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لطفا آزمایشهـای این کتاب را بـا نظارت بزرگسـاالن انجام دهید.
نکتـهی ایمنـی:

احتیاط را فراموش نکنید و به نکات ایمنی توجه داشته باشید .یادتان نرود که درست

تصمیم گرفتن از همهچیز مهمتر است.

به سه دانشمند کوچکم ،تامی ،لیلی و کالرا که سؤالهای کنجکاوانه و عطش آنها برای

شنیدن پاسخ این سؤالها ،الهامبخش تدوین آزمایشها و فعالیتهای این کتاب شد.
ک.چ

به روح پدرم

مادر مهربانم

همسر عزیزم

و تکتک اعضای خانوادهام که همیشه مشوق و موجب دلگرمیام بودهاند.
ا.ص
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به کتاب آزمایشخانه +۱00 :آزمایش خانگی برای بچههای کنجکاو خوش آمدید!
در این کتاب صدوپنج پروژهی جالب داریم که کودکان پنج تا دهساله را غافلگیر و شاد خواهد کرد و به
آنها چیزهای زیادی یاد خواهد داد .کتاب به چند فصل تقسیم شده که هر فصل رشتههای مهم زیر
را در بر میگیرد :علوم ،فناوری ،مهندسی ،هنر و ریاضی که به آن

 ۱میگوییم.

مـن در تمـام زندگـیام عالقهی زیـادی به علـوم و ریاضی

بـود .ممکن اسـت با این کلمه آشـنا باشـید .اما چـون هنر و

داشـتهام .بعد از دریافت مدرک کارشناسـی ارشـد در رشـتهی

طراحـی هـر روز بیش از قبل اهمیت یافتهاند و ما هم متوجه

شـیمی آلی و کار در آزمایشـگاه ،خانواده تشـکیل دادم و حاال

ارتبـاط ظریـف بین هنر و علوم شـدهایم ،اولین حرف کلمهی

سهتا دانشمند کوچولوی هشت ،شش و دوساله در خانوادهام

هنر نیز به آن اضافه شد و کلمهی استیم ساخته شد.

دارم .سال  ،۲0۱۲وبالگ خودم را با نام The Science Kiddo

تمام این رشتهها بهگونههای مختلف با هم مرتبط هستند.

راهانـدازی کـردم و از آن زمـان تا کنون تالش کـردهام تا صدها

بـرای طراحـی یـک سـازه ،نیازمند هنر و مهندسـی هسـتیم.

آزمایـش علمـی کودکانه و سـاده را با هـزاران نفـر از والدین و

ساختن روبات به دانش فناوری ،مهندسی و علوم احتیاج دارد.

مربیان در سرتاسر دنیا به اشتراک بگذارم.

توانایـی سـنجش نتایج هر آزمایش علمی هـم نیازمند اصول
ِ

چنـد سـال قبل ،اسـتم ۲کلمهای رایج در حـوزهی آزمایش

ریاضی است.

 .۱واژهی استیم ( )STEAMدر واقع از حروف اول واژههای علوم ( ،)Scienceفناوری ( ،)Technologyمهندسی ( ،)Engineeringهنر ( )Artو ریاضیات ( )Mathematicsساخته شده و

خود واژه هم در انگلیسی به معنای بخار است ،اما در فارسی هیﭻ معنایی ندارد .چون این واژه معادلی در فارسی ندارد ،مترجم بهناچار از واژهی انگلیسی استفاده کرده است.

 .۲واژهی استم ( )STEMدر واقع از حروف اول واژههای علوم ( ،)Scienceفناوری ( ،)Technologyمهندسی ( )Engineeringو ریاضیات ( )Mathematicsساخته شده و خود واژه هم

در انگلیسی به معنای ریشه است ،اما در فارسی هیﭻ معنایی ندارد .چون این واژه معادلی در فارسی ندارد ،مترجم بهناچار از واژهی انگلیسی استفاده کرده است.

این کتاب بهگونهای طراحی شـده که بتواند با نشـان دادن

که برای هر فصل الزم دارید ،در مقدمهی آن فصل آمده است.

ارتباط بین تمام رشـتههای اسـتیم ،نمونـهای از زندگی واقعی

در هر فصل ،آزمایشهایی را خواهید دید که طرح کلی آنها

باشـد .دانشـمندانی که در آزمایشـگاه کار میکنند ،باید مواد را

ساده و واضح آمده است .هر آزمایش شامل فهرستی از مواد

دقیـق محاسـبه و اندازهگیری کنند و نتایـج را ثبت کنند .آنها

و دسـتورالعملهای سـاده و گامبهگام است .هر آزمایش چند

نهتنها باید اطالعات کاملی از علوم داشته باشند ،بلکه باید برای

سـؤال مربـوط به مشـاهده را مطرح میکند تا بچههـا را وادار

طراحی و اختراع مسیرهایی هم که قب ً
ال وجود نداشته ،خالقیت

کند دربارهی آنچه که میبینند ،عمیقتر بیندیشند .بهعالوه ،در

و نبوغ کافی داشته باشند.

پایان هر آزمایش یک فعالیت اضافی برای اسـتفاده از اصول

همچنین مهندسـان برق فقط مدارهـای صفحهی کنترل را

کار طراحی شـده است .وقتی بچهها آزمایشهای جدید را بر

نمیسـازند ،بلکـه باید قوانین فیزیکـی مربوط به ایـن مدار را

اسـاس مشـاهدات و سـؤالهای جدید خود انجام میدهند،

بدانند ،با فناوری موجود آشـنا باشند ،مدلهای جدید طراحی

خالقیت واقعیشان شکوفا میشود.

کنند و بسازند و بتوانند خروجی را بسنجند.

بیشـتر آزمایشهـا بـرای تیم بزرگسـال و کـودک طراحی

تمـام رشـتههای اسـتیم در موفقیـت مهندسـان نقـش

شـدهاند ،اما بچههای بزرگتر ممکن اسـت بتوانند بسیاری از

دارنـد .آزمایشهـای ایـن کتـاب ،بیشـتر از هر چیز ،بسـیار

این آزمایشها را خودشـان بهتنهایی بهطور کامل انجام دهند.

سرگرمکنندهاند .چه بزرگسال باشید و چه کودک ،چیزهای

مفیدتریـن قسـمت ایـن کتاب بخش چـرا و چگونـه در پایان

جدیـدی یاد خواهید گرفت و آزمایشهایی را انجام خواهید

هر آزمایش اسـت .این بخش با اصطالحهایی سـاده توضیح

داد که باعث میشـوند دسـتانتان را از خوشـحالی باال ببرید

میدهد در سـطح مولکولی چه اتفاقی در حال رخ دادن است

و هورا بکشـید .فرصت خواهید داشت تا با استفاده از اصول

کـه باعـث میشـود ایـن آزمایش به این شـکل اتفـاق بیفتد.

ساده ،نتایج چشمگیر و خالقانهای ایجاد کنید و از همه بهتر،

بچهها میتوانند از این دانش برای استفاده از آنچه آموختهاند،

خواهید توانست بیشت ِر این کارها را با موادی انجام دهید که

استفاده کنند و برای خودشان آزمایشهای علمی ابداع کنند.

از قبـل در خانـه دارید یا میتوانید بهراحتی و با قیمت پایین
در مغازهها پیدا کنید.

در پایـان کتـاب ،فهرسـت واژگان آمـده که شـامل واژهها و
اصطالحاتی اسـت که دانشـمندان نوپا باید بدانند .در کنا ِر آن،

تعـداد کمـی از مواد ماننـد کابل گیرهی سوسـماری و المپ

صفحههای حاوی جدول خالی و نمودار قرار دارند .این جدولها

الایدی را کـه برای آزمایشهای فصل فناوری الزم هسـتند،

و نمودارها برای بسـیاری از آزمایشها در بخش ریاضی مفید

میتـوان اینترنتـی یـا از فروشـگاههای لـوازم الکترونیکـی

خواهند بـود ،چون بچهها میتوانند به کمک آنها اندازهگیری

خریـداری کـرد .امـا نگران نباشـید ،ایـن مواد ارزان هسـتند و

کننـد و نتایـج خود را ثبت کنند .هر مقدار که الزم اسـت از این

احتی کار ،فهرست مواد ویژهای
ب هراحتی پیدا میشوند .برای ر
ِ

صفحهها کپی تهیه کنید.

آزمایشـخانه + ۱00 :آزمایـش خانگی برای بچههای کنجکاو
کتابـی تعاملـی اسـت که طراحی شـده تـا به بچهها یـاد دهد

به مشاهداتشـان نتیجهگیری خواهند کرد که آیا فرضیهشان
درست بوده یا خیر.

چگونه با استفاده از روشهای علمی ،مانند دانشمندان واقعی

این آزمایشها میتوانند نقطهی پرتاب بهسمت سؤالهای

بیندیشـند و خلق کنند .از قرن هفدهـم تا کنون از فنون روش

بیشـتر باشـند و بـه طراحـی آزمایشهای بزرگتـر و بهتری

علمی برای بررسی پدیدهها و کسب دانش جدید استفاده شده

بینجامنـد کـه بـه ایـن پرسـشها پاسـﺦ میدهنـد .هنـر

است .احتما ًال با این مراحل روش علمی آشنا هستید:

پرسـشگری و طراحـی آزمایش بـرای یافتن پاسـﺦ باعث
میشـود آزمایشهـا بـه هـدف واقعـی خـود برسـند .بدون

پرسشگری

پرسشگری ،آزمایش فقط یک نمایش است ،دستورالعملی

تحقیق پیشزمینهای

است که نتیجهی جالبی ایجاد میکند ،اما بدون تفکر عمیق

فرضیهسازی

و یادگیـری کـه فقـط بـا پرسشوپاسـﺦ بـه دسـت میآید.

طراحی آزمایش

بزرگساالن مشتاقند تا از کودکان سؤال کنند و با هم جوابها

آزمایش فرضیه

را کشـف کنند .این کتاب میتواند ابزاری شـگفتانگیز برای

تجزیهوتحلیل دادهها

آموزش و نیز تجربهای جالب باشد ،تجربهای که برای بچهها

نتیجهگیری

خوشایند است و رابطهی بزرگسال و کودک را تقویت میکند.
بـا درک اصـول علـوم ،فناوری ،مهندسـی ،هنـر و ریاضیات،

این کتاب با طراحی دسـتورالعملهای خوب و سـؤالها و

کودک برای موفقیت در زندگی آماده خواهد شـد .بله ،هرساله

ایدههای اضافی برای افزایش مهارت تفکر علمی بچهها سعی

هزاران شـغل جدید در این رشـتهها ایجاد میشـود که نیازمند

کرده اسـت بچهها را همراهی کند که در سرتاسر مسیر علمی

افراد شایسته و خالق هستند ،اما در حقیقت نکتهی اصلی این

قدم بزنند.

نیست ،نکته این است که اگر کودک یاد بگیرد سؤال کند ،طراحی

در هـر آزمایـش از بچهها یک سـؤال پرسـیده میشـود و

کند ،بسازد ،بیافریند ،بسنجد و انتقادی بیندیشد ،در واقع آماده

آنها کمی با موضوع آشـنا میشـوند .بسـتگی به خودشـان

شده تا در هر رشتهی تحصیلی و شغلیای که انتخاب میکند،

دارد که برای آنچه در طول آزمایش اتفاق خواهد افتاد فرضیه

موفق شود .بهعالوه ،استیم پر از سرگرمی است.

بسـازند یـا آن را برآورد تجربی کننـد .در پایان ،آنها با توجه

یادگیریتان مبارک!

فصل اول

آزمایشهـای ایـن کتـاب بـا توجـه به شـاخههای

تشـخیص اینکه آن آزمایش به چه شاخهای تعلق

فناوری ،مهندسی ،هنر و ریاضیات .از آنجا که همهی

همـراه وبسـایتهای مربـوط بـه علوم ،فنـاوری،

مختلف استیم به چند فصل تقسیم شدهاند :علوم،

دارد ،آسـان شـود .در پایان کتـاب ،بخش منابع به

این رشـتهها همپوشـانی دارند و به همدیگر مرتبط

مهندسی ،هنر و ریاضیات قرار دارد .این مطالب برای

شـاخه قـرار داد .هر آزمایش یک نـوار رنگی دارد تا

قلب کتاب یعنی آزمایشها شیرجه بزنیم.

هستند ،بسیاری از آزمایشها را میتوان در چندین

مطالعه و تحقیق بیشتر ارائه شدهاند .بهتر است به
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وقتی فهمیدید آزمایش دربارهی چیست ،فرضیه بسازید .این
فرضیه برآوردی تجربی یا شرحی است از آنچه فکر میکنید در
طول آزمایش اتفاق خواهد افتاد .ممکن است از قبل با آزمایش
آزمایشهـای جالـب زیادی در این کتاب هسـت که میتوانید
انتخاب کنید .همهی آزمایشها مسـتقل از هم هسـتند ،پس
میتوانید هر آزمایشی را با هر ترتیبی که بخواهید ،انتخاب کنید
و انجام دهید .نیازی نیسـت با اولین آزمایش شـروع کنید و
بـه ترتیبـی که در کتاب آمده پیش بروید .در زمانی مناسـب با
بزرگترهای خود بنشینید و تصمیم بگیرید کدام آزمایش برای
شما از همه جالبتر است و از آنجا شروع کنید.
بعـد از انتخـاب آزمایش ،به فهرسـت مواد و وسـایل الزم
نگاه کنید تا ببینید به چه چیزهایی نیاز دارید .بیشتر مواد و

وسـایل استفادهشـده در این کتاب را احتما ًال از قبل در خانه
دارید ،اما اگر همهی چیزهایی را که در فهرست آمده ،ندارید،

فرضیهای را مطرح و دوباره بررسی کنید که درست میگویید یا
نه .این همان کاری است که دانشمندان انجام میدهند.
قالـب فرضیـه بـه این صـورت اسـت» :من فکـر میکنم...
چون «...فرضیه حدسـی بر پایهی شـانس نیست ،بلکه بیانی
علمی اسـت .به آنچه از قبل میدانید ،فکر کنید .برای حدس
خود دلیل داشته باشید.

مثـ ً
ال اگـر داریـد جوششـیرین و سـرکه را با هـم ترکیب

میکنید ،یکی از فرضیهها میتواند این باشـد» :فکر میکنم
منفجـر خواهد شـد ،چون حبابهای زیادی تشـکیل شـده

است «.انجام آزمایش تﺄیید خواهد کرد که آیا فرضیهی شما
درست است یا خیر.

به فروشگاه بروید و مواد موردنیاز را تهیه کنید.
ً
حتمـا یـک دفترچهیادداشـت و مـداد همـراه داشـته

یک خبر خوب! اگر فرضیهی شما درست نباشد ،هیﭻ ایرادی

باشـید .دانشمندان واقعی یادداشـتهای دقیق برمیدارند،

نـدارد .بعضی از آزمایشهای این کتاب بسـیار جالب هسـتند

سؤالهایشـان را مینویسـند ،شـکل میکشـند ،مشـاهدات

و ممکن اسـت نتیجهای داشـته باشـند که انتﻈار آن را ندارید!

خـود را ثبـت میکننـد و نتایـج را پیگیـری میکنند .همین

لذتبخشترین سرگرمیها و یادگیریها در بیشتر مواقع نتایج

حـاال ایـن عادتهای خـوب را یـاد بگیرید تا بتوانیـد میزان

غیرمنتﻈرهای دارند .اشـتباه فکر کردن و اشـتباه عمل کردن راه

سرگرمی خود را به حداکثر برسانید.
یادگیری و
ِ

را برای پرسیدن سؤالهای بیشتر و کشف پاسﺦها باز میکند.

وقتـی همـهی موارد الزم را داشـتید ،با همدیگر بنشـینید

و سـؤال اصلـی را بخوانیـد .ایـن بخش ،آزمایـش را معرفی
میکند و یکیدو سـؤال میپرسـد تا دسـتبهکار شـوید .به
سـؤالهای دیگری که در ذهن دارید و ممکن اسـت به این
موضوع مربوط باشند ،فکر کنید و آنها را یادداشت کنید.
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آشـنا باشـید و بدانیـد چـه اتفاقـی خواهـد افتاد .بسـیار خب،

به میزان دشواری و زمان موردنیاز آزمایش نگاهی بیندازید
تـا ببینید مناسـب شـما هسـت یا خیـر .بیشـتر آزمایشها
سـریع هسـتند و نتایجـی فوری دارند ،اما برخـی از آنها به
زمان بیشتر نیاز دارند.

در آخر ،اگر آزمایش موردنﻈر شما ،بخش احتیاط داشت،

ً
حتمـا آن را بخوانیـد .بعضـی از آزمایشهـا بسـیار جالـب

دانشـمندان جدید باید یاد بگیرند .واژههای تازه در قسـمت

هسـتند ،اما کثیفکاری دارنـد و باید در محیط بیرون انجام

فهرست واژگان که در پایان کتاب آمده است ،تعریف شدهاند.

شوند .گاهی وقتها کودک برای کار با یک ابزار نیاز به کمک

برای جسـتوجوی اصطالحهای ناآشنای بیشتر ،از اینترنت

والدیـن دارد یـا بایـد چند قدم عقـب بایسـتد .از هر چیزی

یا فرهنگ لغت استفاده کنید.

کـه ممکـن اسـت خطر بالقـوه باشـد ،آگاه باشـید .هنگامی

دربخش حاال این را امتحانکن ایدههای بیشتری برای انجام

که کام ً
ال آماده شـدید ،آسـتینهایتان را باال بزنید و آمادهی

آزمایش پیشنهاد شده است .اینجاستکه تمام دانش و اطالعات

خوشگذرانی باشید.

شـما با هـم جمع میشـود و میتوانیـد خودتـان آزمایشهای
بیشـتری طراحـی کنیـد و انجام دهیـد .از آموختههـای حاصل
از آزمایش خود اسـتفاده کنید تا سـؤالهای بیشتری بپرسید و
آزمایشهای جدیدی طراحیکنید و انجام دهید.

دسـتورالعملهای سـاده و گامبـهگام بـرای هـر آزمایـش
ارائه شـده اسـت .این دسـتورالعملها را بادقـت دنبال کنید
تـا آزمایـش به پایان برسـد و هرگونـه تغییری را کـه در این
آزمایشها ایجاد کردهاید ،یادداشت کنید.
پس از اتمام آزمایش ،کمی زمان صرف کنید و سؤالهای
بخـش مشـاهدات را بخوانیـد و بـه آنها پاسـﺦ دهیـد .آیا
فرضیـهی شـما درسـت بـود؟ در طـول آزمایـش متوجه چه
چیزهـای شـگفتانگیز و جالبـی شـدید؟ چرا فکـر میکنید
نتیجهی خاصی به دست آوردهاید؟ پاسﺦهایتان را بنویسید
باقی سؤالهای خود را یادداشت کنید.
و
ِ
ً
حتمـا بخـش چـرا و چگونـهی هـر آزمایـش را بخوانیـد.

بهخاطر اینکه اجزای اسـتیم بسـیار بههمپیوسـته هستند،
بسـیاری از آزمایشها را میتوان در چندین شـاخهی مختلف
قـرار داد .بهعنـوان مثـال ،پرتـاب موشـک بـا پرتابگـر نیاز به
اطالعاتی دربارهی انرژی پتانسـیل و جنبشی (علوم) ،آشنایی
با ماشینهای ساده (فناوری) ،ایدهای روشن دربارهی نحوهی
ساخت آن (مهندسی) ،تفکری خالق برای طراحی آن (هنر) و
روشـی برای اندازهگیری دامنهی پرواز موشک (ریاضی) دارد.
ایـن رشـتهها ارتباط نزدیکـی به هم دارند .هر کجا الزم باشـد،
شـاخههای مختلف ،در تصویرهایی کـه در ابتدای هر آزمایش
هسـتند ،ذکر و مشـخص شـدهاند .به یاد داشته باشید که اگر

آزمایـش طبـق انتﻈـار پیـش نرفت ،ناامید نشـوید .شکسـت
فرصتی اسـت بـرای یادگیری و کشـف چیزهای جدیـد .ایراد

اینجاست که منطق علمی پشت آنچه دیدهاید با اصطالحهایی

آزمایـش را پیدا کنید ،متغ ّیرهـا را تغییر دهید و دوباره امتحان

دنیای ما وارد زندگیمان شود!

کودکان اوقات خوشـی خواهند داشـت و این بهترین قسمت

سـاده توضیح داده میشـود .این بخش باعث میشود علم
اصطالحهـای علمـی زیـادی در ایـن کتـاب هسـت کـه

کنیـد .نتیجـهی آزمایـش هرچه باشـد بزرگسـاالن هم مثل

این آزمایشهاست.
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فصل دوم

آماده باشید تا موارد شگفتانگیزی را کشف کنید

این فصل الزم است ،در خانه دارید .البته دو مادهی

در ایـن فصل بدون اینکـه در بادکنک بدمید آن

انفجار کف ،به نصف پیمانه آباکسـیژنهی شش

پالسـتیکی را بـا یـک واکنـش شـیمیایی سـاده

پزشـکی یا اینترنتی به قیمـت ارزان بخرید .مورد

و بسازید!

را بـاد میکنید ،رنگینکمان میسـازید ،کیسـهی
میترکانید ،پوست تخممرغ را فوری آب میکنید،

میتوانیـد یکشـبه یک باغچـهی بلوری داشـته
باشید و خیلیخیلی چیزهای دیگر!
احتما ًال هر چیزی را که برای انجام آزمایشهای

خاص هست که باید بخرید .برای انجام آزمایش
درصد نیاز دارید که میتوانید از فروشگاه تجهیزات

ویـژهی دیگر حـدود نود سـانتیمتر لولهی وینیل
اسـت کـه بـرای آزمایـش سـاخت زیردریایـی با

قوطـی نوشـابه اسـتفاده میشـود و میتوانید به

قیمت ارزان از ابزارفروشی یا اینترنتی تهیه کنید.
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