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 این تیم از میان دبیران مختلف علوم در سطح کشور گزینش شده اند.ضمن بروز خالقیت ها و توانمندی ها ، صاحب تخصص دکتری 
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                           اولین سخن مدیر مسئول : چرا دانش و آزمایش چاپ می شود؟ 
سالم ، تبریک انتشار مجله دانش و آزمایش را تقدیم شما خوبان می نمایم.

سال هاست به این موضوع فکر می کنم که چگونه می توان علم را از کمترین مسیرها یادگرفت و یاد داد. خیلی ها 
نه خودشان بلد هستند علم را بیاموزند و نه بلد هستند یاد بدهند. جدا از این که ماشین عظیم علمی را چه کسانی در 
جهان روشن نگه می دارند ، خیلی ها به فناوری و تکنولوژی به عنوان علم نگاه می کنند. این افراد محصوالت علم و 
ماشین علم را علم می دانند. علم فعالیت پیچیده ای است که فناوری فقط بخشی از محصوالت آن است. بین علم تجربی 
از نوعی که به آن ساینس science می گوییم با سایر دانش ها اختالف فاحشی وجود دارد. در ساینس تمامی جهان 
در دو قالب ماده و مفهوم پردازش می شود و جایی برای چیز دیگری باقی نمی ماند. ماده در قالب هایی از جنس انرژی 
به صورت های الکترومغناطیسی ، گرانشی ، هسته ای قوی و ضعیف خودنمایی می کند. اینها را می توان صورتک های 
نخستین انرژی نامید. در مرحله ی بعدی انواع انرژی مکانیکی ، صوتی ، مغناطیسی و الکتریسیته قابل تشخیص است. 
در بخش ماده اجسام مادی نیز حضور دارند و تمامی برهمکنش های جهان را دریافت کرده و متناسب با توانایی خود 
جذب ، دفع یا عبور می دهند. مثال نور از شیشه عبور می کند. مقداری بازتاب شده و مقداری نیز جذب می شود. در یک 
روز آفتابی دست زدن به شیشه باعث سوزش پوست دست می شود. گفتم سوزش ؟ جهان مفهوم مربوط به داخل بدن 
انسان است زیرا مغز ما در پردازش کلمات و مفاهیم دنیا را به شکلی که برایش معنادار است تعریف می کند. سوزش 
پشت دست یک رویکرد  زیست شناسی و فیزیولوزیک دارد که از جنس اعصاب و سیگنال های الکتریکی و شیمیایی 
است. رویکرد دیگر سوختن نوعی مفهوم درد سازی در مغز است که فرمان برداشتن دست را پشت سر آن صادر می 
کند. شناخت این عملکرد مغز هنوز در ابهام است که چگونه مغز همه چیز را می شناسد و از هم تفکیک می کند. تمرکز 

بر روی تفکر ساخت رایانه ها برای درک عملکرد مغز در مفهوم سازی منجر به کشف پدیده های فراوانی شده است.
امیدواریم در پرتو دانش و آزمایش  و ترویج علم ، خاک و آب و فضا از آلودگی دور باشند. ما به دنبال حفظ منابع 
زیستی و طبیعی جهان هستیم. ما به دنبال این هستیم تا از چارچوب اخالق فقط در سردر نمانیم و اخالق علمی را 
در عمل به جامعه بکشانیم. باید برای ترویج علم از خرد تا کالن در جامعه تالش کنیم تا الگوی فرزندان جامعه اسالمی 
مان برای همیشه تاریخ باشیم. دست یاری ما را شما بفشارید. مطالبی برای ما بفرستید که کهنه نشود و همیشه ضربان 
پژوهش و آزمایش داشته باشد.رویای نشر مجله ، اکنون تحقق یافته است.هر دانش آموزی ، هر معلمی ، هر استاد 

دانشگاهی و هر دانشجوی عالقمندی که قلبش برای کشور عزیزمان می تپد همکار و هم سخن ماست.
حمایت شما از خرید مجله چه به صورت تک نسخه و چه بهتر ساالنه می تواند ما را در انجام ترویج علم بیشتر حمایت 

کند. انشاء...

  خدایا ، هیچ شکایتی ندارم ، به جز این که محو شگفت انگیزی توام!

با   سرگروه های درسی ، معلمان مدارس ، پژوهشسراها ، انجمن ها ، اتحادیه های علمی یا تجاری مرتبط 
اهداف مجله ، دانش آموزان و دانشجویان دانشگاه های علوم پایه و فنی مهندسی می توانند پژوهش ها ، ایده 
ها ، طرح ها ، آزمایش ها ، لوازم علمی و آزمایشگاهی خود را برای معرفی در مجله درج نمایند. کافی است 

نمونه کار خود را به نشانی مجله یا تلگرام ارسال فرمایید.
(info@phy20.com (09121612787
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 مسابقه
 این فرد آزمایشگر  کیست؟

 در علم همواره عادت کرده ایم که فقط از غربی ها بگوییم نه!. اینجا ) ایران ( معلمان 
و استادان زبردستی در علم داریم که جادوی علم را می شناسند و بر تارک آموزش علم 
می درخشند. این فرد تصویر باال استاد حیدری فرد از دبیران قدیمی تهران و متخصص 
در تدریس آزمایشگاهی است. رویکرد ایشان به علم مانند آشپزی ست. هر آنچه که بتواند 
نیز  زیر  تصویر  در  کند.  اجرا  و  طراحی  تواند  می  را  شود  تلقی  آموزشی  غذای  قالب  در 
نمایید  معرفی  را می شناسید  آنها  اگر  دید.  را خواهید  و شایسته  بنام  استادان  از  نفر  دو 
چندگانه  فارسی  به  یا  متر  مولتی  دستگاه  عدد  یک  دریافت  کشی  قرعه  در  را  شما  تا 
نتایج در شماره دوم مجله همین صفحه صورت خواهد گرفت.                                                                              سنج شرکت دهیم. اعالم 

     info@phy20.com :  نشانی ایمیل  مسابقه 1- این فرد کیست؟
    نشانی خود را با کد پستی ارسال فرمایید تا در صورت برنده شدن در قرعه کشی ، مولتی متر برایتان 

ارسال شود. 

  مروجان علم ایران زمین
مروجان علم در کشور خود را 

بشناسیم.
استادان  و  معلمان  از  بسیاری 
دانشمندان  زندگی  بار  دهها   ،
از  و  اند  کرده  رو  زیرو  را  غربی 
طرز اندیشه آنها کتابها گفته اند. 
می  دانشجویان  و  آموزان  دانش 
به راحتی راجع به جشن  توانند 
تولد بازیکن فوتبال و تاریخ ورود 
به تیم ملی و تعداد گل های زده 

و .... او صحبت کنند. 
ها  ایرانی  ما  دارد  ایرادی  چه 
علم  مروجان  خودمان  بین  نیز 
کارهای  از  یکی  بشناسیم.  را 
خوب غربی ها این است که نام 
مروجان علم را بر روی یکاهای 
آیا  اند.  داده  قرار  گیری  اندازه 
می  گیری  اندازه  یکای  چند 
علم  مروجان  نام  که  شناسید 
داشته باشد؟ جواب: تسال ، آمپر 
 ، ماخ   ، ریشتر   ، نیوتن   ، ژول   ،

بوهر و کوری!

باز نشسته شده است  فرد  استاد حیدری   
ولی در طول سالهای مختلف در کارگاه های 
آزمایشگاه فیزیک به معلمان و دانش اموزان 
آموزش فیزیک و آزمایشگاه  می دهد. در این 
عکس ها در تنکابن در سال جهانی فیزیک 
به  فیزیک  آزمایش های  ارایه  2005 در حال 
معلمان و دانش آموزان است. نمره او از نظر 

مروجان علم ممتاز و 20 است!
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  قل قل این ستاره ها...
سردبیر مجله کمی هم ذوق شعر دارد 
هم  او  بودن  احساساتی  باعث  البته  که 
هست. این شعر آهنگین داستان آفرینش 
و انفجار بزرگ تا کنون را بیان می کند. 
شما هم می توانید اشعار علمی را به نام 

خودتان برای چاپ در نشریه بفرستید.
 

یکی بود یکی نبود
غیر حق هیش کی نبود

حتی این جهان نبود
توی این زمان نبود

پیش از این بود سالها
قبل از این میلیاردها

خالصه اینو بدون 
که خدا ، خودش بودش

**********
آغاز آفرینش ...

اراده کرد تا آسمون
شکافته شه تو یک زمون

یه عالمه نور بیادش 
ذره چو ناودون بیادش

ماده بشه فراوونا
ضد دای ماده کم جونا
************

بعد از آفرینش....
شر شر ذره اومد

هیچ میدونی چی اومد
فیزیک دونا حیرونند

یک کمی هم کم دونن!
این ذره ها چی بودن؟
برای چی ، کی بودن؟
یکی میگه میون بود!
یکی میگه پیون بود!
یکی می گه لپتونو!

یکی می گه نوترینو!
یکی می گه فرمیون 

یکی میگه بوزیون
یکی میگه کوارکه!

ثابت اون پالنکه!
شرودینگر با پیپش

سای کشیده رو کیفش
انیشتینه می خنده 
کریستوفل می بنده!

 قبول نداره خدا
شانسی ساخته دنیا را
خالصه هرچی که بود

ذره و نور بودو دود
یه موج اومد ورش داشت

یکی اومد پرش داشت!
هی رفت ورفت تا اون دور
فضا رو ساخت چه پر زور

یه عالمه هندسه
یادبگیر از مدرسه

اقلیدسی ریمانی
مینکوفسکی تانسورانی

تو این فضا جا دارن
حادثه ها یاد دارن

هندسه گسترده شد
فضا زمان بسته شد
سرعت نور زیاد بود

بدون جرم بودو موند
کم کم فضا که سرد شد

دمای محیطا کم شد
نوکلئونا جمع شدن

به سوی هم خم شدن
تابیدن و پیچیدن

بااسپینا پریدن
هیدروژنا شد پدید

ساده تر ش کس ندید
سحابیا داغ شدن

ذره های ناب شدن
به همدیگه چسبیدن

با گرانش چرخیدن
کم کم فشرده گردید

ذره ستاره گردید
ضربه زدن هسته ها

نیرو اومد به دنیا
چهارتا داریم ما نیرو

غیر اونا هیچ نگو
جاذبه شد فراوون

تا امروزه یه مهمون
تادوردورا روونه

جهان با اون جوونه
گرانش همچو یک تور

حرکت داره مثل نور
جرم و تو دام میندازه
کمی هم اون نور بازه!

هسته ای هم که دوتاس
قوی وضعیف همین هاس

الکترومغناطیس
طیف داره لبریز فیس

تمومه این چار نیرو
بشنو تو الباقی رو

ده تای میلیارد ساله
هنوز جهان سرحاله
هر کی سر یه کاره

کهکشونو ستاره
دیگه ازون حادثه
دوکلوینه خاطره

حاال فقط دما هس
آشپز رفته غذا هس

سکوت محض تو فضا
روی زمین کیمیا

قل قل داره این غذا
قرمز می شه با نیگا
قل قل چن ستاره

سیاهچاله فراره
میچرخه هی می خوره
راستش کمی پرخوره

هی می جوشن تو کیهون
سماورن تو ایوون
نور صدای ظهوره

شفاف مثه بلوره
حاال رو کهکشونیم

چرخون باهاش سکونیم
دارم برات یک سوال

جواب داره یک جوال
تو هم یه کهکشونی
نچرخی بی دوومی
چرا باید بچرخیم؟
برقصیمو بغلتیم؟
چراباید بجوشیم؟

با قل قل بخروشیم؟
آیا تو این فلسفه س؟

یا این که توش مغلطه س؟
تو هم کمی فکر بکن

سوال و سریع ول نکن
بذار تا توش عمیق شی
یه کم باهاش رفیق شی
زندگی هست کهکشون

هدف داره هر زمون
به دور هر کعبه ای
حاجی میاد ذره ای

هدف همین چرخشه
سکون اون مرگشه

هدف همین نزدیکی س
آخرشم بندگی س!

  دیم دادادام دادام دام!

شاعر: محمدی وند
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در این عکس حدود 60 هزار ولت برق توسط مولد واندوگراف بین الکترود مرکزی و دیواره الومینیومی ایجاد شده است 
تا این نقشه زیبا از خطوط میدان الکتریکی ایجاد شود. عکاس/آزمایشگر : مرتضی محمدی وند1394
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در  همینطوری 
داشته  خود  ذهن 
سه  هر  که  باشید 
در  ولت جرقه  هزار 
در  معمولی  هوای 
میلیمتر  حدود یک 
جرقه  دارد.  درازا 
رعد  عظیم  های 
توان  می  را  برق  و 
ولت  میلیاردها 
کرد.  تصور  انرژی 
ذخیره  امکان  آیا 
ها وجود  این جرقه 

دارد؟

آیا می دانید واندوگراف چگونه این همه انرژی تولید می کند؟ 
 نسخه بعدی نشریه دانش و آزمایش در مورد واندوگراف هاست. حتما آن را تهیه کنید!
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یک اهن ربای قوی گرد را به ته یک پیچ می چسبانیم. خودش می چسبد. نوک پیچ را به ته باتری می چسبانیم. بعد 
با سیم یک طرف قطب باتری را به آهن ربا می زنیم تا پیچ بچرخد. آیا می دانید علت آن چیست؟

 آیا علت سیخ شدن موهای این پسر را می دانید؟
محل آزمایش : دبیرستان مطهری 

سال : 1394
درس : فیزیک

دبیر :   استادسعیدی

دکان 
 کو

ش های
زمای

 آ

  بنظر شما » نیرو تابعی از گرادیان میدان الکتریکی است« به چه معناست؟
گرادیان چیست؟ هر چیزی که تغییرات ان وابسته به مکان یا تغیرات مکان 
باشد نوعی گرادیان به حساب می آید. مثال نیروی جاذبه ی گرانشی چنین 
است پس  متفاوت  نقطه در یک ساختمان هم  به  نقطه  دارد. دمای  رفتاری 
نوعی گرادیان وجود دارد. معموال گرادیان انرژی پتانسیل تولید نیرو می کند.

چه پتانسیلی در شکل کناری تولید این همه خطوط نیرو کرده است؟
F متناسب است با dU/dx که در آن )U)x پتانسیل الکتریکی و تابعی از 

مکان است.  در فیزیک و ریاضیات مشتق را نماد d نشان می دهند.
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این آقا پسر مهربون و زیبا اسمش ابوالفضل جودی ست. خیلی پسر باهوش 
با  و  داده  انجام  رو  زیبا  آزمایش  این  معلمشون  از طریق  است.  استعدادی  با  و 
رضایت والدینش این آزمایش رو براتون فرستاده تا چاپ ومنتشر بشه. تو این 
در  آزمایش  این  ای ساخته.  یه ظرف شیشه  تو  رو  ابر  تشکیل  طرز   ، آزمایش 
صفحه 41 کتاب علوم تجربی سوم دبستان اومده. برای انجام این آزمایش می 
تونید یه ظرف دهان گشاد رو با آب داغ پر کنید. البته باید مواظب باشید و زیر 
نظر والدین یا بزرگترهاتون این آزمایش رو انجام بدهید. بعد یک پنجم ظرف رو 

خالی کنین و یک مشمای نایلو روی دهانه بکشید و با کش ببندین.
 حاال اگه یه چند تا خرده یخ روی دهانه ظرف بذارین یک پدیده ی شگفت 

انگیز مشاهده می کنید.
ای  شیشه  ظرف  درون  شدن  بخار  ی  نحوه  از  و  بدین  انجام  رو  آزمایش  این 

برامون عکس بندازین و بفرستید. 
ایمیل مجله رو بلدین یا نه؟ 

                          
بهترین عکساتونو تو شماره بعدی چاپ می کنیم!

دکان 
 کو

ش های
زمای

 آ

تذکر : 
 بچه های عزیز! 

هنگام انجام این آزمایش از یک بزرگتر کمک بگیرید. آب داغ باعث 
سوختگی می شود.

آزمایش در خانه

   ایمیل مجله : 

 info@phy20.com
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  آیا می دانید؟
 گرما چیست؟ 

چرا گرما به وجود می آید؟ 
دما چیست؟ 

 چرا دما تابعی از گرماست؟
چه موادی گرما را در خود ذخیره می کنند؟

خازن گرمایی چه تعریفی دارد؟
آیا می توان انرژی گرمایی روز خورشید را برای مصارف شب مانند حمام و آب گرم استفاده کرد؟

کار ایجاد نظم و گرما تولید بی نظمی در ذرات ماده است؟
مرجع - فیزیک گرما : فیلیپ ام. مورس - ترجمه : محمدرضا خواجه پور ، یوسف ثبوتی - نشر دانشگاهی ، 1372 

ش مدرسه ای 
زمای

 آ

کمی پرمنگنات پتاسیم رو داخل یه بالن ته صاف یا گرد بریزید و روش آب تا نصف  بالن پر کنید. یه لوله شیشه ای رو 
از میان درپوش سوراخ دارش با داخل مایع فرو کنید. دورتادور درپوش رو روغن گریس بزنید یا وازلین تا هوا نکشه! حاال 

وقتشه که روی اون کمی آب گرم بریزید. شگفت آوره ! 
  دستور آزمایش با گفتمان محاوره ای!   
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 تخلیه الکتریکی خازن 
دبیرستان عالمه حلی 5 تهران 

1394 
عکاس و آزمایشگر : مرتضی محمدی وند خوشخو

 عکس های تاپ آزمایشگاهی 

تذکر :
خازن  وقت  هیچ 
ها را به برق شهری 
زیرا  نکنید  وصل 
و  منفجر   معموال  
خطرناک  می شوند.
برق   خازن ها در 
شهری  متناوب 
رسانا و عمال اتصال 
و  شوند  می  کوتاه 
برق  جریان  عبور 
داغ  باعث  شهری 
آنها  انفجار  شدن و 
خطر  و  شود  می 
پرتاب شدن قسمت 
وجود  خازن  های 
خازن  همواره  دارد. 
درصد   70 تا  را  ها 
ولتاژ نهایی و تحت 
کنید.  شارژ  مدار 
این عکس ها توسط 
سنج  زمان  دوربین 
شده  گرفته  دار 

است.
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آزمایشگاه های مدرن فیزیک  از تجهیزات پیشرفته ی  – گرالخ یکی  دستگاه اشترن 
جهان است. این دستگاه برای اتو اشترن و والتر گرالخ ، ناخواسته  باعث کشف مفهوم  
اسپین الکترون در اتم های هیدروژن گونه در سال 1922 گردید و در سال های بعد 
ضمن اخذ جایزه ی نوبل ، تاثیر عمیقی در درک سازوکار باریکه های مولکولی به همراه 
از لحاظ علمی آزمایش آن ،  مرزی  برای نظریات فیزیک کوانتمی و مکانیک  داشت. 
آماری قلمداد می شود. بر اساس پیش بینی مدل اتمی بوهر، هر الکترون چرخان به دور 
هسته دارای یک گشتاور مغناطیسی به نام مگنتون بوهر است. زومرفلد و دبای مستقل از 
هم معتقد بودند که این گشتاور مغناطیسی در جهت های خاصی است و در تالش بودند 
تا با این سازوکار علت شکافتگی طیف اتم ها در میدان مغناطیسی موسوم به اثر زیمان 
را تبیین کنند. فرض جهت پذیری های خاص مداری برای اتم بوهر ، که مخالف دیدگاه 
اتم ها در هر جهت دلخواه بود ،  کالسیک مبنی بر آزاد بودن گشتاورهای مغناطیسی 
اشترن را به این فکر واداشت تا با انجام آزمایشی این موضوع را به محک تجربه ی طبیعت 
بگذارد. هر چند بعد از آزمایش ، نتایج ظاهری داللت بر این جهت گیری می نمود ولیکن 
با دخالت اینشتین و اهرنفست معلوم شد که این نتایج از مفهوم دیگری نشات می گیرد 
که تا آن زمان نامعلوم مانده بود. موضوع در حالت شک و یقین باقی ماند تا اینکه در 
 ، اهرنفست  از شاگردان  اولنبک  و  برانگیز  گوداشمیت  با پیشنهاد جنجال  سال 1925 
پذیرِش مدِل ، الکترون خودش هم یک آهن ربای کوچک است ،  به عنوان تبیینی برای 
نتایج آزمایش اشترن- گرالخ در نظر گرفته شد و در ادامه ، تبیین اثر زیمان هم با همین 

پذیرش مفهوم اسپین معنی پیدا کرد. 
واژگان کلیدی : دستگاه ، اشترن – گرالخ ، اسپین ، اتم بوهر ، مگنتون بوهر ، گشتاور 

مغناطیسی

دستگاه اشترن گرالخ باعث کشف چرخش 
الکترون به دور خودش شد!

تصویری زیبا و جالب 
آزمایشگاه  یک  از 
معمول فیزیک اتمی با 
ی  پیشرفته  تجهیزات 
اشترن گرالخ . ساخت 
به  چنین آزمایشگاهی 
طور متوسط 5 میلیون 
دالر هزینه در بر دارد.

)منبع عکس: 
آزمایشگاه جداسازی 

اشعه - دانشگاه 
جورجیا - آمریکا (

ش 
زمای

ی آ
بررس

د و 
نق

سته
ی برج

ها
نویسنده : مرتضی محمدی وند خوشخو 
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مسایل آموزشی موجود در
 آزمایش اشترن- گرالخ

آیا واقعا الکترون ها در میدان مغناطیسی هوشمند می شوند و خود را در دو جهت توزیع می کنند؟   .1
از سوی دیگر فرضیه ی پذیرش اسپین چقدر با آزمایش اشترن – گرالخ سازگاری دارد؟   .2
آیا طیف اسپین هم ساختاری گسسته و کوانتمی دارد یا مانند پدیده های پیوسته است؟  .3

4.  اسپین به چه عواملی بستگی دارد؟
چرا اسپین مانسته ی کالسیکی ندارد؟  .5

کمترین و بیشترین میزان انحراف ذرات در میدان مغناطیسی چقدر است؟   .6
شدت میدان مغناطیسی چه اثری بر روی توزیع طیف ذرات دارد؟   .7

آیا اشعه ی اتمی ذرات از توزیع خاصی تبعیت می کند؟  .8
آیا اشترن و گرالخ مهارت کافی برای انجام آزمایش ها را داشتند؟  .9

آیا از روز اول ناگهان به ذهن اشترن و گرالخ رسید که بروند و اسپین را کشف کنند؟  .10
چه اندیشه ای اشترن و گرالخ را وادشت تا به سراغ این آزمایش بروند؟  .11

آیا همه ی دانشگران ، آزمایش اشترن – گرالخ را پذیرفتند؟  .12
آیا تفکرات 80 سال قبل فیزیکدانان مانند امروز فیزیکدانان است؟  .13

اجتماع علمی در قرن بیستم چه بود و چگونه به وجود آمد؟  .14
اجتماع علمی چه نقشی در پذیرش مفهوم اسپین داشت؟  .15

چرا رویکردهای فردی تا اوایل قرن بیستم ، به رویکردهای جمعی در اجماع علمی تبدیل شد؟  .16
چرا در اوایل قرن بیستم این همه موضوع جدید در فیزیک مطرح شد؟  .17

چه قالب هایی ذهن دانشگران را بسته بود و این قالب ها چگونه تغییر کرد؟  .18
هزینه ی این پروژه ها در غرب  چگونه تامین می شد؟  .19

چرا دانشگران توانستند ، وجود خود را برای ذهن مردم مفید ارایه دهند؟  .20
پذیرش اسپین توسط مردم چه فوایدی دارد؟  .21

امروزه از آزمایش اشترن- گرالخ چگونه استفاده می شود؟  .22

بشر هنوز به آن سطح از دانش و تکنولوژی نرسیده است که بتواند ذرات را بدون برهمکنش 
با عامل دیدن شان ببیند. 

 پدیده ی اسپین تا قبل از 1927 چیزی نبود که دانشگران بتوانند با شناخت متغیرها آن را بشناسند. حتی هم اکنون آن را با ریاضیات 
ماتریسی نمایش می دهند و به صورت کامال انتزاعی در فیزیک حضور دارد. پدیده ی  اسپین  به تدریج در ذهن فیزیکدانان جا گرفت 
و شواهد وجودی آن به تدریج تایید و پذیرفته شد. علت این پدیده یکی در بی نظیر بودن این پدیده و دیگری در اصل عدم قطعیت 
هایزنبرگ نهفته است. برای دیدن خود الکترون ویا چرخش آن به دور خودش باید از ذرات یا امواجی با ابعاد کوچکتر از خودش مثال 
کوارک ها استفاده کنیم و این مشاهده منجر به افزودن مقداری انرژی یا تکانه به الکترون و تولید برهمکنش با ذره می شود و خود  این 

امر باعث اختالل در حرکت طبیعی ذره خواهد شد. 

آیا الکترون به دور خود می چرخد؟  این پرونده هنوز ادامه دارد! .... 

 مجموعه ای شگفت انگیز از تالش بشر برای اثبات چرخش چیزی که خودش دیده نمی شود را در شماره بعدی نشریه دنبال 
کنید!

dawa edit cs4 -edit 10bahman.indd   13 3/8/2018   1:27:09 PM



     مجله دانش و آزمایش -حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - زیر نظر کارشناسان علوم

www.phy20.com - info@phy20.com

14

آیا مورچه ها فیزیک بلد هستند؟
- کار دشواری نیست. کافیست مقداری خوراکی مثل شیرینی یا خرده کیکی در مسیر النه آنها بگذارید. به طرز 
شگفت انگیزی آن را مطالعه می کنند ، به هم خبر می دهند و برای بردن آن مدام نقشه می کشند. مورچه ها می 
توانند غذاهای بزرگ را نیز به راحتی برنامه ریزی کرده و ذره ذره آن را به النه خود ببرند. ریچارد فاینمن یکی از 
فیزیکدانانی بود که ساعتها از وقت خود را برای یافتن انتگرال مسیر در طبیعت و حرکت مورچه ها گزارش کرده 
است. انتگرال مسیر یعنی جمع تمام مسیرهایی که مثال بین محل غذا و النه وجود دارد. هر کدام از این مسیرها 
احتمال عبور یک مورچه خواهد بود. انتگرال مسیر در فیزیک ذرات بنیادی نقش مهم و کلیدی دارد. مثال وقتی که 
المپ را روشن می کنید ، الکترون ها از تمام مسیرها به سمت المپ حرکت می کنند ولی مسیر سیم برق احتمال 
عبور الکترون ها در آن بیشتر است. دلیل این امر این است که سایر مسیرها فقط برای الکترون های پر انرژی تر 

امکان پذیر است و الکترونهای کم انرژی ترجیح می دهند همان سیم برق را دنبال کنند.

الهام از طبیعت

آیا می توانید علت شکل گیری الیه های کشسان را در هنگام قرار دادن 
یک سیم فلزی  مکعبی شکل در درون محلول آب صابون بگویید؟

این آزمایش شگفت انگیز را در خانه یا مدرسه انجام دهید. چند تا سیم مسی لخت نازک 
را به هم بپیچید و به شکل مکعب در آورید.درون محلول آب صابون بگذارید. سپس آن را 

به آرامی بیرون بیاورید. در تمامی سطوح یک الیه نازک تشکیل می شود.  
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انقالب فکری پسر نجیب زاده تهیدست فلورانسی
جنگجوی شجاع نبرد فلسفه و علوم

نویسنده : دکتر مجتبی جهانی فر    
شبها که روي پشت بام مي روید ، به این فکر کنید که مي توانید مشتتان را باز کنید و تمام آسمان را توي دستتان بگیرید. فکر 
بدی نیست اما این کار به این سادگیها هم نیست، اما جالب است. کاري که تعدادي از آدمها انجام دادند، موفق شدند و آدمهاي 
بسیاري را به آسمان وصل کردند. توي دست بعضي از این آدمها چیزهاي جالبي است. کافي است مشتشان باز شود و بعد..........
در عصر رنسانس دومین انقالب فکری را گالیله کرد که فیزیک را مستقل از الهیات ساخت . شاخص ترین متفکر رنسانس گالیله 
است. گالیله مفهومی تازه از حقیقت یعنی طبعیت را اعالم کرد که بنیاد های تعالیم کلیسا را متزلزل کرد. گالیله می گفت : حقیقت 
طبعیت همواره در برابر چشم های ماست. این حقیقت چیزی نیست که یک باره به انبیای  بنی اسرائیل و حضرت مسیح وحی شده 
باشد. حقیقت  طبعیت همواره در برابر چشمان ما ست. اما برای فهم این حقیقت باید با زبان ریاضی آشنا بود. زبان این حقیقت 
اشکال هندسی یعنی دایره  و بیضوی و مثلث و امثالهم است.که در کتاب مقدس سخنی از ریاضی و هندسه به میان نیا مده است. 
افتخار  بود.  انسان  از آن پس خرد  الهیات مستقل دانست. تکیه گاه علم فیزیک  از  را  گالیله علم فیزیک را سکوالر کرد و آن 
نخستین پیشروی در علم دینامیک یعنی مطالعه حرکت اجسام مادی نصیب یک نجیب زاده تهیدست فلورانسی به نام وینچستو 

بود.با انکه او خودش به ریاضیات عالقه داشت برای پسر خود پزشکی در نظر گرفت.میدانید پسر او که بود؟
در 14 فوریه سال 1564 میالدی(943خورشیدی)، گالیلیو گالیله دانشمند، ریاضیدان، منجم و مخترع تلسکوپ در شهر پیزا  قدم 
به عرصه گیتی نهاد. او بزرگ ترین فرزند خانواده بود و شش خواهر و برادر داشت. پدرش درضمن موسیقیداني   بااستعداد بودکه 
باتلفیق تجربه ونظریه ، انقالبی در موسیقی به پاکرد همان کاری که پسرش در علم کرد. گالیله درسن 17 سالگی تحصیل پزشکی 
را در دانشگاه پیزا اغاز نمود. روزی در یکی از مراسم مذهبی کلیسا مشاهده چهل چراغی که در باالی سرش نوسان می کرد 
توجه او را جلب کرد او هنگام مشاهده توجه کرد که هر چند دامنه نوسان هر بار کوتاهتر می شود لیکن زمان نوسان همواره ثابت 
باقی می ماند اغلب انسانها شاید در این مشاهده چیز خاصی را نمی یافتند ولی گالیله از روح کنجکاوی و پژوهشگر دانشمندان 
برخوردار بود او از آن لحظه شروع به اجرای یک رشته آزمایشهای عملی کرد به این ترتیب که وزنه هایی را به یک ریسمان بست 
و از محلی آویزان نمود و آنها را به این سو و آن سو به نوسان درآورد در آن دوران هنوز ساعتهای دقیق با عقربه ثانیه شمار نبود 
و بنابراین گالیله برای اندازه گیری زمان حرکات وزنه های آویزان و در حال نوسان از ضربات نبض خود سود می جست او دریافت 
که  مشاهداتش در کلیسای جامع پیزا صحت دارد. اگر چه دامنه نوسان هر بار کوتاهتر می شد اما هر نوسان زمان مشابه نوسانهای 
قبلی را در بر می گرفت به این ترتیب گالیله قانون آونگ را کشف کرده بود قانون آونگ گالیله امروزه همچنان در امور گوناگون 
به کار می رود مثالٌ  برای اندازه گیری حرکات ستارگان و یا مهار روند کار ساعتها از این قانون استفاده می کنند ازمایشهای او در 
باره آونگ آغاز فیزیک دینامیک جدید بود واکنشی که قوانین حرکت و نیروهایی را که باعث حرکت می شوند در بر می گیرد.
چندسالی توجه گالیله به موضوعی که  امروزه دینامیک نامیده میشود متمرکز شد. چرا دوره تناوب اونگ با دامنه حرکت ان یعنی 
اندازه نوسان بستگی ندا رد؟ چرا یک سنگ سبک و یک سنگ سنگین که به انتهای یک ریسمان اویخته می شدند هر د و دارای 

یک دوره تناوب بودند؟
گالیله هرگز مسئله اول را حل نکرد زیرا حل ان به محاسباتی نیاز داشت که تقریبا یک قرن بعد توسط نیوتن ا بداع شد. مسئله 
دوم رانیز حل نکرد و این مسئله تا زمان ظهور نسبیت حل نشده باقی ماند. اما در حل هر د و مسئله نقش بسزایی داشت. سال ها 
بعد در یادداشتي نوشت که از همان ابتداي فراگیري فلسفه طبیعي ارسطو در اینکه سرعت سقوط اجسام واقعا متناسب با ابعاد 
آنها باشد، تردید داشته است. او دیده بود که دانه هاي تگرگ با ا ندازه  هاي بسیار متفاوت با آنکه همه سقوط را تقریبا از یک 
ارتفاع و همزمان آغاز کرده اند با هم به زمین مي خورند درسال1583بدون انکه درجه ای کسب کرده باشدپزشکی را رها کرد. 

نخستین دست نوشته های اوازاین زمان به بعد است. 
او در 25 سالگی دومین کشف بزرگ علمی خود را به انجام رسانید کشفی که باعث از بین رفتن یک نظریه به جا مانده دو هزار 
ساله شد و دشمنان زیادی برایش افرید در دوران گالیله بخش بسیاری از علوم بر اساس فرضیه های فیلسوف بزرگ یونانی – 
ارسطو که در قرن 4 پیش از میالد می زیست بنا شده بود اثر او به عنوان مرجع و سرچشمه تمامی علوم به شمار می آمد هر کس 
که به یکی از قانونها و قواعد ارسطو شک می کرد انسان کامل و عاقلی به شمار نمی آمد یکی از قواعدی که ارسطو بیان کرده 
بود این ادعا بود که اجسام سنگین تندتر از اجسام سبک سقوط می کنند گالیله ادعا می کرد که این قاعده اشتباه است است به 
طوری که می  گویند او برای اثبات این خطا از استادان هم دانشگاهی خود دعوت به عمل آورد تا به همراه او به باالترین طبقه برج 
مایل پیزا بروند گالیله دو گلوله توپ یکی به وزن 5 کیلو و دیگری به وزن نیم کیلو با خود برداشت و از فراز برج پیزا هر دو گلوله 
را به طور همزمان به پایین رها کرد در کمال شگفتی تمام حاضران در صحنه مشاهده کردند که هر دو گلوله به طور همزمان به 
زمین رسیدند گالیله به این ترتیب یک قانون فیزیکی مهم را کشف کرد)سرعت سقوط اجسام به وزن آنها بستگی ندارد(. بعدها 
این اصل که به قانون »سقوط آزاد« یا »اصل هم ارزی« معروف شد، اساس فیزیک مدرن را بنا نهاد. آلبرت اینشتین، تئوری معروف 

خود »نسبیت عام« را بر پایه درستی همین اصل نگاشته است......... این مقاله کلیدی در شخصیت شناسی اهل علم ادامه دارد!

گالیله پدر علوم و کاوشگری علمی
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 هانیه شجاعی کاوه 
  از دبیرستان هاجر منطقه 7 تهران در سال 
در  را  ها  نقاشی  این   1383 فیزیک  جهانی 
و  کشید  انیشتین  نسبیت  نظریه  تولد  سالروز 
به نمایشگاه مدرسه آورد. 13 سال از آن دوران 
گذشته است. امیدواریم این نقاشی ها را ببیند 
و با ما تماس بگیرد. شما هم نقاشی های علمی 
خود را برای ما بفرستید. شاید روزی در  مجله 

دانش و آزمایش چاپ شد! 

 مسابقه 
مروجان علم معاصر

 فرد میکروفن به دست استاد اسفندیار معتمدی از بزرگترین معلمان تاریخ آموزش فیزیک ایران است که سه نسل معلم تربیت 
کرده و از سال 1357 که بازنشسته شده است ، هنوز به کار آموزش و تربیت معلم ها به صورت کتاب و سخنرانی فعالیت می کند 
و به عنوان یک مروج علم معاصر شناخته می شود. آیا دو نفر پایین تر از ایشان را می شناسید؟ اسامی را برای ما بفرستید و در 

قرعه کشی یک دستگاه مولتی متر یا چند گانه سنج شرکت کنید. نشانی منزل و تلفن یادتان نرود!
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محلول سازی
انجام  آزمایشگاه  در  است که  کارهایی  ترین  و در عین حال دقیق  متداولترین  از  یکی  محلول سازی 

میشود. محلول سازی به معنای ساختن محلول مورد نظر و الزم از محلولهای استاندارد میباشد.
محلولی را استاندارد می گویند که در آن ، رابطه بین مقادیر ماده حل شده و محلول یا رابطه بین مقدار 
ماده حل شده و حالل بنحوی معلوم باشد. با معلوم بودن مقدار ماده حل شونده و مقدار حالل تشکیل 
دهنده محلول ، غلظت محلول مشخص می گردد. بسیاری از واکنش ها در حالت محلول انجام می شوند 
و محاسبه های کمی برای این گونه واکنش ها بر مبنای غلظت آنها صورت می گیرد. برای بیان غلظت ، 

روش های گوناگونی وجود دارد و محلولهای استاندارد را براساس غلظت بیان می کند.
 ، )تیتراسیون(  تیترسنجی  های  تجزیه  در  جمله  از  دارند،  زیادی  کاربردهای  استاندارد  محلولهای 

واکنش های خنثی شدن و واکنش های اکسیداسیون-احیا و...
داشته  کامل  آشنایی  محلول،  یک  غلظت  بیان  های  روش  و  واحدها  با  ابتدا  باید  سازی  محلول  برای 

باشید:
محلول درصد جرمی :

محلولی است که در آن مقداری ماده حل شونده در 100 گرم محلول ، حل شده باشد.
100× )جرم محلول/جرم ماده حل شونده (= درصد جرمی

در صورت و مخرج باید از یک نوع یکای جرم استفاده شود. یعنی هر دو باید برحسب میلی گرم ، گرم 
"محلول  نوشته می شود:  بر چسب محلول شست وشوی دهان  بر روی   ، بیان شوند. مثال  یا کیلوگرم 
استریل سدیم کلرید 0/9 درصد برای شستشو". عبارت "سدیم کلرید 0/9 درصد" یعنی در 100 گرم از 

این محلول 0/9 گرم سدیم کلرید وجود دارد و بقیه آن آب است.
برای محلول های بسیار رقیق ، معموال غلظت بر حسب قسمت در میلیون )ppm( بیان می شود.

ppm = یک میلیون× جرم محلول( / جرم ماده حل شونده(
محلول گرم در لیتر )غلظت معمولی(

در این محلول ها ، مقداری ماده حل شونده در یک لیتر محلول وجود دارد.
www.environmentalhealth.ir : منبع

 م ح 
ل و 
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ا ز ی 

  فلسفه اشتباه کردن !
اگر از ترس این که مبادا کار اشتباهی کنید ، کاری را شروع نمی کنید

اگر فکر می کنید شکست خوردن نوعی اهانت به شخصیت شماست هنوز منتظر باشید.
اگر فکر می کنید روش های شما بی ارزش هستند

اگر فکر می کنید که همه چیز کامل و درسته و بی نقص پیش می رود
در همین خیاالت بمانید و دیگر هرگز نگویید من طرح و نقشه دارم!

اما اگر می خواهید از اشتباهات خود پله ی موفقیتی بسازید :
- یک ورق بردارید و یک کار اشتباه خود را بررسی کنید و قسمت های مثبت و منفی کارتان را خودتان 

ارزیابی کنید
به خودتان یک نقطه سر خط بدهید و دوباره از صفر شروع کنید.

- همه چیز در خدمت شما نیست ولی همه ی آن چه که در خدمت تان است را به خدمت بگیرید.
- برای اشتباهات خود احترام قایل شوید و در تاریخ نمانید. راه برون رفتن از تاریخ و سرگذشت ، نوشتن 

دوباره ی آرزوهایتان است.بنویسید و دوباره شروع کنید.
یادتان باشد شما با دنیای ماده و مفهوم سروکار دارید. الاقل یکی را در اطراف خود تغییر دهید. بنظرتان 

زور شما به تغییر کدام یک می رسد؟ ماده یا مفهوم؟
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مقصود از نگارش این بخش این است که فلسفه علم را به زبان ساده تبیین کرده و میزان اهمیت آن را در پیشرفت علم بیان کنیم.    
  باشد که بتوانیم در این راستا گامی مفید برداریم.

در ابتدا به تعریف علم تجربی و فلسفه می پردازیم. علم تجربی، دانش خاصی است که یا از طریق تجربه حاصل می شود  و  موضوع 
آن، طبیعت و کشف قوانین میان پدیدارهایی است که به حس و آزمایش درمی آیند ولی فلسفه تفکر درباره کلی ترین و اساسی ترین 
موضوعاتی است که در جهان و در زندگی با آنها روبه رو هستیم. مسائل فلسفه کلی و عام هستند در حالی که مسائل علم خاص و جزئی 
می باشند. دانشمندان علوم تجربی با مفاهیم اساسی مانند ماده، انرژی، مکان، زمان و روابط علی و معلولی سر و کار دارد ولی فیلسوف 

می کوشد اعتبار این امور را بررسی کند مثال آیا زمان و مکان و .... واقعیت خارجی دارند یا فقط از اوصاف ذهن هستند. 
و حال فلسفه علم چیست؟ فلسفه علم عبارتست از رشته ای که به کمک آن مفاهیم و نظریه های علمی تحلیل و تشریح می گردند. 
همچنین به کمک فلسفه علم جهان بینی هایی که با نظریه های علمی مهم سازگار هستند صورت بندی و مرتب می شوند؛ فلسفه علم 
وظیفه آشکارسازی و ارزیابی مبانی متافیزیکی را به عهده دارد. جان الری در کتاب درآمدی تاریخی به فلسفه علم می گوید یک فیلسوف 

علم به دنبال پاسخ پرسشهای زیر است:
1- چه مشخصه هایی تحقیق علمی را از سایر انواع پژوهش ها متمایز می کند؟

2- دانشمندان در مطالعه و بررسی طبیعت چه روشهایی باید اتخاذ کنند؟
3- برای آن که یک تبیین علمی صحیح باشد چه شرایطی باید فراهم باشد؟

4- قوانین و اصول علمی از نظر معرفتی چه مقام و موقعیتی دارند؟
در نهایت می توان به طور خالصه گفت که: فلسفه علم عبارت است از تبیین و تحلیل ویژگی های علوم)به معنای عام(، تبیین و تحلیل 
ویژگی ها و مختصاتی مانند تصورات اولیه، مفاهیم و قضایای مورد استفاده در علوم روشها، ارتباط علوم با همدیگر، قوانین و تئوریها، حوزه 

عمل و...
ادامه این موضوع جذاب را در شماره های بعدی مجله بخوانید.

فلسفه علم 
 نویسنده : فاطمه فاطمی قمی - کارشناس ارشد فلسفه علم

 چرا شعله جریان برق را بین 
هدایت  ولتاژ  های  برق  الکترود  دو 

می کند؟ 

جواب غلط یا اشتباه ! 
به این علت که نزدیک هم الکترودها قرار گرفته 

اند. 

جواب درست یا صحیح! 
به این علت که شعله رسانای برق است! 

کار فلسفه علم چیست و چگونه می تواند منطق و 
را مشخص  ها  گیری  نتیجه  و  ها  آزمایش  فلسفه 

کند؟
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آیا با نام اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک 

ایران آشنا هستید؟این نام را یکبار در اینترنت جستجو کنید. 
 آیا می دانید این اتحادیه چه فعالیت هایی انجام می دهد؟

اگر معلم یا دبیر علوم هستید به سرگروه منطقه خود رجوع کنید و همکاران انجمن علمی آموزشی رشته درسی 
خود را شناسایی کنید. درس های زیست ، شیمی و ریاضی و بسیاری از درس های دیگر قابلیت داشتن اتحادیه های علمی 

آموزشی دارند.کشورهایی که مروجان علم دارند بیشتر به توسعه نزدیک هستند.کار اتحادیه ترویج و تشویق علم است.
اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران در سال 2005 میالدی در شهر های مختلفی مانند تهران ، اسالمشهر ، رودبار 
و منجیل ، تنکابن ، اراک ، رشت ، اصفهان ، المرد و .... زنجان کاروان علم برگزار می کرد. در این کاروان علم معلمان و کارشناسان علوم  

به صورت خودجوش و دلخواه برای همکاران و دانش آموزان یک منطقه از کشور عزیزمان ایران ، کارگاه فیزیک برگزار می کردند. 
اتحادیه به طور مرتب در کشور برنامه کنفرانس آموزش فیزیک و کنفرانس آزمایشگاه فیزیک را اداره می کند. 

                 این کار باعث نشر و حرکت دانش و آزمایش در مناطق مختلف کشور می شد.

 معرفی اتحادیه انجمن های 

علمی آموزشی معلمان 

فیزیک ایران 
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همانندی ها و کاربرد آن ها در آموزش مفاهیم نیرو
طاهره عظیمی1و3، غالمحسین رستگار نسب2 و فاطمه عظیمی3

1( انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان کرمان
2( سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
3( آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

چکیده: آنچه دراین پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، همانندی ها و کاربرد آن در آموزش فیزیک می باشد. در این پژوهش همانندی در 
مفهوم نیرو برای نیرو های الکتریکی، گرانشی و الکترومغناطیسی استفاده شد، ابتدا به نکات مهم این نیرو ها پرداخته شده، سپس این 
نکات بایکدیگرمقایسه شد و عوامل مشترک بین آن ها به دست آمد، عوامل مشترک: اندازه ی ذرات و همچنین  فاصله ی بین این ذرات 

است و ارتباط این عوامل با بزرگی نیروها. 
کلمات کلیدی: همانندی. نیروی الکتریکی. نیروی گرانشی. نیروی الکترومغناطیسی 

1. مقدمه 
در شاخه  های مختلف فیزیک شباهت  های بسیاری وجود دارد، این شباهت ها گاه ظاهری و گاه محتوایی هستند. در آموزش فیزیک 
دانستن چنین شباهت هایی زمینه رشد مهارت های ذهنی و عملی را پیش روی دانشآموزان قرار داده و قدرت خالقیت آن ها را افزایش 
میدهد. ارزش این همانندی ها در آموزش فیزیک آن است که می توان با آموزش یک مفهوم معین در یک زمینه فیزیک، سایر مفاهیم مشابه 

را در زمینه های دیگر فیزیک همزمان آموزش داد.
عنوان  به  آب  الکتریکی، شیر یک طرفه  یکسوساز  مثابه  به  دیود  که:  رسید  نتیجه  این  به  ها  همانندی  آموزش  در طرح  لقایی  شاهرخ 
یکسوساز جریان آب، شیرهای یک طرفه ی پنیوماتیکی به عنوان یکسوساز باد و یکسو ساز نوری به عنوان یکسوکننده ی نور، از وسایلی 
هستند که گرچه به لحاظ ظاهری متفاوت به نظر می رسند اما به لحاظ صفت یکسوکنندگی مشابه یکدیگرند. آن چه در این پژوهش مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت نیروهای الکتریکی، نیروهای گرانشی و نیروهای الکترومغناطیسی می باشد. پژوهشگران این پژوهش امیدوارند 
که در پایان بررسی به ارتباط مشترک بین این سه نیرو دست یابند و نیز نشان دهند که وجود عوامل مشترک در این نیروها روش تدریس 
را منسجم تر، راحتتر و اصولی تر کند و یادگیری را عمیق تر و آسان ترمی کند و باعث ایجاد مجموعه ای کوچکتر با نظمی جدید و قابل 

استفاده بهینه تر می گردد .
2. مفهوم نیرو

مفهوم نیرو از زمان های دور، در استاتیک و دینامیک مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعات باستانی روی استاتیک، در قرن سوم قبل از 
میالد، در کارهای ارشمیدس به حد نهایی خود رسید که هم اکنون نیز قسمت هایی از فیزیک مدرن را تشکیل می دهند. نیرو کمیتی برداری 
است که می تواند سرعت اجسام را تغییر دهد و سبب حرکت آن شود. به عبارتی نیروی عامل حرکت به شمار می روددر واقع نیروی خالص 
عامل شتاب است. نیرو را به طور شهودی می توان با کشیدن یا ُهل دادن توصیف کرد. اگر هیچ نیرویی بر جسم وارد نشود، یا اگر نیروهای 
وارد بر جسم اثر همدیگر را خنثی کنند، هیچ تغییری در سرعت مشاهده نمی شود و جسم در حال تعادل باقی می ماند. یکای نیرو نیوتن 

است.
............. این مقاله بسیار زیبا ادامه دارد!

آیا می توان با کمک میدان مغناطیسی یخچال ساخت و چیزی را خنک و سرد کرد؟ یخچالهای مغناطیسی چه هستند و چگونه کار 
می کنند؟ کیفیت کار آنها را چه عواملی تعیین می کند؟

 عملکردهای همانند در اطراف خود را شناسایی کنید!
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طرز تشخیص عالمت بار الکتریکی

 
آزمایش  تمامی  دقیقا 

ها یک جور جواب نمی دهند ولی 
های  میله  برابر  در  الکتروسکوپ  رفتار 

شیشه ای و پالستیکی با پارچه پشمی و کیسه 
فریز مالش داده شده به آنها قابل تشخیص است.

- آیا می توانید روشی برای تشخیص بار الکتریکی 
با خالقیت خودتان کشف و اختراع کنید؟

ولی  هست  طبیعت  در  که  است  چیزی  کشف 
تاکنون پیدا نشده است. اختراع  نوعی ساختن 

یا  دهد  رخ  چیزی  تا  است  کردن  سرهم  و 
مفهومی ساخته شود.
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مدارس  مشکالت  از  یکی   
های  آزمایش  انجام  هنگام  در 
بودن  کثیف  ساکن  الکتریسیته 
دستهاست. دستهای خیس و عرق 
می  الکتریکی  بار  نشت  باعث  دار 
و  اسیدی  کثیف  های  شوند. دست 
نمکی هستند و سریع بار الکتریکی 
بار  لز خود عبور می دهند. یک  را 
می  کفایت  ها  پارچه  به  کشیدن 
ابری و مرطوب حتی  کند. روزهای 
و  آموزان  دانش  بازدم  و  دم  اثر  بر 
اختالل  با  آزمایش   ، یادگیرندگان 
ها  جواب  بهترین  شود.  می  مواجه 
در هوای سرد و خشک و بیشترین 
الکتریسته در هوای گرم و خشک 

است.

هوا  رطوبت  ابزار،  کثیفی 
برگشتی  و  رفت  مالش   ،
جمله  از  دست  خیسی  و 
و  اختالل  دالیل  ترین  مهم 
های  آزمایش  نشدن  انجام 

الکتریسیته مالشی هستند.

 مهم ترین فایده آزمایشگاه ظهور 
و تمرین کار تیمی است نه گروهی!

انرژی  محض  به  الکتریسیته 
می  جاری  ها  الکترون  گرفتن 
الکتریسیته  شود. پس چرا لفظ 

ساکن به کار می بریم؟
مناسبتر  مالشی  الکتریسیته 
از الکتریسیته ساکن است. نظر 

شما چیست؟
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 این المپ فوتو الکتریک است. تابحال برای توضیح اتفاقی که در آن می افتد یک جایزه نوبل البرت اینشتین  و هزاران مقاله 
در جهان ارایه شده است. آیا تاریخ علم کشور ایران را می دانید؟

تاریخ علم چیست و چه کاربردی دارد؟

گزارشی از یک مرکز علمی تاریخی که اینترنت از آن به وجود آمد را در صفحات بعدی ببینید!
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 بنیانگذاران رشته آموزش فیزیک در 
ایران در دانشگاه شهید رجایی تهران 

راست: استاد اسفندیار معتمدی 
 چپ : دکتر مسعود صدراالشرافی 

 دهه شصت یکی از اولین کسانی بود که در تلویزیون ساخت وسایل علمی را هر هفته آموزش می داد! 
استاد  .........؟

 نام ایشان را برای ما با نشانی درست بفرستید تا در قرعه کشی مولتی متر یا چند گانه سنج شرکت 
داده شوید.

 برخی از موسسان اتحادیه انجمن 
های علمی آموزشی معلمان فیزیک 
کنید  تصویر شناسایی  در  را  ایران 
شرکت  علم  مروجان  مسابقه  در  و 
در  تحول  برای  اتحادیه  کنید؟ 
تالش  خیلی  ایران  فیزیک  اموزش 
جلسات  در  ریزی  برنامه  و  کرد 

مستمر را دستور کار قرار داد.

شاهرخ لقایی کیست؟
لقایی  شاهرخ  استاد  که  کنید  بررسی 
دهه  سه  طول  در  را  هایی  فعالیت  چه 
اخیر در توسعه و ترویج علم فیزیک در 

ایران انجام داده است؟ 

 آشنایی با معلمان تحول آفرین آموزش فیزیک ایران
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امسال برنامه بین المللی معلمان علوم  دبیرستان HST 2017 درمرکز پژوهش های هسته ای اروپا  CERN واقع در مرز سوییس و 
فرانسه از تاریخ  11 لغایت31 تیرماه  1396 برگزار شد.

دکتر سلیمان رسولی معلم فیزیک مهابادی از استان آذربایجان غربی به عنوان تنها نماینده ایران برای این برنامه  توسط این مرکز 
انتخاب شدند. شرایط الزم برای شرکت کنندگان آن است که:

1- دانش و مهارت خوبی در مورد زبان انگلیسی داشته باشند )کل برنامه به زبان انگلیسی عرضه خواهد شد(.
2- تعهد دهند که 3 هفته برنامه را به طور کامل بگذرانند )بدون تاخیر در ورود، و بدون خروج زودهنگام(

 این برنامه سه هفته ای که هر ساله از سال 1998 در CERN در تیر ماه برگزار  می گردد، برای معلمان دبیرستانی از سراسر جهان، که 
مایلند دانش فیزیک ذرات خود را به روز کنند، ترتییب یافته و بیشتر در مورد آموزش منابع موجود و همکاری با معلمان علوم مختلف 

از کشورهای مختلف است.
از سال 1391 معلمینی از ایران در این برنامه بین المللی شرکت کرده اند. انتخاب آنان تا سال 1394 توسط پژوهشکده ذرات پژوهشگاه 
دانش های بنیادی  IPM و با همکاری انجمن فیزیک ایران صورت می گرفت، اما در دو سال اخیر مرکز CERN  راسا اقدام به انتخاب 

می کند. 
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد جزییات برنامه های آموزشی معلمان و دانش آموزان  می توانید به پیوندگاه:

 https://home.cern/students-educators مراجعه فرمایید. 
و  و گفتگو،  کارگاه های آموزشی، بحث  پیشرفته،  و تجهیزات فوق  تاسیسات  از محل  بازدید  امسال سخنرانی،  HST شامل  برنامه 
جلسات پرسش و پاسخ بود. عالوه بر این، در طول 3 هفته، همه معلمان در چندین  کارگروه با موضوعات مختلف مرتبط با فیزیک ذرات 

و تلفیق آن در کالس درس، با این مرکز همکاری کردند. تمام گروه های کاری گزارش های نهایی خود را در پایان برنامه ارائه دادند.
امسال نماینده ایران در برنامه در کارگروه IPPOG عضویت داشتند که آدرس رسمی سایت »گروه بین المللی دسترسی به منابع 
فیزیک ذرات« www.ippog.org حاوی منابع به روز و مطالب جذابی برای همه رده های سنی در زمینه های مختلف در مورد فیزیک 

ذرات است. گزارش ارایه شده توسط آقای سلیمان رسولی را می توانید در پیوندگاه زیر بارگزاری و مشاهده فرمایید.

                     https://cds.cern.ch/record/2275522

 گزارش بازدید از سرن اروپا 

نویسنده : دکتر سلیمان رسولی 
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دکتر  حضور   
کنار  در  رسولی 
عظیم  ماشین 
سرن در شرایطی 
دبیر  او  که  است 
مهاباد  فیزیک 
آذربایجان  استان 

غربی است.

  انتهای انگشت دکتر سلیمان 
که  دارد  اشاره  تونلی  به  رسولی 
ماشین  این  در  بنیادی  ذرات 
تکنولوژی  ها  میلیون  با  عظیم 
شود.  می  پردازش  العاده  خارق 
کنترل  و  خالء  های  سیستم  از 
آن در نظر بگیرید تا روش آنالیز 

ذرات بنیادی!
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نویسندگان : اشرف السادات شکرباغانی1، محمد بهلول2
1( سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،تهران، ایران

2(گروه فیزیک،دانشگاه پیام نور، پرند، ایران

چکیده:
در این مقاله به مروری بر روش های تولید برق از نور خورشید پرداخته می شود و در انتها به بررسی طرحی که برای تبدیل نور خورشید 

به انرژی الکتریکی ارائه شده است، می پردازیم.
مقدمه

 خورشید بعنوان مهم ترین منبع انرژی برای ما انسان ها شناخته می شود. استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق مهم ترین کاربرد 
آن در حال حاضر است. روش های متعددی در جهان برای استفاده از انرژی خورشیدی پیشنهاد شده است. در حالت کلی از دو روش برای 
تولید برق از نور خورشید استفاده می شود. یکی تبدیل مستقیم و دیگری با واسطه گرمایی. در بخش های زیر هر دو بخش بطور اجمالی 

توضیح داده می شود.
تبدیل مستقیم:

از ابتدای قرن بیستم و با کشف اثر فوتوالکتریک و توضیح آن توسط انیشتین و پیشرفت های حاصله در علم کوانتوم بخصوص در زمینه 
حالت جامد و نیمه هادی ها، تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به برق روز به روز گسنرش پیدا کرد. انیشتین می گوید که نور انرژی خود را 
در بسته هایی به اسم کوانتا حمل می کند، وقتی نور خورشید به اتم ها برخورد می کند در صورت وجود شرایط الزم الکترون از باند ظرفیت 
به باند رسانش می رود و در باند رسانش شروع به حرکت می کنند و این حرکت الکترون ها در جهت خاصی منجربه تولید برق می شود. 
فاصله بین دوباند در نیمه رسانا بسیار کم است بنابراین گزینه مناسبی برای تولید برق از این روش هستند. در حال حاضر این نیمه هادی 
ها انواع و اقسام بسیار گوناگونی دارند، البته بازده آن ها هنوز اندک است و راه بسیار زیادی پیش است و البته هزینه آنها نسبتا زیاد است.

تبدیل با واسطه گرمایی
در این روش به جای استفاده از خواص کوانتومی نور، از گرمای نور خورشید بهره می گیرند. روش نسبتا ساده است بدین گونه که با 
استفاده از نور خورشید یک سیال را گرم می کنند، سپس این سیال را به سمت یک تبدیل کننده می فرستند. این تبدیل کننده می تواند 

یک ژنراتور باشد که با استفاده از میدان های مغناطیسی چرخان برق تولید می کند. 
روش جذب گرما

در اینجا روش جذب گرمای نور خورشید تمرکز دادن نور بر یک سیال است. این تمرکز دادن می تواند با ابزارهای مختلفی همچون آینه 
مقعر یا عدسی صورت گیرد. برای این منظور سیال در داخل یک محفطه ای در کانون قرار می گیرد و با گذشت زمانی اندک به دمای مورد 
نظر می رسد. سیال مورد نظر می تواند آب یا نمک مذاب باشد. مذاب در دما و فشار استاندارد در فاز جامد قرار دارد و با گرم شدن تبدیل 
به مایع می گردد و بنابراین با استفاده از این ویژگی می توانیم با در معرض نور  قرار دادن نمک مذاب آنرا تبدیل به مایع می کنیم و به 
سمت ژنراتور و دیگر قطعات هدایت می کنیم و پس از اینکه گرمای خود را به ژنراتور داد و برق تولید شد به حالت جامد تبدیل می شود.

استفاده از نور خورشید برای تولید برق
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روش انتقال انرژی
برای انتقال گرما از روش های متفاوتی می توان استفاده کرد ولی رایج ترین آنها استفاده از بخار دستگاه موتور استرلینگ است.

 
   استفاده از بخار دارای یک مزیت مهم است؛ این مزیت دسترسی آسان به بخار آب و سهولت در افزایش فشار است. به این ترتیب که 
آب را در مجاور گرما)منبع گرم( قرار می دهند)آب می تواند از لوله ای که در مرکز آینه قرار داده شده بگذرد و در انتهای لوله به نقطه 
جوش برسد( تا گذار فاز در آن رخ دهد و بخار با فشار باال تولید شود. سپس این بخار را به سمت توربین ژنراتور هدایت می کنند. با 

چرخش توربین برق تولید می شود. 
موتور استرلینگ با استفاده از چرخه استرلینگ و با داشتن یک منبع گرم)آبی که از کانون عدسی می گذرد و گرم شده( و یک منبع 

سرد)آب در دمای معمولی( می تواند باعث چرخش محور ژنراتور شود.
  

ترموالکتریک:
در طرحی که با همکاری سازمان بسیج علمی پژوهشی استان زنجان در حال انجام است از یک روش نیمه مستقیم برای تولید برق از 
نور خورشید استفاده می کنیم. بدین ترتیب که با منبع گرم)همان آبی که از کانون عدسی عبور کرد( را در مجاورت قطعه ترموالکتریک 
قرار می دهیم. این قطعه با استفاده از مواد نیمه رسانایی از نوع دیود های  p وn با اعمال اختالف دما می تواند برق تولید کند. قطعه ای 

که ما تهیه کردیم می تواند ولتاژ 30 ولت مستقیم و جریان 3 آمپر را در اختالف دمای 67 درجه تولید کند.
 

نتیجه گیری:
در این مقاله روش های مختلف تولید برق از نور خورشید را بطور مختصر بیان کردیم و در انتها طرحی را که در حال اجرا است را مطرح 
نمودیم. این روش یک روش نیمه مستقیم است. هر یک از این روش ها معایب و مزایایی دارد که باید با توجه به نوع استفاده و مکان 

استفاده بهترین آن را انتخاب نمود.
منابع:

]1[ دیتمن. ریچارد.؛  زیمانسکی. مارک والدو؛ )1395(. حرارت و ترمودینامیک، تهران: مرکز نشر دانشگاهی
 ]2[سدیر عابری. غالمحسین.، )1394(. فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسانا. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.  دانشگاه امام رضا.

]3[. کاوه ای. قاسم.، )1390(.فیزیک کاربردی قطعات نیمه رسانا – تهران:دانشگاه پیام نور
الکتریسیته. حمایت سازمان بسیج علمی پژوهشی استان  به  نور خورشید  ]4[. بهلول. محمد.، )396(. طرح پژوهشی طراحی مبدل 

زنجان.

 منونه ماشین استرلینگ 
منبع : 

http://estein.mit.edu/portfolio/stirling-engine

المان  قطعات  نمونه   
پیلیته  اثر  با  که  حرارتی 

کار می کنند.
پیلیته  اثر  میدانید  آیا 

چیست؟
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اینکه مغز و ذهن دانش آموز هنگام یادگیری چگونه و چطور عمل میکند، استایل و سبک آموزش مناسب او را تعیین می کند. هیچ سبک 
یادگیری ثابتی وجود ندارد.یادگیری زنجیره ای به هم پیوسته از عینیت تا انتزاع و از مشاهده تا آزمایش است]1[.بر اساس تحقیقاتی که در 

سال 2005 انجام گرفت  ، دانش آموزان را به چهار دسته تقسیم می کنند:
Accommodators   تطبیقی  -I

که دارای توانایی های برجسته در یادگیری تجارب عینی  و فعال دارند. از تجارب جدید لذت می برند و بر اساس احساس عمل می کنند تا 
منطق و استدالل. این گروه با انجام دادن و حس کردن می آموزند.

     Divergers    واگرا  -II
و  فرهنگ  به  مند  عالقه  بیشتر  برند.  می  لذت  اطالعات  آوری  در جمع  فعالیت  واز  کرده  ترکیب  متفکرانه  مشاهدات  با  را  عینی  تجارب 

خیالپردازی و هیجان بوده و کار کردن در گروه را دوست دارند.
  Convergers     همگرا  -III

      ادراک عینی و تجربه فعال را با هم در آمیخته واز یادگیری از طریق آزمایش و مشاهده متفکرانه لذت می برند.وقتی بر روی        مسئله 
ای متمرکز می شوند از فرضیه سازی و استدالل استقرایی)قیاسی( استفاده میکنند. ترجیح می دهند نظریات  جدید را آزمایش کرده و به 

کاربرد های عملی عالقه مندند.

Assimilators   همانندساز    - IV
     اطالعات را از طریق ادراک عینی بدست آورده و از روش مشاهده متفکرانه فرآوری کرده یاد می گیرد.این افراد  خواندن، سخنرانی و 

مدل سازی آنالیزی  توضیحی را ترجیح می دهند]2[.

  البته این صرفا یک طبقه بندی است و درست تر اینست که بگوییم سبک یادگیری ترکیبی است از هر چهار مهارت باالکه در هر فردی 
برخی از آنها پررنگ تر است. بر این اساس فعالیت های آموزشی باید طوری توسعه یابد که همه ی مولفه هاو سبک های یادگیری در آن لحاظ 
گردد.به عبارت دیگرطرا حی روش تدریس باید همه ی بخش های مغز و حواس را درگیر کند. به این نوع طرح درس"یاددهی بر پایه ی  ذهن"       

Brain-Based Learning می گویند]3[.

راهکارهای عملی در افزایش کارآیی ذهن در یادگیری
در نمونه ی تجربی استفاده از روش یادگیری بر پایه ذهن ، پروسه ای مطابق زیر انجام یافته و نتایج بدست امده قابل تامل بوده است]1[

- زمینه ی مورد نیاز برای خود انگاری مثبت در دانش آموزان –قبال-ایجاد گردیده است. یعنی باور اینکه "هر ذهن منحصر به فرد  و دارای 
روش یادگیری منحصر به فردی است که ظرفیت تجزیه و تحلیل منحصر به خود دارد." 

- فرصت همکاری و کار گروهی دارند که هم باعث  یادگیری هیجانی و هم آرامش عصبی انها می گردد.در طی آن امکان حرکت در کالس 
برای بحث با دیگران و ارائه ی افکار  رادارند.وموضوع مهمتر اینکه به آنها تبیین شده که شرکت داوطلبانه در چالش بحث ها و هم دور کردن 

استرس از خودشان را شخصا مدیریت کنند.
-در طول پروسه ی یادگیری و یاددهی در کالس آرامش و آسایش فیزیولوزیکی )از قبیل نور  و گرمای مناسب، ورنگ و وضعیت کالس و...(  

و روانی )رفتارها و عکس العمل معلم و دانش آموزان ( ایجاد می گردد. استفاده از موزیک یکی از این روش هاست]4[. 
- هر بخش اصلی از یک واحد درسی به یک گروه "هم کوش" واگذار میگرددکه باید در خصوص آن پروژه ای تهیه کرده و در کالس ارائه 
دهند. در صورت نیاز ابزار االت  و وسایل مربوط به بحث را در کالس جانمایی ، طبقه بندی و توضیح  می دهند. و یا از اسالید و پاور پوینت 

بهره می برند.
- جهت تمرکز بر روی محتوای درسی و تمرین فردی هم پروژه هایی با موضوعات یکسان برای دانش آموزان در نظر گرفته می شود.

- به منظور غنی کردن بصری محیط آموزش پوسترها، تصاویر ،گرافیک ها، تصاویر کاریکاتوری و امکانات چند رسانه ای در محیط استفاده 
میشود.

- استفاده از برخی تجارب بویایی مثل  استفاده از گل و گیاه معطر یا انواعی از عطریات طبیعی در حین یادگیری  هم در یادگیری و خصوصا 
به خاطر آوردن مطالب آموخته شده پس از مدت زمانی، موثر واقع می گردد]5[.

-دانش آموزان توجیه شده اند در زمان های استراحت آب بنوشند.
- به دانش آموزان یاد داده میشود که سوال کردن پایه ای ترین شرط تفکر است.اگر سوالی وجود داشته باشد معنی و مفهومی در باره ی 
آن نیز بوجود می آید. کار و فعالیت آزمایشگاهی بهترین نمونه برای این آموزش است.ابتدا سوالی مطرح میشود و سپس به گروهها اجازه ی 

آزمایش داده شده و نتایج بدست آمده، درستی یا نادرستی نتایج و علل ایجاد آن در کالس به بحث  وتبادل نظر گذاشته میشود.

نویسنده : دکتر فرشته اختری 

     )BBL(یاددهی بر پایه ی  ذهن
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-   مهمترین موضوع در باب "ارزیابی و سنجش" این است که ضمن حفظ اصل آرامش دانش آموزان ، بر اساس فاکتورهای فعالیت های 
کالسی و آزمون های کتبی به عمل آید و برنامه ریزی های بعدی بر آن اساس صورت پذیرد.

- زمان بندی هم در این روش بسیار حایز اهمیت است. 
در آزمایشی که بر روی دو گروه کامال یکسان - از لحاظ تعداد و توزیع سبک های یادگیری شرکت کنندگان در آن صورت پذیرفته و در 
آن  گروه آزمایشی بر اسا س BBL و گروه کنترل بر اساس روش های سنتی قبلی مورد آموزش یک مبحث مشخص و یکسان قرار گرفته 
و سپس تحت آزمون قرار گرفتند ، رشد معنا داری در پیشرفت تحصیلی بدست آمده است. در حالی که آزمون پیش از آموزش برای هر 

دو گروه نتایج یکسانی را در بر داشت]1[. 

مراجع

]1[. DUMAN:bilal, The Effects of Brain-Based Learning on the Academic Achievement of Students with 
Different Learning Styles,  Educational Sciences: Theory & Practice 4( 10( • Autumn 2103-2077 • 2010

]2[ Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. )2005(. Learning styles and learning spaces: Enhancing learning in higher 
education. Academy of Management Learning and Education, 212-193 ,)2( 4.

]3[ Jensen, E. P. )2008(. Brain-based learning: The new paradigm of teaching )2th ed(

]4[ چلویی ؛ هادی،  تاثیر تکنولوژی بر مغز انسان ، وب سایت مهندسی مغز ، شماره  ابان، 95
]5[  چلویی ؛ هادی،  فلسفه ارتقا مغز، وب سایت مهندسی مغز ، شماره  آذر ماه  95

 
چرا آموزش فیزیک باید اندیشمندانه باشد!

در حال حاضر، با توجه به نیاز محیط های کاری به پرسنل فنی تر و باسوادتر ، الزم است تا ما هر آنچه که در توان داریم جهت 
آموزش موفق دانشجویانمان به کار بندیم.وظیفه کنونی یک معلم فیزیک این است که بداند چگونه می شود درصد بیشتری از مردم 

را در جهت فهم سازوکارجهان ، نحوه منطقی اندیشیدن و نحوه سنجش علم یاری نمود.
بسیار مهم است که درصد زیادی از مردم دارای سطح تفکر باالیی باشند و نتوان آنها را با سوءاستفاده ها و حقه بازی های علمی 

فریب داد.                                                    آموزش فیزیک اندیشمندانه = افزایش سطح شعور اجتماعی
آموزش فیزیک ، تالیف ادوارد اف.)جو( ردیش ، ترجمه و تالیف : دکتر فاطمه احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید 

رجایی به همراه مهندس محمد احمدی ، ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
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گزارش کارگاه ها و جلسات مهم فصل
حلقه ی هوش هیجانی در آموزش فیزیک

کارگاه  راهکارهای تدریس مفاهیم درسی کتابهای فیزیک دهم و یازدهم با استفاده از دیدگاه 
تا 17 در محل سازمان پژوهش و  از ساعت 13  هوش هیجانی در روز  پنج شنبه 96/10/28 

برنامه ریزی آموزشی برگزار شد.این گزارش توسط خانم دکترجعفری نگاشته شد.
 در این کارگاه، ابتدا خانم دکتر شکر باغانی هوش هیجانی   Emotional Intelligence  را   
با بیان مثالهای رفتاری تعریف نموده و هوش هیجانی را شامل مسئولیت پذیری ، درک پذیری، 
و  ارتباط  برقراری  توانایی   ، داری  آموز، کنجکاوی، خویشتن  دانش  در  نفس  به  اعتماد  ایجاد 

مشارکت داشتن دانش آموز بیان کردند.سپس به بیان مصادیق هوش هیجانی در جداول و شکلهای کتاب فیزیک دهم پرداختند.سوال 
واضح در اینجا این بود که کدام جدول یا شکل کتاب می تواند هوش هیجانی دانش آموز را برانگیزد و یا چه راهکارهایی برای برانگیخته 
کردن هوش هیجانی دانش آموز وجود دارد.نهایتا با بررسی یک فصل از کتاب دهم و پرسش و پاسخ دبیران، سخنان خانم دکتر شکرباغانی 
به اتمام رسید و شرکت کنندگان مصداق هایی از هوش هیجانی را بیان کردند. ادامه ی جلسه را آقای محمدی وند با انرژی فراوان به عهده 
گرفتند.قسمت جذاب کارگاه، ساخت یک هواپیمای ساده بود که با استفاده از ابزاری مانند آرمیچیر، پره و بستهای پالستیکی آموزش داده 
شد.ساخت این وسیله در عین سادگی بسیار جذاب بود و دبیران حاضر در کارگاه از پرواز هواپیمایشان بعد از ساخت، بسیار شگفت زده 
شدند.آزمایش هواپیما با تغییر متغیرهایی مانند ولتاژ اعمالی، جهت پیچاندن پره ها در ابتدای کار و تغییر محل مرکز جرم هواپیما جذاب 
تر شد.پس از آن نحوه ی محاسبه ی حداقل نیروی پیشران را با استفاده از اندازه گیری زاویه ی هواپیما نسبت به افق راآموزش دادند و در 

ادامه و با اجرای دو آزمایش ساده ی دیگر، کارگاه راس ساعت 17 به اتمام رسید.

 کارگاه آزمایش های خالق دماوند 
این کارگاه به دعوت استاد عالی مقام خانم رستمی و مدیر محترم دبیرستان خانم افتخاری در دبیرستان زهره خبازی شهر دماوند در صبح 
پنج شنبه تعطیل 2 اذرماه 1396 برگزار شد.هدف از این کارگاه ایجاد زیرساخت برای نمایشگاه خالقیت های دانش آموزان بود. در مدت  
تقریبی 4 ساعت ، مطالب مختلفی به صورت فیلم و درس ارایه شد. در ادامه جمعیت حاضر با دریافت پکیج های از قبل هماهنگ شده ، 
شروع به ساخت خالق و بارش آزاد ذهنی کردند.نکته زیبای کارگاه این بود که دختران ، خودشان ابزار را تقسیم بندی کردند و سطح هوش 
اجتماعی و کارکردهای باالیی را در رفتار تیمی مدرسه نشان می دهد.این کارگاه به ارزش تقریبی یک میلیون تومان جمعا به پایان رسید.

برگزاری دوره سوم شورای اجرایی انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران
سومین دوره شورای اجرایی این انجمن با حضور قانونی و طبق اساسنامه انجمن و با نظارت قانونی مجمع عمومی و بازرس برگزار گردید و 
نتایج و گزارش رسمی آن در سایت انجمن انتشار یافت. این انجمن توانسته است لیست مرجع اعضای خود را به تثبیت برساند. هم اکنون 
هر برنامه ای توسط سایت انجمن قابل پوشش دهی و ارایه است. این انجمن یکی از فعال ترین NGO های آموزش و پرورش شهر تهران 

www.tapt.ir                .است.برای اطالعات بیشتر به سایت انجمن مراجعه فرمایید

 برگزاری همایش ارتقای آموزش با رویکرد کتب درسی 
این همایش زیر نظر انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران برگزار گردید. قریب 90 معلم فیزیک و علوم و جمعی از مسئولین 
وزارتی در سطوح مختلف با ارایه سخنرانی های مختلف از مبانی و مشکالت مربوط به نگارش کتب درسی سخن گفتند. منتخب مقاالت 

نیز در قالب سخنرانی و کارگاه و پوستر ارایه گردید.

کارگاه ساخت ربات های کودکانه 
در این کارگاه که به مدت 8 هفته در مدرسه ابتدایی رسالت منطقه 11 تهران برگزار گردید تعداد 8 ربات ساده و جذاب برای کودکان 
با اسباب بازی های منزل شان ساخته و آزمایش شد. این کودکان فرزندان انجمن اولیاء و مربیان مدرسه بودند که در طول سال خدمات 

شایسته ای به مدرسه ارایه می نمودند. ربات کاراته باز ، چکش زن ، ربات جرثقیلی و .... از این موارد آموزش داده شده بود.

حادثه در یک آزمایشگاه دبیرستان
در یکی از آزمایشگاه های تهران در اثر افتادن دو عدد دماسنج جیوه ای و پخش شدن آن در سطح کف آزمایشگاه ، بالفاصله اقدامات 
ایمنی  در قالب MSDS  انجام شد.ضمن تخلیه دانش آموزان ، با سرنگ اقدام به جمع آوری جیوه ها شد. در ادامه پودر گوگرد و مقداری 

جوهر نمک به سفارش دبیر شیمی مدرسه مجرب بر روی جیوه ها ریخته شد تا ذرات کلرید تشکیل و بعد از چند روز جارو شود.
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  با ما در سایت فی بیست همراه باشید: 

www.phy20.com
 

  ایمیل : 

info@ phy20.com
 

  برای دریافت نشریه با شماره :

        09121612787 محمدی وند
  و شماره حساب :

                 0003325561679- ) به نام مرتضی محمدی وند خوشخو (
بانک تجارت شعبه 138 میدان منیریه تهران جهت درخواست نشریه پیامک بفرمایید.

 لطفا پس از ارسال عکس فیش و نشانی به ایمیل مجله  فیش واریزی را  تا دریافت مجله نگهدارید. 
شماره کارت بانک تجارت جهت واریزکارتی :                         5859-8310-6138-8558

 

 آگهی های تبلیغی و تجاری خود را در صفحات پشت و داخل 
مجله می توانید با قیمت مناسب چاپ بفرمایید.
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