 Fبرسد .شكر
ذوب شده و حباب هایی كوچک شكل میگیرد .حبابها بزرگتر خواهد شد ،سپس شكر شروع به كاراملی شدن میكند.
وقتی دما به  300 Fرسید ظرف را از روي حرارت برداشته و جوش شیرین را در شربت داغ اضافه كنید.این باعث
میشود شربت كف كند .مخلوط را تا وقتی تركیبات تركیب شوند هم بزنید سپس آن را روي ورق چرب شده بریزید .شكالت را
عین نكنید ،اجازه دهید سرد شده سپس آن را در قطعات كوچک شكسته یا ببرید.آن را در یک ظرف سر بسته نگه داري كنید.

 -92چگونه دانههای برف کریستالی بارکس بسازیم:
آیا دانههاي برف واقعی خیلی سریع ذوب میشوند؟ یک دانه برف كریستالی باركس ساخته آن را اگر دوست دارید رنگ
كرده و تمام سال از این تاللو لذّت ببرید.از این كار یک فیلم هم وجود دارد.
زمان الزم :طول شب
نحوه كار :مرحله اول ساختن شكل دانه برف است .یک لوله پاک كن را در سه بخش برابر ببرید.دو بخش را از مركز
روي هم گذاشته تا یک شكل  6وجهی درآید.حتی اگر شكل كامالً منطبق در نیامد اشكال ندارد.دانه برف را درون شیشه
بگذارید.نخی به انتهاي یكی از وجهها ببندید و سر دیگر را به مداد ببندید .شیشه را با آب جوش پر كنید.یک قاشق باركس در
یک لحظه به آب در حال جوش افزوده و بعد هر افزودن آن را هم بزنید تا حل شود.مقدار مورد استفاده  3قاشق باركس به ازاي
هر فنجان آب است.اگر كمی باركس در ته ظرف ته نشین شد مشكلی ندارد.
اگر میخواهید به آن رنگ خوراكی بیافزایید دانه برف لوله اي را در شیشه گذاشته و آن را كامل با مایع بپوشانید.طی
شب شیشه را در یک مكان ثابت قرار دهید .به كریستالهاي زیبا نگاه كنید .شما میتوانید از دانه برف به عنوان دكور استفاده
كرده یا به پنجره بسته و از نور لذت ببرید.شما باركس را در خوار و بار فروشیها در بخش صابونها میتوانید پیدا كنید .از
صابون  Boraxoاستفاده نكنید ،چون آب جوش به كار می رود و باركس براي خوردن نیست و بهتر است این پروژه زیر نظر
بزرگترها انجام شود.
اگر باركس پیدا نكردید میتوانید از شكر یا نمک استفاده كنید .شكر یا نمک را به آب در حال جوش بیافزایید تا هنگام
حل شدن آنها این كار را انجام دهید .بهتر است در ته ظرف كریستالی نباشد.
مواد الزم :یخ ،شیشه ،لوله پا كن سفید ،باركس ،مواد ،آب جوش ،رنگ خوراكی ،قیچی.

 -93چگونه آتش را رنگ کنیم:
دستورالعملهای جالب برای آتش رنگ شده
آتش سبز به راحتی درست میشود و احتیاج به مواد شیمیایی خاصی ندارد.
من می دانم كه تنها شخصی نیستم كه در حال جستجو در بین مجالت و روزنامههاي قدیمی براي یافتن برگههاي
رنگی به منظور انداختن آن در اتش به جهت ایجاد شعلههاي رنگی هستم .این روش رنگ كردن آتش اگرچه جالب است اما
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گاهی موفق و گاهی مغلوب است .آیا تا بحال فكر كرده اید چگونه آتش رنگ میشود؟من یک لیست از رنگ كنندهها و
دستورالعملهاي ساده براي استفاده از آنان پیدا كرده ام:
انداختن رنگهاي خشک درون شعله ها ،چوب را در یک محلول الكلی از رنگها بچرخانید.
میوههاي كاج ،چوب اره یا چوب پنبه با رنگها رنگ كنید.
چوبها را در محلول رنگ غلتانده و اجازه دهید خشک شوند.
در كل نسبت خاص رنگ براي تركیب با آب یا الكل وجود ندارد.به اندازه اي رنگ در مایع بیافزایید كه حل شود.
رنگها را با هم تركیب نكنید.اگر می خواهید آتش چند رنگ داشته باشید از چند میوه كاج كه هر كدام با یک رنگ،رنگ شده
یا تركیب چوب ارههاي رنگی را به آتش بیافزایید.
نحوه آماده سازي میوه كاج یا چوب اره :كار راحتی است .به یاد داشته باشید این فرآیند را براي تهیه هر رنگ به طور
جداگانه انجام دهید.شما میتوانید میوههاي كاج خشک یا چوب اره را بعداً با انواع رنگها تركیب كنید.
آب را در یک ظرف بریزید .از آب كافی براي اینكه میوههاي كاج خیس شوند استفاده كنید.اگر رنگهاي شما مایع
استاین مرحله را الزم نیست انجام دهید.آنها را در رنگ تا وقتی دیگر حل شود هم بزنید.براي خاک اره یا چوب پنبه شما
ممكن است چسب مایع هم استفاده كنید كه این امكان چسبیدن آنها به هم و شكل گیري قطعات بزرگتر را میدهد استفاده
كنید.
اجازه دهید موتد در مخلوط رنگ براي چند ساعت یا طی شب غوطه ور باشد .قطعات را پخش كنید تا خشک
شوند.اگر میخواهید میوههاي كاج را در یک كاغذ یا كیسه مشبک بگذارید .شما میتوانید خاک اره یا چوب پنبه روي ورق
پهن كنید.
چگونه چوبها را آماده كنید :مراحل  1و  2را انجام داده و یا چوب را درون ظرف غوطه ور ساخته یا مخلوط را روي
چوبها بریزید.از دستكش استفاده كنید.اجازه دهید چوبها خشک شوند.اگر چوبهاي روزنامه خود را بسازید میتوانید رنگها
را روي كاغذ قبل پیچاندن آن آغشته كنید.
نكات مهم :سدیم با شعله زرد معمولی میسوزد.وجود این عنصر میتواند هر رنگ دیگري را تحت الشعاع قرار دهد.اگر
در حال تهیه تركیب میوههاي كاج /خاک اره رنگی هستید باید از رنگی كه سدیم دارد استفاده نكنید .اگر از رنگهاي الكلی
استفاده میكنید بدانید كه الكل قابل اشتعال است.اگر اجازه بدهید آن قبل از استفاده بخار شود شما اثر سبکتر خواهید
داشت.
رنگها ممكن است شعلههاي زیبا تولید كنند اما میتوانند سمی هم باشند.آنها را از دست بچهها دور نگه دارید و با
دقت جابجا كنید .به هشدارهاي نوشته شده روي برچسب محصول دقت كنید .حال لیست رنگهاي قابل كاربرد  :بیشتر آنها
را از خوار و بار فروشیها یا فروشگاههاي محصوالت خشک میتوانید بیابید.به دنبال مس سولفات در وسایل استخر
باشید.پتاسیم كلرید به عنوان یک نمک جایگزین به كار میرود .نمکهاي  ،Epsomباركس و كلسیم كلرید ممكن است در
وسایل شستشو یافت شوند .استران تیوم كلرید را در وسایل آتش بازي میتوان یافت.
رنگ:قرمز ،سرخ ،زرد ،زرد سبز ،سبز ،آبی ،بنفش ،یاسی ،سفید.
ماده شیمیایی :لیتیم كلرید ،استران تیوم كلرید یا نیترات ،كلسیم كلرید ،سدیم كلرید ،باركس ،مس سولفات ،مس
كلرید ،پتاسیم سولفات ،پتاسیم كلرید ،منیزیم سولفات.

 -94ستون چگالی :الیههای مایع ستون چگالی با الیههای بسیار
شما میتوانید یک ستون چگالی چند الیه رنگی با مایعهاي معمول حد آستانه بسازید.
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یک ستون چگالی با الیههاي چند مایع به وسیله مایعهاي حد آستانه بسازید.این یک پروژه علمی ساده ،جالب و خوش رنگ
است كه مفهوم چگالی را نشان میدهد.
مواد الزم :شما از جند تا از این مایعها با توجه به اینكه چند الیه میخواهید و چه موادي دارید میتوانید استفاده
كنید.این مایعات از چگال باال تا چگال پایین لیست شدهاند بتابراین دستوري است كه در آن آنها را در ستون میریزید.
عسل ،شربت ،كلوچه ،صابون مایع ،آب روغن گیاهی ،الكل ،روغن چراغ
نحوه ساخت ستون چگالی :مایع سنگین تان را در مركز ظرفتان بریزید .اگر نمیتوانید این كار را بكنید مراقب اشید كه
مایع اول به اطراف ظروف نرود تا شكل زیبایی در انتها داشته باشید .به دقت مایع بعدي را بریزید.روش دیگر استفاده از پشت
قاشق و ریختن مایع از طریق ان است افزودن مایعها را تا وقتی ستون چگالی تان كامل شود ادامه دهید.در این نقطه شما از
ستون به عنوان دكور میتوانید استفاده كنید .از تكان دادن ظرف یا مخلوط كردن محتوا آن خودداري كنید.سخت ترین مایعها
آب ،روغن و الكل هستند .مطمئن شدید كه یک الیه زوج روغن قبل افزودن الكل وجود دارد چون دگر در سطح شكاف وجود
داشته باشد یا اگر شما الكل را ریختید و به زیر الیه روغن برود دو مایع مخلوط میشوند.
چگونه ستون چگالی كار میكند:
شما با ریختن سنگین ترین مایع در *** اول و بعد مایع بعدي تا به آخر میتوانیدستون بسازید.سنگین ترین مایع
بیشترین حجم را به ازاي هر واحد یا چگالی باالتر دارد.بعضی مایعات مخلوط نمیشوند چون هم را دفع میكنند .دیگر مایعات
به مخلوط شدن مقاومت نشان میدهند چون نازک یا ویسكیو هستند.به تدریج بعضی از مایعات ستون شما با هم یكی
میشوند.

-95ساخت بستنی در یک :Baggie
شما بدون استفاده از فریز یا بستنی ساز میتوانید بستنی درست كنید.
مواد الزم ½ :فنجان شیر ½ ،فنجان خامه زده شده ¼،فنجان شكر ¼ ،قاشق وانیل ½ ،تا ¾ فنجان سدیم كلرید2 ،
فنجان یخ1 ،¼ ZiplocTm ،گالون  ،ZiplocTmدماسنج ،فنجانها و قاشقهاي اندازه گیري ،فنجان و قاشق براي خوردن
بستنی.
روش كار ½:فنجان شیر ½ ،فنجان خامه زده شده ¼،فنجان شكر ¼ ،قاشق وانیل را به  ZiplocTmبیافزایید .كیسه
را ببندید2 .تا فنجان یخ را در گالون  ZiplocTmبگذارید.
از دماسنج براي اندازه گیري و ثبت دما یخ در گالون استفاده كنید .تا ¾ فنجان نمک را به آن بیافزایید .كیسه را درون
كیسه یخ ونمک بگذارید و در آن را كامل ببندید .گالون ررا از طرفی به طرف دیگر بچرخانید.بهتر است از دستكش یا پارچه
استفاده كنید چون ممكن است سرما آن به شما آسیب برساند .كار تكان دادن را  13تا  15دقیقه تا وقتی كه محتواي بسته به
بستنی تبدیل شود ادامه دهید.گالون را باز كرده و با دماسنج دما را اندازه بگیرید .كیسه كوارت را برداشته ،آن را باز كرده و
محتوا را درون فنجان ریخته و نوش جان بفرمایید.
توضیحات :یخ انرژي را ذوب شدن جذب میكند تا از حالت جامد به آب در آید .وقتی از یخ براي سرد كردن تركیبات
استفاده میكنید انرژي از مواد و محیط جذب میشود.وقتی نمک به یخ میزنید ،نقطه انجماد آن پایین میآید بنابراین انرژي
بیشتري باید از محیط براي ذوب یخ گرفته شود .این یخ را از قبل سردتر میكند كه نحوه فریز شدن بستنی شما است .به طور
ایده آل شما با بستنی نمكی،بستنی درست كرده اید.كریستالهاي بزرگتر زمان بیشتري براي حل شدن در آب اطراف یخ الزم
دارند كه این سردتر شدن بستنی را به همراه دارد.شما از دیگر انواع نمک به جاي سدیم كلرید میتوانید استفاده كنید اما از
شكر خیر چون شكر در آب سرد به خوبی حل نمیشود و در ذرات چندگانه هم حل نمیشود.تركیباتی كه به دو قطعه حین
حل شدن میشكنند مثل  NaClكه به  Na+و  Cl-می شكنند در پایین آوردن نقطه انجماد نسبت به موادي كه جدا
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نمیشوند بهتراند چون توانایی آب براي شكل دادن كریستالهاي یخ را باال میبرند .هرچه ذرات بیشتر باشند ،شكستن بیشتر و
اثر بر ویژگیهاي مواد هم چون نقطه انجماد ،نقطه جوش و فشار اسمزي افزایش مییابد.نمک باعث میشود یخ انرژي بیشتري
از محیط جذب كند بنابراین اگرچه آن نقطه انجماد آب به یخ را پایینتر میآورد.اما شما نمیتوانید؟ یخ بسیار سرد نمک زده و
انتظار فریز شدن بستنی را داشته باشید .این دلیل اسستفاده نكردن از  NaClدر حوزه هایی كه بسیار سرد است میباشد.
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