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  :ماذا حتتاج
  لرت)  0.5ون (اللّ  ة افينة بالستيك شفّ قنّ 

  زيت ذرة 
  يُعجبك) صبغة طعام (أي لون 

  ماء
  ملح

اعة (ليست ضروريّة) 
ّ
  أوراق صغرية مل

  
  

  :ماذا أفعل
  ينة.والباقي زيت. ال حتّرك/تقلب القنّ  ماءسم  3- 2ينة القنّ   امأل .1
  املاء. الّصبغة مع  تلط ختينة بلطف حّىت القنّ  وحّرك صبغة الطعامقطرات من  5-4 أضف. 2
اعة رّشة ملح و أضف على اخلليط الّسابق . 3

ّ
  غلقها جّيًدا. أو  أوراق مل

  ينة اقلب القنّ . 4
  . سّلط ضوء اهلاتف اخللوي على القّنينة. 5

 . ماذا حيدثِصف 
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  :ماذا حتتاج
  كيس شاي 

  لالشتعالصحن غري قابل 
   مقصّ 

  عة وّال 
  

  :ماذا أفعل
  اخليط كذلكأفرغ الّشاي منه وأزل اي و فتح كيس الشّ ا .1
  )يف الوسط فارغة د من وجود مساحة كّ سطوانة (إ صبعٍ الكيس بواسطة اإلشّكل من  . 2
  )د أنه على سطح مستوٍ كّ حن (الصّ سطوانة على اإل طرفًا واحًدا من وقفأ. 3
  .اي كيس الشّ سطوانة  إمن  اجلزء العلويّ  شعالقم ة الوّالعة، دمبساع. 4

 . ماذا حيدثِصف 
 

  اي؟يطري كيس الشّ ملاذا 
سطوانة. تبدأ جزيئات اهلواء يف  ن اهلواء داخل اإلاي تسخّ سطوانة كيس الشّ إمن  اجلزء العلويّ  اشتعال

اهلواء  كثافة صبح  ت ل مساحة أكرب. عندما تنتشر جزيئات اهلواء، ينتشر لتشغتك بسرعة أكرب و حرّ التّ 
  كثافة فوق اهلواء البارد الكثيف.    واألقلّ افئ . يرتفع اهلواء الدّ داخل االسطوانة أقلّ  تواجد امل

  افئ واألقلّ مع ارتفاع اهلواء الدّ   ، ولذلكة لرفعهاي خفيف وال حيتاج إىل الكثري من القوّ رماد كيس الشّ 
  لديه قوة كافية لرفع رماد كيس الشاي. كثافة، فإنّ 

ت اهلواء السّ   مبدأ مماثل.  تعتمد على (املنطاد) اخنلو
  

https://www.kiwico.com/diy/Science-Projects-for-Kids/3/project/Flying-Teabag/2566 
http://www.planet-science.com/categories/experiments/surprise/2011/03/make-a-teabag-fly.aspx 
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 (رابط للمقال)

لتجارب املمتعة والغريبة اليت ال بد   لعل طفولتك كانت حافلة 
وأنك قد مارستها برفقة أصدقائك دون أن تدرك حينها وجود  
سر أو لغز يف هذه التجربة البسيطة واملمتعة، ومن أشهر هذه  

ت الغازية عند وضع حلوى املنتوس   التجارب جتربة فوران املشرو
ا.   بداخل عبوا

  

  وضع املنتوس بداخل زجاجة املشروب الغازي؟ ماذا حيصل عند

حتواء سطحها على اآلالف  تتميز حلوى املنتوس 
من املسامات الصغرية تعمل على تشتيت و تعطيل 
عوامل التجاذب القطبية بني جزيئات املاء، وختلق 

بدال من هذه القوى اآلالف من املواقع النووية املثالية 
 ت الغازية.لتجمع جزيئات الغاز يف املشرو 

مبصلح أقل علمية، تعمل املسامات املتواجدة على 
سطح قطعة املنتوس خبلق العديد من أماكن منو 

ين أكسيد   الفقاعات مما يسمح بتشكيل فقاعات 
تبدأ   الكربون بسرعة كبرية فوق سطح املنتوس، مث 

دة حجمها مما يسبب مغا لطفو تدرجييا مع ز ين أكسيد الكربون  ا ملواقعها على سطح حبة  فقاعات  در
لتكون على سطح املنتوس وسُتعاد العملية السابقة مرة  املنتوس وتطفو على سطح الصودا، وتستمر الفقاعات 

ت الغازية.    أخرى وخلق رغوة كثيفة خترج من عنق زجاجة املشرو
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يف بعض احلاالت خاصة عندما حتتوي حلوى املنتوس  
ترتبط هذه املواد مع   على الصمغ العريب واجليالتني

سيوم والسكر واألسبارمت املوجودين يف   بنزوات البو
دة سرعة عملية   املشروب الغازي مما يساهم يف ز

الفوران وذلك من خالل تقليل معدل التوتر السطحي  
للمشروب األمر الذي سيزيد من منو وتكون الفقاعات 

  فوق مسامات حلوى املنتوس. 
  

دة   ذه التجربة الحظوا ز ولعل األشخاص الذين قاموا 
ت الغازية   الفوران يف حالة إضافة املنتوس إىل املشرو
دة كمية األسبارمت فيها عن العادية.    الدايت بسبب ز

  
  
  
  

ت الغازية؟   ما حقيقة تعرض الشخص النفجار املعدة واملوت لو مجع بني املنتوس واملشرو
ألسطورة احلضرية القائلة أنّ ال بد أن تكون قد مس ك لو شربت املشروب الغازي وتناولت معه حلوى املنتوس  عت 

فسوف تتعرض النفجار املعدة واملوت بسبب الفوران الكبري الذي حيصل، لكن احلقيقة أنه مل تسجل أي حالة  
ريخ كتابة هذا املوضوع، والسبب يف ذلك يعود ألمرين:   موت بفعل هذه التجربة حىت 

ت والصودا خترج للهواء اجلوي وتتحرر من   . 1 األول، أنه عند شرب املشروب الغازي فإن معظم الكربو
ت ويقل حجم التفاعل احلاصل   .الزجاجة فيقل تركيز الكربو

ت كبري فإن أكثر ما سيحصل للشخص هو التقيؤ بفعل الرغوة املندفعة  . 2 الثاين، أنه وإن كان تركيز الكربو
 .ة بسبب وجود جمرى مفتوح بني املعدة والفموليس انفجار املعد

  
 اضايف: 

https://www.yontube.com/watch?v=4oXFq6NSVDc 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=LjbJELjLgZg 
https://www.youtube.com/watch?v=4_zLSUY_FiU 
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  :ماذا حتتاج
  صحن بالستيك 

  بدرجة حرارة الغرفة  حليب
  صبغة طعام 

  للجلي  صابون
  ذنني أ شّ ق

  

  :ماذا أفعل
لصّ  صبّ  .1   حن  احلليب 
  )ال حتّرك!احلليب ( فوق  أضف بضعة نقاط من صبغة الطّعام. 2
  ابون  ذنني الصّ األ طريف قّشة ضع على طرف من  . 3
  حن  ابون) مبركز الصّ صّ ال  ها(الذي علي طرف قّشة األذننيضع . 4

 وملاذا؟  . ماذا حيدثصف 
 

  

  

  

  

  


