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 کلیات
 و ذهنی های تئوری اساس بر تنها اگرباید بر اساس تجربه وازمایش باشد زیرا  ، ان آموزش و است تجربی دانشیک  : علوم

 ورتبه ص آزمایشگاهی های فعالیت انجام جریان دریک فراگیر  شد. خواهد سپرده فراموشی به. باشد آزمایش تجربه و بدون

 این از اشنا می شود آن مختلف های جنبه با و می کند کسب تجربه مفاهیم درباره مواد و وسایل کارگیری به با و مستقیم

 .است عملی روش به علوم آموزش روش ترین مناسب ”می کنم درک می دهم انجام که را آنچه" عبارت روبراساس

 

 :قلمرو حوزۀ علوم تجربی

جودات، زمین و پیرامون آن، ماده و تغییرات آن، انرژی و تغییرات آن، طبیعت و مواد فراوری : شامل زندگی و مودانش -1

 ...شده، علوم در اجتماع، علوم در زندگی روزانه، تاریخ علم در ایران و اسالم و

 وفرضیه  ها، مانند مشاهده، جمع آوری اطالعات، اندازه گیری، تفسیر یافت ه ی: شامل مهارت هایفرایندهای علمی -2

 است تفکر سازی، پیش بینی، طراحی تحقیق، برقراری ارتباط و مهار تهای پیچیدۀلمد

 و غیره بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، انرژی های نو، نجوم شامل :فناوری -3

و معنایی زمانی که قرار است مفهومی را آموزش دهیم، اگر دانش آموزان بتوانند برای آنچه آموزش داده می شود،دلیل : نکته

اگر دانش آموزان شما احساس کنند هر آن چه به آن ها .در محیط اطراف بیابند، یادگیری بسیار راحت تر صورت می گیرد

 آموخته می شود سودمند و با ارزش است مسلما شما بازنده نخواهید بود .

 : یآزمایشگاه یفعالیتها اهداف

 خواسته این به آزمایشگاه در تواندیم است، وکنجکاو جستجوگر ذاتاً انسان که اآنج از:  تجربی دانش به عالقه و زهیانگ ایجاد -1

 . دهد پاسخ خود یذات

 شود یم انجام راحتر آزمایش از استفاده با معلومات از یبسیار تفهیم:  دانش انتقال آسانی-2

 انها مورد در باید که شودیم رو روبر یهای پدیده با آموز ،دانش آزمایش انجام ضمن: استدالل و دنیاندیش توانایی افزایش-3

 . کند پیدا آنها یبرا یمنطق توجیه و بیندیشد

 است فرضیه یدرست یبرا یمحک آزمایش،: نظری مطالب درستی در پژوهش-4

 و شود شنا آ یدستورز یمهارتها با آموز دانش که شود یم موجب یعمل یکارها به توجه:  وسایل با کار در مهارت ایجاد-5

 شود برخوردار مربوط یمهارتها در قبول قابل یچیرگ از نیز روزمره یدگدرزن

 با کنند یم یهمکار احساس آنکه بر عالوه کوچک، یها گروه در یعمل یکارها انجام با آموزان دانش:  همکاری حس ایجاد-6

 . ازندپرد یم یمنطق رقابت به و آموزند یم هم از و پردازند یم آزمایشها درباره بحث به یکدیگر

 صحیح بطور تواند یم آموز دانش آزمایشگاه، در یعمل آموزش در وایمن مناسب یشها رو از استفاده با: ایمنی نکات آموختن-7

 .کند استفاده وسائل از خطر یب و

 زیست محیط حفظ به نسبت مسئوالنه آنان آموزان، دانش صحیح آموزش با: زیست طیمح حفاظت به نسبت تیمسئول احساس-8

 . گردد وعالقمند متعهد شهروند یک عنوان به

 گذا آموزان دانش عهده به آن اثبات و فرضیه پیشنهاد ها، مشاهده توجیه اگر: آموزان دردانش نفس به اعتماد احساس ایجاد-9

 . شود یم تقویت آنان در نفس به اتکا حس تدریج به شود، شته

 درهر باید که گیرند یم یاد آموزان دانش آزمایشگاه، در یعمل کار انجام ضمن: کارها در بیترت و نظم رعایت به عادت ایجاد-01

 . برند بکار نیز خود یزندگ در را نظم واین یابند دست درست نتایج به تا کنند رعایت را نظم یکار

 آ وصحت دقت هوممف با عمل در آموز دانش شود یم موجب آزمایشگاه در کار:  رییگ اندازه در صحت و دقت مفهوم با آشنایی-00

 . است همراه قطعیت عدم و خطا با همواره یتجرب کار که بیاموزد و شود شنا
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 مقررات کار در ازمایشگاه:

 .  ندهید انجام را آزمایشی مربی حضور بدون ـ1

 . دهید انجام شده معین درجای را آزمایش هر ـ 2

 و خود متوجه را خطری بهتر یادگیری بر عالوه تا کنید یخوددار جداً آزمایشگاه در جا بی حرکتهای و کردن شوخی از ـ 3

 .کنید خودداری آزمایشگاه در دویدن و سریع حرکت هر از همچنین.  نکنید دیگران

 . دارید نگاه تمیز راهمیشه خود کار محل ـ 4

 . قراردهید کار میز باالیی قسمت در ضروری غیر ابزار ـ 5

 از پیش. اند شده نوشته آنها روی بر مواد مشخصات و نام که هستند برچسب یدارا شیمیایی مواد حاوی ظروف تمام ـ6

 . قراردهید توجه مورد دقت به را آن برچسب شیمیایی ماده هر از استفاده

  کنید انتخاب مصرف با متناسب را ماده مقدار همیشه و بخوانید دقت به را آن چسب بر ، مواد حاوی ظرف برداشتن از قبل ـ7

.  دهید قرار خود جای در را ظرف احتیاج مورد ماده برداشتن از پس.  برنگردانید اصلی ظرف به را اضافی مواد ههیچگا -8

 . نشود عوض هم با آنها ظرف جای مواد برداشتن هنگام کنیدکه توجه

.  نکنیدکار مربی نظارت بدون HCL     ،HNO3   ,NH3 , H2SO4 غلیظ محلولهای مانند خطرناك یا سمی مواد با -9

 . بریزید خود مخصوص های شیشه در را مواد این

 اسید ذرات با همراه بخار صورت به آب و شود می تولید حرارت مقداری عمل این اثر در.  نریزید اسید داخل آب هرگز -11

 سیدا خصوص به ، اسیدها محلول تهیه برای.  نماید ایجاد خطراتی است ممکن و گردد می پخش فضا در و شده خارج

 .بزنید هم و بریزید آب در قطره  قطره را اسید همیشه سولفوریک

 لزوم نکات صورت در و بخوانید دقت به را آن به مربوط ایمنی نکات و شآزمای انجام طرز آزمایشگاه به ورود از قبل -11

 .شود حفظ انتاندوست و خود سالمتی ،و دهش جلوگیری آزمایشگاه در وقت اتالف از تا کنید تشیاددا را آن مهم

 . نمایید استفاده ..وکش دست ، آزمایشگاهی روپوش ایمنی، عینک از ها شآزمای تمامی برای -12

 . یدشبا تهش دا کافی ناییشآ دهید می انجام ازمایش طی در کهو وسایلی  و یمیاییش مواد خواص با -13

 کنند می کار آزمایشگاه در که افرادی به را ها مکان این و دش با دسترسی قابل آسانی به حریق اطفاء وسایل محل -14

 دهید نشان

 . کنید زدشگو نیز دیگران به را مطلب این و کنید خودداری جداً یمیاییشمواد چشیدن از -15

 در خشک یخ تنش گذا مثل . دش با تهش دا دخالت آن در انسان اعضاء از عضوی که ندهید انجام طوری را شآزمای -16

 مایع نیتروژن در دست نتشگذا ویا دهان

 .نریزد کسی روی بر ودش می خارج آن از که مایعاتی که دارید نگاه طوری را شآزمای های لوله -17

 . دش با حداقلربی م حضور بدون های شآزمای تعداد که کنید ریزی برنامه طوری را آزمایشگاهی های فعالیت -18

 . بردارید را ها آن ضروری غیر مواقع در و کنید نصب را الزم اخطارهای است الزم که نقاطی در -19

 .نمایید کنترل را برق و آب و گاز ، آزمایشگاه ترك از قبل -21

 . بریزید دور را ها آن دهش داده دستورهای طبق و کنید ذخیره امن جای بریزید دور بایستی که را موادی -21

 لوازم و مکان و کرده آوری جمع را وسایل شآزمای اتمام از دبع . است مهم بسیار رایطیش هر در بودن مرتب و منظم -22

 .بشویید را خود های دست کرده تمیز را شآزمای

 از آگاهی بدون نباید بنابراین . است متفاوت ها آن بودن سمی درجه و نوع اما ، هستند سمی یمیاییش مواد اکثر -23

  کرد استفاده آنها از بودنشان سمی میزان

 عالیم ایمنی

 Explosive))انفجار قابل -1

 ودش منفجر مختلفی عوامل اثر در دارد امکان که دهد می نشان را موادی عالمت این : خطر
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 .دهید قرار الکتریکی جرقه از دور را ها آن و بپرهیزید آنها دادنش مال و دادن تکان از : احتیاط

 Oxidizing) ا (کسندها -2

 سازند تر ور علهش را علهش و تر مشکل راتش  ا کردن خاموش ، بزنندش آت را نیسوخت مواد توانند می مواد این : خطر

 ندهید قرار احتراق قابل مواد با مجاورت در را آنها : احتیاط

 (Flammable Highly)تعالشا قابل العاده فوق -3

 . وندش می مشتعل خودبخود : خطر

 . ندهید قرار هوا معرض در را ها آن : احتیاط

 .هستند تعالشا قابل العاده فوق که هاییگاز : خطر

 . نگهدارید دور شآت منابع از را ها آن و کنید جلوگیری هوا با گازها این دن مخلوط از :احتیاط

 . کنند می تولید تعالشا قابل گازهای آب با تماس محض به که موادی یعنی ، رطوبت به حساس مواد : خطر

 . کنید خوداری آب و رطوبت با ها آن تماس از :احتیاط

 درجه21 زیر تصعید نقطه با مایعاتی ، تعالشا قابل مایعات : خطر

 . دارید نگه دور الکتریکی جرقه و زا حرارت منابع ، شآت از : احتیاط

 (Toxic Highly) سمی العاده فوق -4

 . بشوند مرگ باعث دارد امکان و است خطرناك بسیار سالمتی برای پوست با ها آن تماس و بوییدن ، خوردن : خطر

 . کنید مراجعه کش پز به فوراً ها آن با تماس صورت در و کنید دوری ها آن با بدن تماس از : احتیاط

 ( Harmful )مضر -5

 . دارد کمی خطر ها آن با دنش آلوده : خطر

 . کنید مشورت کش پز با تماس صورت در و کنید خودداری ها آن بخار استنشاق و ها آن با بدن تماس از : احتیاط

 (Corrosive) سوزاننده و خورنده-6

 . رساند می آسیب ها آن به کند پیدا تماس لباس مانند وسایلی یا انسان بدن با دموا این اگر : خطر

 . نکنید تنفس را ها آن بخار و کنید خودداری مواد این با لباس و چشم ، پوست تماس از : احتیاط

 (Irritating)محرک و آور سوزش-7

 . وندش می سوزش باعث کنند پیدا تماس تنفسی دستگاه و چشم ، پوست با اگر : خطر

 . کنید دوری پوست با ها آن تماس و ها آن بخار تنفس از : احتیاط

 ( Environmental Hazard) زیست محیط برای مضر-8

 . دش خواهد محیطی زیست های آسیب ،باعث زیست محیط به مواد این یابی ه را : خطر

 . نمایید عمل دهش ارائه های العمل دستور مطابق مواد این ریختن دور هنگام به : احتیاط

 : حادثه هنگام الزم اولیه های کمك

 ها چشم به آسیب )آ

 حساسی بسیار عضو چشم ، است آزمایشگاه در ایمنی مسایل مهمترین از آزمایشگاه در ها چشم از محافظت : ایمنی اصول

 آسیب چشم به زیر موارد است ممکن صورت این غیر در .زد را ایمنی عینک باید آزمایشگاه به ورود ضمح به بنابراین است

 . برسانند

 یشهش انفجار از دهش پرتاب ذرات مثل ، چشم در خارجی اجسام رفتن فرو یا و افتادن -1

 دست آن به رفته فرو جسم اگر و کنید خارج را چشم سفیدی قسمت در دهش وارد جسم آرامی به امکان صورت در : امداد

 یکبار لیوان یک تنش گذا با را چشم دو هر پس . ودش داده چشم در رفته فرو خارجی جسم به حرکت حداقل وباید نزنید

 . برسانید کیش پز چشم تخصصی بیمارستان به و بسته دیده آسیب چشم روی مصرف
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 مواد از که ها چشم لطیف بافت به محلول پرتاب یا بخارو بصورت یا دست طریق از یمیاییش ماده نوع هر تماس -2

 . زنند می صدمه اند دهش ساخته پروتئینی

 را شوشت عمل خارج به بینی باالی از و بوده باز تشوش هنگام ها چشم . ودشتشوش آب با کامالً باید صورت این در : امداد

 .کنید مراجعه کشپز به مشورت برای و .دهید انجام  دقیقه21 تا5 

 ها بریدگی (ب

 . بیافتد اتفاق است ممکن زیر موارد در ها بریدگی . است یمیش آزمایشگاه در حوادث ترین ایعشاز ها بریدگی

 یشهش بکند الستیکی پوش در یک سوراخ وارد را دماسنج یا ای یشهش لوله ، همزن یک کند سعی آموز شدان که زمانی -1

 . برد می را او انگشتان و ها دست و کندش می

 محافظت برای و ، مرطوب پارافین یا آب با را دماسنج یا همزان ، ای یشهش لوله بدنه است بهتر مواقع این در : ایمنی اصول

 صورت در الستیک سوراخ از وسایل گونه این آوردن بیرون برای همچنین و .کرد استفاده شدستک یا پارچه از خود ها دست

 را لوله آرام آرام ، دادن تاب و پیچ و بچکانید آن کنار در پارافین یا آب دوقطره ییک و زده کنار کمی را یکالست امکان

  ، بکشید بیرون

  بریدگی ایجاد و ای یشهش لوازم انفجار و کستنش -2

 .کندش می و دهش منقض سرعت به یشهش زیرا ، نگیرید سرد آب یر زیر را داغ ای یشهش های ظرف : ایمنی اصول

 نکنید استفاده خورده ترك یا کستهش ای یشهش وسایل از هیچگاه -      

 . بشکند ظرف و دهش بخار محلول تمام است ممکن زیرا ، نشوید غافل است یدنش جو حال در که محلول از - 

 ندهید حرارت بسته های ظرف در را مواد - 

 کنید ستفادها سیمی توری یا کن پخش علهش از و ندهید حرارت مستقیم طور به را ارلن و بشر  -

 می حرارت اثر در و اند نشده ساخته منظور این برای زیرا ، ندهید حرارت را توزین ظروف و حجمی بالن ، مدرج استوانه - 

 . کنندش

 استفاده ان امثال و پودر یا کرم گونه هیچ از نمایید پانسمان و ستهش را زخم ، تشوشت های محلول از استفاده با : امداد

 و ه نزد دست آن به بریدگی محل در ) یشهش های هردخو مثل (خارجی یاءش ا وجود یا و دیدش خونریزی تدرصور . نکنید

 . کنید منتقل بیمارستان به را مصدوم

 است ممکن و ودش می دهان در خاص بوی ویا یمیاییش سوختگی باعث یمیاییش مواد بلعیدن : شیمیایی مواد بلعیدن (پ

 . بیافتد اتفاق زیر درموارد

 محلول مکیدن وسیله به پیپت کردن پر -1

 . کنید خوداری آب پرکردن برای حتی دهان با پیپت مکیدن از و کنید استفاده پیپت پرکردن برای پوآر از : ایمنی اصول

  آزمایشگاه در خوراکی مواد استفاده -2

 و غذایی مواد به اگر کنید، تاکید وزانآم شدان به را وآن کنید پرهیز یدنش نو ، خوردن از آزمایشگاه در : ایمنی اصول

 .نیستند خوراکی مواد این که کنید مشخص آن روی زدن برچسب با تیدش دا احتیاج درآزمایشی تنقالت

 آموزان نشدا خیشو -3

 کنند داری خود جدا مکان این در وخیش از و است آموزش محل آزمایشگاه که کنید تاکید آموزان نشدا به : ایمنی اصول

. 

 با باز یا اسید خوردن صورت در . دهید تشوش آب با را دهان . بگیرید تماس های مسمومیت کنترل مرکز یک با : دادام

 حالل فرد که صورتی در. کرد کمک گوارش درلوله مواد این از ی نا سوختگی شکاه به توان می آب وسیله به کردن رقیق

 معده محتویات کردزیرا استفراغ به وادار را فرد یا و نمود کردن رقیق به اماقد نباید . دش با بلعیده را آن مشتقات و آلی های

 ماده نوع درمان از قبل و برسانید کش پز به را مصدوم فرد . دهد می شافزای را خفگی خطر و دهش بازگشت حلق به

 . دهید اطالع کش پز به را دهش بلعیده یمیاییش
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 شیمیایی مواد تماس( ت

 نیز بدن کل در تواند می ها شواکن این که کند می ایجاد حساسیتی دیدش های شواکن ، پوست با یمیاییش مواد تماس

 . کند خون وارد را سمی ماده و ودشمنتشر

 یمیاییش مواد تنش بردا هنگام شدستک از استفاده : ایمنی اصول

 در . دهید ستشوی صابون و آب با سپس و وستش دقیقه21 مدت به حداقل ، آب زیاد مقادیر با را تماس محل : امداد

 . دهید انتقال درمانی مرکز به را فرد ، مسمومیت بودن دیدش صورت

 گازها استنشاق (ث

 آن از که . ودش بدن جذب و دهش ریه وارد تنفسی مجاری طریق از است ممکن شواکن یک از حاصل های گاز و بخارات

 در : ایمنی اصول...و کلروفرم ، اکسیدها نیتروژن ، اتر ، سولفید دی هیدروژن ، آمونیاك ، اسید کلریدریک بخارات: جمله

 شواکن دهیدطی می احتمال که درمواقعی و ، کنید باز آزاد فضای در یا هود زیر در هستند بخارات دارای که موادی ظرف

 . کنید استفاده مخصوص ماسک از و داده انجام هود زیر را شواکن ودش می آزاد گازی

 لش را مصدوم یقه و کمربند ، دهید قرار آزاد هوای در را او و نمایید خارج سمی منطقه از را مصدوم فوری خیلی : امداد

 . نمایید منتقل بیمارستان به لزوم صورت در و کرده ارزیابی را او وضعیت . دارید نگه باز را او هوایی راه و کنید

 ها سوختگی( ح

 آسیب . ودش می ایجاد مستقیم غیر یا مستقیم حرارت با بدن سطحی یها اندام و پوست مواجهه هنگام به سوختگی

 آسیب درجه55 تا44 بین های حرارت درجه . ودش نمی ایجاد گراد سانتی درجه43 از کمتر دمای در معموالً پوستی های

 منعقد را بدن ها ینپروتئ ، گراد سانتی درجه56 از باالتر های حرارت درجه . آورد می وارد ها بافت به ای مالحظه قابل

 افتد می اتفاق زیر درموارد آزمایشگاه در ها سوختگی . کند می تخریب کوتاهی زمان در را ساختارپوست و کرده

 آید می بوجود داغ ظروف با کردن پیدا تماس اثر در آزمایشگاه در ها بیشترسوختگی -1

 از اگر و کنید دقت ندش با گرم دارد امکان که ظروف تنش بردا هنگام در ، ها سوختگی از پیشگیری برای : ایمنی اصول

 . کنید استفاده برزنتی شدستک و انبر از های ظرف این با کار هنگام در ندارید، اطالعی ها آن بوددن گرم

  دش با آزمایشگاه در سوختگی ناشی از اتش سوزی است ممکن هم ردیموا در -2

 درنزدیکی و کرده نگهداری علهش از دور را ها آن و نگذارید باز را تعالش ا لقاب آلی مواد های یشهش در هرگز : ایمنی اصول

 . نکنید استفاده ها آن از علهش

 و بخشیده تسکین را درد کار این . کنید ور غوطه استریل ترجیحاٌ و سرد آب در دقیقه11 حداقل را سوخته ناحیه : امداد

 باالی از را سرد آب جریان که است صورت این به سوخته تقسم کردن سرد روش . دهد می شکاه را سوختگی درجه

 ننمایید ستفادهدرصد ا21 از شبی  وسیع های سوختگی برای را روش این . کنید هدایت سوختگی سمت به سوخته محل

 یا روغن ، خمیرداندان حاصل، سوختگی روی بر هیچگاه ، انیدشابپو آنرا باند با بعد . دهد می شافزای را عفونت لااحتم زیرا

 به باال درجه با سوختگی درصورت . ندش با می محل در طبیعی پانسمان بهترین زیرا نترکانید را ههای ولات . نمالید پودر

 . نمایید مراجعه کش پز

 بشویید دقیقه5 بمدت آب زیاد مقادیر با را آلوده قسمت قلیایی یا اسیدی های سوختگی تمام در :قلیا یا اسید با سوختگی

 قسمت ستنش بنابراین ، ودش می ایجاد ماده با مصدوم تماس از بعد دقیقه3 ظرف عمدتاً آسیب های سوختگی نوع اینرد .

 .. دهد می شکاه را آسیب ، تماس از بعد دقایق اولین در مصدوم سوخته

 :آزمایشگاهی وسایل با آشنایی

 :ای شیشه وسایل
 :از عبارتند که وندشمی ساخته یشهش دونوع از معموالً آزمایشگاه ای یشهش وسایل
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  .ودشمی ساخته (CaCO3)آهک سنگ وت کربنا سدیم مذاب   SiO2- سیلیکا مخلوط از یشهش نوع این :آهکی یشهش-0

 این از دهش ساخته های ظرف ودشسرد نیز بتدریج و ببیند حرارت بتدریج باید زیاد حجمی انبساط ضریب بودن دارا سبببه 

 . وند می شخصم B حرف با ها یشهش نوع

 تا711 از تر پایین هایادم در که ودشمی گفته نیز کیماکس یا پیرکس ، یشهش نوع این به : بروسیلیکات یشهش -2

 مقاومت دما تغییرات برابر در   کم حجمی انبساط ضریب بودن دارد سبب به . وندش نمی نرم گراد سانتی درجه811

 بسیار خطای از زیرا ، کنند می استفاده دقیق مدرج لوازم ساختن برای یشهش نوع این از ، دهند می نشان خود از بیشتری

 تمام. وندش می مشخص A حرف با یشهش نوع این از دهش ساخته های ظرف . کرد نظر صرف توان می ها آن حجم کم

 های ظرف که A نوع قیمت گران و مرغوب یشهش یکی وندش می ساخته یشهش نوع دو از ای یشهش سنجی حجم لوازم

 آن، از دهش ساخته های ظرف که B نوع نامرغوب تر ارزان یشهش ودیگری هستند کمی خطای دارای آن از دهش ساخته

 .هستند بیشتری خطای دارای A نوع به نسبت

 

  ابزار های حجم سنجییا  آزمایشگاهی مدرج های ظرفانواع 

 

 حجم گیری اندازه و ها محلول ساختن برای کمی یها شآزمای در و دارند دقیق بندی درجه که هستند های ظرف الف(

 سنجی حجم های بالن و بورت ، پیپت انواع : مانند روند می کار به مایعات

 . هستند بندی درجه نوع دو دارای ها ظرف این

  TD( To Deliver ) تحویلی حجم اساس بر-1

 خالصه Ex و . ودشمی دیده Ex یا TD ، D حروف ها آن روی ، اند دهش مدرج تحویلی حجم اساس بر که هایی ظرف 

 دهش تهشنو ها آن روی که است حجمی از بیشتر کمی ها ظرف این درونی شگنجای . است بیرونی یعنی External دهش

 چسبند می ظرف بدنه به تخلیه هنگام در که است آبی ی ها محلول چسبندگی نیروی دلیل به حجم اختالف این . است

 ودشنمی جخار آن از راحتی وبه

 TC( To Contain )محتوی حجم اساس بر-2

 خالصه In عالمت .ود می دیده In یا TC ، C حروف ها آن روی . اند دهش مدرج محتوی حجم اساس بر که های ظرف

 این درونی شگنجای. است دهش مدرج محتوی حجم اساس بر سنجی حجم های بالن . است درونی یعنی Internal دهش

 . است دهش تهشنو ها آن روی که است مقداری برابر قیقد طور به ها ظرف

برخی مواد مانند جیوه، نوشته شده باشد هنگام انتقال مایع با آن باید در آن دمیده شود.  TC:اگر روی پی پت نماد  توجه

 اندازه گیری شوند. TCدیواره ظرف را تر نمی کنند باید با وسایل 

 بشر مانند روند می کار به مختلف کارهای انجام برای آزمایشگاه در و است یبیتقر ها ظرف از دسته این بندی درجهب(

 دیگر مختلف کارهای و ،تیتراسیون ها محلول دادن حرارت برای ها ظرف نوع این از ... و مختلف های بالن مایر، ،ارلن

 محلول از تقریبی حجم یک بهش یآزما هنگام در هرگاه و است تقریبی کامالً های ظرف این بندی درجه ، ودشمی استفاده

 کرد، استفاده ها آن از توان می آسان و بسیارسریع ، دش با نیاز

 استوانه . وندش می یافت ها آزمایشگاه اکثر در لیتری5 تا لیتری میلی5 از مختلف های اندازه با مدرج های استوانه : توجه

 دسته از مدرج های استوانه دقت . ندارند دیگری مصرف و درون می بکار ها محلول حجم گیری اندازه برای فقط مدرج های

 . است بیشتر دوم دسته واز کمتر اول

 صورت هردو به آنها انواع از بعضی اما است   (TD )تحویلی حجم اساس بر معمول طور به ها ظرف این بندی درجه:  توجه

 خط و تحویلی حجم اساس بر باالیی نشانه خط ، هستنند نشانه خط دو دارای و اند دهش بندی درجه TC و TD یعنی

 . است محتوی حجم براساس پایینی نشانه

 : آزمایشگاهی وسایل کردن تمیز های روش
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 باعث مزاحم های ناخالصی که چرا هستند، شآزمای گیری نتیجه عدم ،عمده دلیل اند دهشتمیز بد که آزمایشگاهی وسایل

 ام ازمایشاتم از پس که کند عادت ابتدا از باید کننده شآزمای یک نابراینب . وندشمی نامطلوب نبیاج های شواکن ایجاد

 وییشظرف مایع .بشوییددرصد 2 وییش ظرف مایع و آب با ابتدا را کثیف شیشه ای ظرف نوع هر. کند تمیز دقت با را وسایل

 که صورتی در. کند می پاك ای یشهش لوزام سطح از ) دقیقه15 حدود در ( کوتاهی درمدت را ها چربی و ها لکه بیشتر

 . کنید استفاده زیر های روش از .تمیزنشود طریق این به ای یشهش ظرف یک

زبر کرده در این  را ها آن سطح است ممکن بماند ای یشهش ها ظرف روی بیشتری مدت وییش ظرف مایع چنانچه : توجه

 .ودش نمی دیده ها آن روی آب یکنواخت قشر ، تشوش از پس بعدی دفعات در صورت

 . ببرید بین از و سابیده را ها لکه نرم برس با لزوم صورت در ودرصد2 وییش ظرف مایع گرم محلول با -1

 کثیف های ظرف فلزی های یون بردن بین از برای و کنید استفاده =pH  12 در EDTA الرمو  114/1 گرم محلول از-2

 . سازید ور غوطه محلول این در بیشتری مدت نیاز صورت در و دقیقه15 تا11 مدت رابه

 محلول این ساختن برای ( بسازید تجارتی غلیظ اسید سولفوریک در تجارتی کرومات دی سدیمدرصد 7 تا5 از محلولی-3

 دی سدیم از کمتری بسیار حاللیت است گران که این برا عالوه زیرا ، نشود استفاده کرومات دی پتاسیم از که بهتراست

 و ساعت دو تا یک مدت به محلول این در را آلوده های ظرف و )ودش صاف آن از استفاده از قبل ایدب و دارد نیز کرومات

 سازید ور غوطه محلول این در بیشتری مدت به ندش با کثیف خیلی که درصورتی

 دشی با تهش دا نظر در اسید سولفوریک با را لباس و پوست یمیاییش سوختگی محلول این از استفاده هنگام به : توجه

 . نکنید پاك محلول این با اند، آغشته نقره های نمک به راکه های وظرف

 : نظافت اختصاصی های روش

 بین از اسید کلریدریک از استفاده با آید می بوجود آهک آب با کار هنگام مثال عنوان به که سفیدی رسوب : آهك بقایای

 رود می

 مقداری با کنند می ایجاد ای آینه حالت هاشآزمای بعضی در که را یمس یا و نقره رسوبات : ومسی ای نقره های آینه

 . کنید گرم را آن کمی است بهتر رود، می بین از اسید نیتریک

 است سمی گازی کردن تمیز از حاصل نیتروژن اکسید زیرا ، دهید انجام هود زیر یا باز فضای در را کردن تمیز عمل : توجه

. 

 می را ها آن ، ماند می باقی پرمنگنات پتاسیم یا IV منگنز اکسید با کار هنگام : منگنات پر پتاسیم یا منگنز رسوبات

 نیز کردن گرم است ممکن ی موارد ودر کنید اضافه نیز اسید سولفوریک لیتر میلی چند . کرد رفع اکسیژنه آب توسط توان

 . دش با نیاز

 با مالًاک سپس و کرد رفع تیوسولفات سدیم محلول با توان می را ها دست یا لباس روی بر ید های لکه یا ید : ید های لکه

 . دهید تشوش آب

 برد بین از سود توسط وانت می را آن که ، رنگ آبی ماده : پروس آبی

 است ممکن ، ودش می استفاده رنگی های ناساگرش سایر یا و اورانژ متیل و فتالئین فنل از که هنگامی : رنگی های محلول

 . برد بین از و کرد حل کردن گرم با و وسود آب مقدار با توان می را آن بقایای ، بماند باقی آن زا بقایایی

 آنرا ویندهش مواد با بعد . کنید خالی و کرده ذوب داده حرارت چینی کپسول در آنرا بقایای : استئارین و پارافین رسوب

 . کنید تمیز خوب

 : اضافی مواد ریختن دور های روش

 کردن خارج برای باید ، کنند می ایجاد را گونی گونا مسایل و هستند زیست محیط کننده آلوده مواد آزمایشگاهی یدزا مواد

 جهت .ودش می استفاده ها آن از کم خیلی که آزمایشگاههای مورد در حتی گیرد، صورت اساسی فکر آزمایشگاه از ها آن

 ، کنید استفاده زیر های ازروش زیست محیط به ها آن ازورود جلوگیری

 . نریزید وییش ظرف یا و دان زباله در عنوان هیچ به را یمیاییش ضایعات:  توجه
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 محلول بریزید، )پالستیکی سطل ( دار درب ظرف یک ودر کرده آوری جمع را جامد زاید مواد : فلزی های ترکیب

  وندش خشک صافی کاغذ روی در هک دهید اجازه و کرده صاف را ها آن و داده رسوب را سنگین فلزات ترکیبهای

 ی ها سازمان تحویل را ها آن لزوم موقع در و ، کنید نگهداری و بریزید دار درب پالستیکی سطل در را دهش خشک رسوب 

  . دهید یمیاییش های زباله دفع و آوری جمع

 استفاده سولفات سدیم درصد11 محلول از منظور این برای ، کنید تبدیل سولفات باریم به را ها آن : باریم های ترکیب

 . دش با نمی سمی مواد جز سولفات باریم ولی ندش با می سمی باریم های ترکیب چه اگر .کنید

 11 محلول آنقدر منظور بدین . کنید تبدل سولفیدی های ترکیب به را فلزات این : نقره و کبالت سرب، های ترکیب

 .کنند رسوب سولفید بصورت فلزات این تمامی تا کنید اضافه فلزات این محلول به آرامی به را سولفید سدیمدرصد 

 رقیق محلول با را بازها که این دیگر روش و ، بریزید وییش ظرف در سپس و کرده رقیق را مواد این ابتدا : بازها و ها اسید

 .بریزید ردو سپس و کنید خنثی یرینش جوش رقیق محلول با را ها اسید و سرکه یا هیدروکلریدریک اسید

 : آلی مواد

 .بریزید وییش ظرف در زیاد آّب با سپس و کنید رقیق بار11 تا را استون و آلی اسیدهای ،ها الکل

 و بریزید، مطمئن با درهای های یشهش در را اضافی استرهای و ها هیدروکربن ، اتر اتیل دی ، بنزن مثل : آلی های حالل

 . دهید تحویل ها حالل آوری جمع های مانساز به تا کنید داری نگه مناسبی درمکان

 : فلزات غیر و فلزات

 نریزید جامد مواد زباله های ظرف در را ید و پودری فلزات کنید داری نگه مجدد استفاده برای و سته را فلزات ها قطعه

 ظرف در جداگانه را ها آن.وند می سوزی اتا باعث مرطوب کاغذ با مجاورت اثر در ) روی مانند (پودری بسیار فلزات بعضیاز

 جهت دار درب ظرف دریک را دهش مصرف جیوه .کنید داری نگه زیربط های سازمان به تحویل جهت مخصوص ههای

 . کنید نگهداری دوباره مصرف

 سمی و خورنده ، آور سوزش مواد احتمالی ریختن

 برای اسید بوریک یا و کربنات بی سدیم زا.کنید خنثی کربنات کلسیم یا کربنات بی سدیم با آنرا اسید ریختن هنگام در

 کرد، استفاده توان می نیز بازها کردنی خنث

 بردا وسایل ، بریزید برچسب با دار درب ظرف یک در و کرده آوری جمع دقت با را دماسنج دنش کستهش از حاصل :جیوه

 دیگر روش در .کرد تهیه یمیاییش ادمو های گاهش فرو یا های داروخانه از توان می را) مخصوص مکنده پوآر( جیوه تنش

 مواد مخصوص زباله ظرف در را آن توده و آید دست به سولفید جیوه تاریخته  پودری گوگرد جیوه قطرهبرروی  توان می

 . کرد داری نگه آزمایشگاهی جامد
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 های مختلفمقاومت الکتریکی سنگها وکانی  :عنوان ازمایش

 مقایسه مقاومت الکتریکی چند نوع کانی: هدف ازمایش

 )مولتی متر(، اهم مترهالیت،کلسیت،گرانیت  مانندمگنتیت،گالن، سنگ وکانی های مختلف : الزموموادابزار 

  سواالت متن وپاسخ:

 را عددی سنج چه اهم دهید، ستما سنگ از نقطه دو به را )سنج اهم حالت در( متر مولتی اتصال سیم سِر دو مطابق شکل، -1

 گیرید؟ می ای نتیجه چه دهد؟ می نشان

.مت الکتریکی سنگ مگنتیت کمتر از مقاومت الکتریکی گالن می باشد ومگنتیت و گالن جزء کانی های رسانا بوده  ومقا :جواب

 و گرانیت بزرگترین مقاومت ویژه و مقاومت الکتریکی را داراست

 ؟گیرید ای می نتیجه چه .کنید تکرار ابعاد همان به گرانیت سنگ و کلسیت هالیت، کانی مونهن چند با را آزمایش این -2

 گرانیت بزرگترین مقاومت ویژه و مقاومت الکتریکی را داراست :جواب

 وپاسخ:ا پرسش ه

 گرانیت جواب: ؟کدام سنگ یاکانی مقاومت الکتریکی بیشتری دارد-1

 ؟وااکتشاف ذخایر زیر زمینی دارداین خاصیت چه کاربردی در شناسایی  -2

: یکی از کاوشهای ژئو فیزیک است که سعی دارد با روش های الکتریکی و با استفاده از غیریکنواختی مواد زیرسطحی جواب

 نظیرمقاومت الکتریکی ، اطالعاتی در مورد سطح آب زیرزمینی ، محل کانیها و ساختارهای زیر سطحی و غیره به دست آورد.

 میبد فاصله هم از یلیخ دینبا رو  سنگ یرو "پراب" وسرد:  دینکات کلی

 :تکمیلی مطالب

کانى ها مواد طبیعى، متبلور و جامدى هستند که ترکیب شیمیایى نسبتاً ثابتى دارند . کانى ها از اجتماع اتم ها به وجود  :کانی

  .مى آیند. از تجمع کانى ها هم سنگ ساخته مى شود

 می شوند؟کانی ها چگونه تشکیل 

در سطح یا شکاف هاى موجود در سنگ ها به وجود مى آیند تشکیل گوگرد در قله گازها یا بخارات ،از سرد شدن برخی  -1

 کوه آتشفشان دماوند .

مانند کوارتز که در تشکیل سنگ هاى آذرین دخالت  تشکیل می شوندانجماد موادمذاب  سرد شدن و از کانى ها از تعدادی-2

 د.دار

از تبخیر محلول هایى که به حد اشباع رسیده اند به وجود مى آیند. مثال از تبخیر آب دریا،  یی وجود دارند کهى هاکان -3

 نمک و گچ تشکیل مى شود. 
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ز تجزیه و تخریب سنگ هاى آذرین، کانى به عنوان مثال ابعضى از کانى ها نیز از تخریب کانى هاى دیگر به وجود مى آیند -4

 و کانى هاى کربناتى و سیلیس به وجود مى آید. بعضى لولهاى رسى غیر مح

ی وارد آمدن فشار و گرماى زیاد بر روى کانى هاى دیگر به وجود مى آیند مثال گرافیت بر اثر گرما و فشار زیاد  در نتیجه -5

  از آنتراسیت به وجود مى آید.

، مقاومت ویژه الکتریکی بزرگترین تغییرات را نشان می  درمیان ویژگی های فیزیکی سنگ ها و کانی ها:مقاومت ویژه کانی ها

اهم متر بالغ شود .    اهم متر و مقاومت ویژه بعضی از سنگ ها       دهد . ممکن است مقاومت ویژه کانی های فلزی به 

 .در متن آزمایش از چند نوع کانی نام برده  به اختصار هر کدام را شرح می دهیم 

باشد.این کانی فلزی معموالً همراه با اسفالریت  فلز سرب میاست که یکی از مهمترین کانی های  ولفید سرب : گالن، س گالن

.. در صنعت تهیه رنگ و میناکاری استگردد. گالن همچنین با فلوئوریت و کلسیت  در معادن سرب و روی دنیا استخراج می

سازی و سرامیک و همچنین سرب برای ساختن  سربی، در شیشه شود. در تهیه باتریها و صفحات و لوله های نیز مصرف می

 رود صفحات محافظ مواد رادیواکتیو به کار می

است. . خاصیت مغناطیسی قوی  بمعنای آهن ربا گرفته شده magnecو از واژه یونانی  Fe3O4فرمول شیمیایی  : مگنتیت

 طیسی از مواد باطله جدا کرد.این کانی باعث می شود که بتوان آن را به روش جدا کننده مغنا

  شود. ( است که با نام هالیت یا کلرید سدیم طبیعی نیز شناخته میNaClسنگ نمک کانی سدیم کلرید ) : هالیت 

(. چندریخت است. کانی کلسیت به کانی هزارچهره CaCO3کلسیت یک کانی کربناته و پایدارترین کربنات کلسیم ): کلسیت

 معروف است 

های متوسط تا درشت  ای سنگ آذرین درونی است بخاطر همین علت بافت آن دارای دانه خارا یا گرانیت گونه سنگ : گرانیت

 باشد.  های دیگر می ای کانی بوده و دارای دُرّ کوهی )کوارتز( و فلدسپات، میکا و پاره

 مقاومت ویژه الکتریکی و هدایت الکتریکی

کتریکی خواص فیزیکی می باشند که بیان کننده تحرك پذیری بارهای الکتریکی مقاومت ویژه الکتریکی  و همینطور هدایت ال

در حضور میدان الکتریکی می باشند . در مواد رسانا بارها آزادانه حرکت می کنند ، در مواد نارسانا این بارها امکان حرکت 

می باشد .مطابق قانون اهم از تقسیم نداشته و به راحتی منتشر نمی گردند. که نمونه ای از یک رسانای مناسب فلز مس 

اختالف پتانسیل بر جریان ، مقاومت الکتریکی ماده بدست میآید که )بر اساس آن( مقاومت ویژه الکتریکی را می توان از رابطه 

زیر به دست آورد.مقاومت و رسانایی ویژه الکتریکی خصوصیت ذاتی مواد است که میزان مقاومت آنان نسبت به جریان 

گیری مقاومت  اهم در متر است. مقاومت ویژه از اندازه SIدهد. واحد مقاومت ویژه الکتریکی در دستگاه  ریکی را نمایش میالکت

 آید: الکتریکی مواد بدست می

R بر واحد اهم( مقاومت الکتریکیΩ      )L بر واحد متر( طول مادهm       ) A  مساحت سطح مقطع ماده )به واحد متر مربع

m2است )    .   
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امواج الکترومغناطیس نسبت به محیط های رسانا حساس تر می باشند تا محیط های نارسانا و مقاوم و نتایج برداشت های    

الکترومغناطیسی معموال در قالب هدایت الکتریکی بیان می گردد . برای بیشتر مواد زمین شناسی اندازه هدایت الکتریکی در 

گی قرار می گیرند که این محدوده از آب دریا و کانسارهای فلزی تا شن های کوارتزی خشک و گرانیت سطح از لحاظ بزر 5

)نارسانا ترین( می باشند همچنین شیل ها ، رس ها ، آبهای آلوده ، کانسارهای سولفیدی و فلزی و همچنین آبهای شور از 

 می باشند . از طرفی سنگ های آهکی ، دولومیت ، سنگ دیگر از اجزا زمین شناسی هستند که دارای هدایت الکتریکی باال

های تبخیری و غنی از کوارتز دارای هدایت الکتریکی پایین می باشند .بیشتر انواع سنگ ها رساناهای مناسبی برای جریان 

وت های الکتریسیته نمی باشند و بخش بزرگی از جریانات داخل زمین توسط یون ها آبهای منفذی حمل می گردند و تفا

موجود مابین هدایت الکتریکی ذرات کانی های مختلف اندکی به سبب هدایت الکتریکی مابین کانی و سیاالت آن )الکترولیت( 

می باشد . میزان رسانایی آب های منفذی موجود در زمین به میزان نمک های محلول درآنها وابسته است . از آنجا که 

اشند ، در صورتیکه کمی رطوبت در آنها وجود داشته باشد می توانند به عنوان یک کانیهای رسی از لحاظ یونی فعال می ب

 رسانای مناسب عمل نمایند. رسانایی یک ماده به همراه افزایش تخلخل و همچنین رسانایی آبهای منفذی آن افزایش می یابد

 :مقاومت الکتریکی سنگ ها به عوامل زیر بستگی دارد

  مقدار وشکل خلل وفرج -3 میزان اشباع شدگی اب -2  خلل وفرج ان ها وجود داردمیزان شوری ابی که در  -1

 درجه حرارت-5   درصد رس ها وکانی های رسانا -4

 

 

 

 

 

 با کبریت آهن استخراج: عنوان ازمایش

 هپاتیت تهیه اهن از سنگ معدن :هدف ازمایش

 اب ، کسید(111)اهن ، سدیم کربنات ،کبریت: ابزار ومواد الزم

 سواالت متن وپاسخ:

1-کنید؟ می مشاهده چه دهید حرکت پالستیکی ظرف زیر در را آهنربا 

 کرد خواهند حرکت ظرف سمت یک به آهنربا همراه به ها ی کوچک ذره از برخی :جواب
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:پرسش ها وپاسخ  

     بنویسید واکنش این برای ساده معادله یک-1

    .2Fe2O3 +3 C(s) → 4Fe (s) + 3CO2 (g) 

  واکنش با اکسیژن بیشتر است؟ تمایل کدام عنصر برای -2

 اکسید را کاهش می دهد به عبارتی اکسیژن ان را می گیرد واهن ازاد می شود( 111) اهن ،زیرا کربن ،کربن: جواب

 چه دالیلی باعث شده در فوالد مبارکه مانند شرکتهای جهان برای استخراج اهن از کربن استفاده شود؟ -3

 وانی ودر دسترس بودن ان که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه استفرا: جواب

 خاصیت مغناطیسی: جواب کدام ویژگی فیزیکی اهن برای جداسازی ان ا ستفاده کردید؟از -4

 نکات کلیدی: 

 اکسید را زیاد می کنداهن سطح تماس کربن با کمک ذوب است و سولفات سدیم  -1

 است مناسب عناصر های فعالیت سری نمایش برای آزمایش این .است چککو مقیاس فلز در استخراج از مثالی این -2

  .ندهید قرار ها ذره داخل در مستقیماً را آهنربا -3

 اگر مواد را روی کاغذ بریزید واهنربا رو حرکت دهید پودر اهن بهتر جابجا می شود -4

 :مطالب تکمیلی

:های آهن سنگ معدن  

تا  2صورت اکسیدهای آهن ، مانند مگنتیت یا هماتیت است که با  شود، بیشتر به از آن استخراج می آهن کههایی  سنگ معدن

صورت تفاله  آهن جدا شده بهها در کوره از  ها( همراه است. این ناخالصی ها و آلومینات درصد ناخالصی )نظیر سیلیکات 21

ترین اندازه  شود. مناسب های ریز در کوره وارد می صورت پودر یا دانه شوند. سنگ معدن تصفیه شده و تغلیظ شده به خارج می

شود که امروزه از سولفید طبیعی آهن )پیریت( در استخراج آهن استفاده  متر است. یادآوری می میلی 25تا  6ذرات آن بین 

  ،شود نمی

های اولیه استخراج آهن فرآیند  

گیرددر  های فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی تحت شرایط ویژه ای صورت می های آن طی فرایند استخراج آهن از سنگ معدن

مرحله آغازی ، سنگ معدن باید طی چندین مرحله از عملیات از جمله : خرد کردن ، آسیاب کردن ، سرند کردن ، شستشو ، 

درصد آهن ،  65تا  61دا کننده مغناطیسی و یا به روش فلوتاسیون تغلیظ شود. محلول غلیظ شده معموالً دارای استفاده از ج

متر که مناسب برای  میلی 25تا  6هایی به ابعاد  باشد. پس از تلغیظ سنگ معدن آن را باید به اندازه درصد سیلیس می 12تا  8

استخراج آهن از سنگ معدنهای .نامند میآگلومریزه شدن عمل را اصطالحاً های وزشی است، تبدیل کرد که این تغذیه کوره

گیرد که در حقیقت یک رآکتور بزرگ شیمیایی است که در آن مخلوطی از  های وزشی صورت می آن عمدتاً با استفاده از کوره

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%87%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%87%D9%86
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 . شود سنگ آهک ، سنگ معدن آهن و زغال کک گرما داده می

 :آهنمواد اولیه مورد نیاز استخراج 

سنگ معدن آهن -0  

کک در  سوختن ازشود و سپس بر اثر جریانی از گازهای احیا کننده داغ که  در مجاورت ذغال بر اثر گرما در کوره احیا می

شود. آهن مذاب و تفاله حاصل از  کند، ذوب می حرکت می آهن شود و در جهت عکس مسیر هوای گرم پایین کوره تولید می

شود. اگر مواد اولیه بطور پیوسته از باالی کوره وارد شود،  تخلیه می کوره تا چهار ساعت از آتشدانسنگ معدن به ازای هر دو 

است که برای تبدیل آن به دیگر  چدن تواند بطور پیوسته کار کند. محصول کوره وزشی همان این صورت ، کوره می در

 . ، باید در آن تغییراتی داد فوالد مشتقات آهن ، بویژه

 زغال کك -2

درصد ، مواد فرّار  8درصد ، رطوبت تا  13تا  5درصد ، خاکستر  91تا  85مشخصات ساختاری آن عبارت است از : کربن ثابت 

تولید گازهای احیا کننده است و در اثر  های وزشی کوره درصد. نقش کک در فرآیند 1.2تا   0.5گوگرد درصد ، و 11تا  1.6

تا  1.5آن نیز در عمل مهم است. اندازه کک مورد مصرف ، باید بین پذیرد و مقاومت مکانیکی  سوختن در پایین کوره انجام می

 .متر باشد میلی 75

 سنگ آهك -3

های  شود. نسبت تشکیل دهنده ها به سنگ معدن افزوده می به منظور کمک کردن ذوب و پایین آوردن دمای ذوب ناخالصی

باید در حد ثابتی حفظ شود تا  SiO)2 (های اسیدی یعنی به تشکیل دهنده  (MgO)و  (CaO)بازی در مخلوط یعنی

های همراه با خود را از  های کاسیم و منیزیم ( بطور کامل تشکیل شود و سایر ناخالصی های کف مانند و سبک )سیلیکات تفاله

های جاری ،  گاهی برای کنترل ترکیب تفاله.شود آهن جدا کند. برای این منظور ، سنگ آهک و دولومیت بکار گرفته می

میلیمتر  75تا  71های وزشی بین  ترین اندازه این دسته از مواد برای کوره شود. مناسب داری سیلیکات نیز بدان اضافه میمق

 . است

 

 )قوطی کردن پاره( شیمی ازمایی بازور: عنوان ازمایش

 مقایسه واکنش پذیری الومینیم ومس :هدف ازمایش

 اب -سوهان -دنی از جنس الومینیمقوطی خالی نوشی ،کلرید(11)مس :الزمابزار ومواد 

 سواالت متن وپاسخ:

 ؟فتدا می اتفاقی چه .دهید انجام سریع چرخش یک و بگیرد خود دستان با را قوطی پایین و باال -1

 ودو نیم می شود قوطی پاره می شود: جواب

 :پرسش ها وپاسخ

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%87%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%87%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87+%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF+%D8%A2%D9%87%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87+%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF+%D8%A2%D9%87%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%86%D8%AF%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%86%D8%AF%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF
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 آیا دارید؟ آنها پذیری موردواکنش در بینی پیش چه ای، ه دور جدول در آلومینیوم و مس های عنصر جایگاه به توجه با -1

 دهید توضیح کند؟ می تأیید را شما بینی پیش آزمایش نتیجه

جانشین کاتیون می  آلومینیوم چون .بله، زیرا الومینیم جزو عناصر اصلی است واکنش پذیری الومینیم بیشتر از مس است:  جواب

 در ترکیب ان می شود ومس را ازاد می کند

 .کنید کامل را زیر واکنش دلهمعا-2
CuCl2 (aq)+2Al (s)→3Cu (s)+2 AlCl3 (aq)3 

 

 داد؟ خراش باید را قوطی داخلی سطح چرا -3

اتم های الومینیم در تماس با محلول یا کاتیون های مس قرار  رو از بین ببریم و والیه رنگ داخلی پالستیکی روکش چون : جواب

 بگیرند

 :نمونه سوال

 شود؟ استفاده غذا ظروف ساختی برای آن از که شده باعث آلومینیوم زا خواصی چه-1

 ..........................................:جواب 

 است؟ شده انجام واکنشی نوع چه آزمایش این در-2

 ...........................................:جواب 

 کنید مشخص ار آزمایش این در یافته کاهش و شده اکسید گونه های-3

 .........................................جواب: 

 نکات کلیدی:

 را ها آن که بخواهید آموزان دانش از و کنید استفاده مختلف های قوطی از که است این آزمایش این برای جالب روش یک -1

 .کنند جدا نیم دو به با چرخش

  بهتر استکلرید مدت زمان بیشتری بماند 11هرچه محلول مس -2

 سمی غیر و سبک و بوده مزه و بو بدون فلز این . است مناسب نوشیدنی مواد قوطی ساخت برای زیر دالیل به ومیآلومین -3

 است

 .کند می جلوگیری الومینیوم شدن اکسید از آن روی رنگ و پالستیکی الیه -4

 قوطی، تن میلیون چهار از بیش ساالنه و است شده زیست محیط آلودگی ایجاد باعث آلومینیومی های قوطی تجزیه -5

 .شود می بازیابی آن اعظم قسمت خوشبختانه شوند می ریخته دور آلومینیومی های وظرف صفحه

 میلیون نیم و دو از بیش امروز نوشیدنی مواد قوطی ساخت برای و شده بازار وارد1971 از نوشابه آلومینومی های قوطی -6

 .شود می مصرف جهان در تن آلومینیوم

 :ازمایش تکمیلی
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دقیقه  11داخل یک بشر محلول ا موالر مس سولفات بریزید ودر ان یک فویل الومینیم یا تیغه الومینیم  را قرار دهید وحدود 

محلول کم می شود وروی تیغه یا فویل ذرات قرمز رنگ مس ته نشین می شود که نشانه انجام واکنش  یصبر کنیم  رنک اب

 ایل بیشتری برای ترکیب شدن دارد وجای مس را در ترکیب می گیردالومینیم تم است

 مطالب تکمیلی:

کتروشیمیایی بر حسب لا یعناصر دارای پتانیسل کاهشی استاندارد هستند که در شیمی چهارم در جدولی به نام جدول سر

ی از دست دادن الکترون وتبدیل افزایش پتانسیل کاهشی مرتب شده اند هرچه پتانسیل کاهشی بزرکتر باشد تمایل فلز برا

 شدن به کاتیون کمتر است وواکنش پذیری فلز کمتر می باشد بنابراین هر فلز می تواند فلز بعد خودش را از ترکیب ازاد کند

 شبیه وشبیه تر: عنوان ازمایش

 یا انحالل مواد در یکدیگر تهیه مخلوط همگن ونا همگن هدف ازمایش:

 استوانه مدرج -قطره چکان -لوله ازمایش -سدیم کلرید -اب ، متیلن بلو، استون :ابزار ومواد الزم

 سواالت متن وپاسخ:

 اضافه )ویوله کریستال( بنفش متیلن معرف قطره چند آن به و ریخته استون میلی لیتر11آزمایش لوله یک در -1

  افتد؟ می اتفاقی چه بزنید هم را مخلوط و کنید اضافه آن به آب میلی لیتر11کنید

 تشکیل می شود محلول ابی یک الیهدر هم حل شده و جواب:

 کنید؟ می مشاهده چه کنید، صبر کمی.بزنید هم شدت به کرده اضافه مخلوط به طعام نمک بیشتر یا چایخوری قاشق یک -2

مک طعام در اب ن دیگر یک الیه محلول متیلن بنفش واستون و الیه.تشکیل می شود دو فاز  می شودو محلول دو الیه :جواب   

 ومتیلن بنفش که کمرنگتر است

 :رسش ها وپاسخپ

 شود؟ می استون و آب مخلوط شدن همگن باعث عاملی چه -1

 استون و آب مولکولی بین نیروهای شباهت :جواب     

 است؟ تر قوی یک کدام بگویید و کرده بینی پیش را زیر های ترکیب مولکولی بین جاذبه نوع -2

 قویتر -دوقطبی(-)یونآب  -خوراکی نمک                         دروژنی(   )پیوند هیآب  -استون

 دهید؟ توضیح را خوراکی نمک افزایش از پس مخلوط شدن دوالیه علت آزمایش این از خود های مشاهده به توجه با -3

ودو فاز از اب شده استون  باعث خارج شدنحل می شود وبیشتر نمک یک ترکیب یونی است ودر حالل قطبی مانند اب  :جواب 

 تشکیل می شود
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 دهید توضیح را » تر شبیه و شبیه « .به آزمایش این گذاری نام علت ها، مشاهده به توجه با -4

 بین نیروی ، زیرا استون تا کند حل خود در جامد یونی است که را دارد نمک تمایل زیاد بودن قطبی بعلت آب جواب:

 .تاس تر شبیه نمک به مولکولی آب

 نکات کلیدی:

 .شود می حل آب در راحتی به استون خاطر همن به بوده دوقطبی دوقطبی نوع از استون و آب مولکولی بین نیروهای -1

 اینکه به توجه با. .است آن کاتیون بعلت ،معرف بنفش رنگ شود می حل استون و آب در بوده نمک صورت به بنفش متیل -2

 بین نیروی بودن تر قویی به توجه با.کند می حل خود در و کرده پوشی حالل را ونکاتی است آپروتیک حالل یک استون

 به آب است، دوقطبی دوقطبی که استون و آب مولکولی بین نیروی به نسبت است دوقطبی یون نوع از که نمک و آب مولکولی

 است تر ضعیف آن مولکولی بین نیروی که شود می جدا آن از استون و کند می حل خود در را نمک راحتی

 .دهد می آموزش آموزان دانش به را ها آن قدرت و مولکولی بین نیروهای مفهوم آزمایش این. -3
 تکمیلی: مطالب

برای پیش بینی انحالل یک قانون کلی برای انحالل مواد وجود دارد و آن این است که، شبیه، شبیه را در خود حل می کند  

یل محلول ها می توان به نوع و مقدار نیروهای جاذبه ای موجود بین ذره های تشکیل پذیری یک ماده در یک حالل و تشک

 دهنده ماده حل شونده و حالل پیش و پس از مجاورت با یکدیگر، استفاده کرد

 .مواد ناقطبی در حالل های ناقطبی حل می شوند

دازه ای است که بین مولکول های حالل ناقطبی نیروی بین مولکول های حل شونده ناقطبی تقریبا از همان نوع و به همان ان

ناقطبی( ایجاد شده بین مولکول های حل شونده و حالل می تواند بر نیروهای  -وجود دارد. نیروهای وان دروالسی )ناقطبی

ضعیف  بین مولکولی اولیه غلبه کرده و عمل انحالل صورت گیرد. نیروهای جاذبه وان دروالسی از جمله نیروهای بین مولکولی

به شمار می آیند. حل شدن نفتالن در تولوئن نمونه از انحالل یک ماده ناقطبی در یک حالل ناقطبی است. مهمترین مواد 

 ...ناقطبی عبارتند از: تولوئن، ید، نفتالن، کربن تتراکلرید، بنزن، هگزان، اوکتان، نفت و

 .مواد ناقطبی در حالل های قطبی حل نمی شوند

ناقطبی است که بین مولکول های آن نیروی جاذبه ضعیف وان دروالسی وجود دارد. این ماده در آب حل نمی تولوئن یک ماده 

شود زیرا نیروهای بین مولکولی در آب از نوع پیوند نسبتا قوی هیدروژنی است و چون نیروهای بین مولکولی در تولوئن و آب 

لوئن و آب به وجود نمی آید که بتواند بر پیوندهای هیدروژنی آب شبیه یکدیگر نیستند، جاذبه چندانی بین مولکول های تو

غلبه کند. این امر سبب می شود تولوئن در آب حل نگردد. مخلوط تولوئن و آب تشکیل دو فاز می دهند و از آنجا که چگالی 

 .تولوئن از آب کمتر است روی آب قرار می گیرد

 .مواد قطبی در حالل های قطبی حل می شوند

دوقطبی به وجود می آید، می تواند بر نیروهای بین  –نجا که بین ماده قطبی و حالل قطبی نیروی جاذبه دوقطبی از آ

 .مولکولی اولیه غلبه کرده و انحالل صورت گیرد. مانند انحالل هیدروژن کلرید در آب

 .ی شوندحل م یا حالل قطبی مواد دارای پیوند هیدروژنی در حالل های دارای پیوند هیدروژنی 

 .ترکیب های یونی در آب حل می شوند اما در حالل های ناقطبی حل نمی شوند

مولکول های آب قطبی هستند و دارای سر مثبت و منفی می باشند که می توانند با یون های مثبت و منفی موجود در شبکه 

ی مختلف متفاوت است و به نوع یون های بلوری ترکیب های یونی جاذبه الزم را ایجاد کنند. میزان انحالل ترکیب های یون

در حالل های ناقطبی مولکول ها سر مثبت و منفی ندارند و نمی توانند با یون های  .سازنده و ساختار بلوری آنها بستگی دارد
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یونی را  موجود در شبکه بلور ترکیب های یونی، جاذبه الزم را ایجاد کنند. بنابراین حالل های ناقطبی نمی توانند ترکیب های

 .در خود حل کنند

 ازمایشات تکمیلی:

 نیفتالئ فنل و شده حل اب تو الکل کنیم یم اضافه به ان آب بعد کنیم یم درست الکل در نیفتالئ فنل ظیغل حلولم -1

 می کند رسوب

 رنگ امیزی با عنصر: عنوان ازمایش

 واسطه ترکیب های متفاوت یک عنصر در رنگ ها :هدف ازمایش

یا A4،گوش پاکن ،کاغذ سولفوریک اسید، سدیم هیدروکسید، سدیم هیدروژن سولفیت، پتاسیم پرمنگنات :الزم ابزار ومواد

 مقوی

 سواالت متن وپاسخ:

 افتد؟ می اتفاقی چه بکشید، ها برگ و ساقه روی را هیدروکسید سدیم به آغشته کن پاك گوش -1

 وسبز رنگ می شود می شودMn +6 به  +Mn7 .کاهش باعث در محیط بازی صافی کاغذ در موجود سلولز :جواب

 هیدروکسیداستفاده سدیم و سولفیت هیدروژن سدیم محلول به آغشته کن پاك گوش از ها برگ رنگ تثبیت برای -2

 .کنید

 ؟کنید می مشاهده چه کنید، آمیزی رنگ اسید سولفوریک به آغشته کن پاك گوش با را گل وسط -3

 شودبه رنگ صورتی تبدیل می : جواب

 

 :پرسش ها وپاسخ

 را ترکیب هر خود،رنگ مشاهدات به توجه با زیرباشد، ترتیب به آزمایش این در منگنز های ترکیب تغییر روند اگر -1

 کنید مشخص

 
 به رنگ صورتی کم رنگ، (II)یون منگنز -1

 هیدروکسید، رسوب قهوه ای تیره، (III)،برای مثال در منگنز (III)منگنز -2

 اکسید، جامد سیاه، (IV)رای مثال در منگنزب (IV)منگنز -3

 در محلول منگنات، سبز (VI)منگنز -4

 .در محلول پرمنگنات بنفش است (VII)منگنز -5

 :صورت به زیر های یون در منگنز اتم آرایش بدانید اگر -2
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 دارد؟ قتمطاب آزمایش نتیجه با شما بینی پیش آیا چرا؟ است؟ پایدارتر یون کدام کنید می بینی پیش است،

 مدتی گذشت از پس چون بله –ال ها متقارن است بیتزیرا به ارایش پایدار گاز نجیب ارگون رسیده است وار -پرمنگنات  جواب:

 .شد تبدیل ای قهوه رنگ به ، این رنگسبز رنگ تشکیلاز کوتاه

 یدی:لنکات ک

 تیسولف دروژنیه میسد بکاربردن با اما. استردایناپا سبزرنگ ،  شده نوشته 2 سوال در که یالکترون شیآرا همان طبق -1

 را تولید نکند اهیس دیاکس (IV) منگنز عیسر که میکن دارشیپا میناتو یم

 ازمایش تکمیلی:

 :ازمایش محلول هزار چهره

در درون یک ارلن .خود به خود و پشت سرهم تغییر رنگ می دهد کهر این آزمایش شما محلولی را درست می کنید د 

سپس با افزودن چند .بریزید (NaOH) ب بریزید و درون آن حدود دو قاشق معمولی شکر و نصف قاشق هم سودمقداری آ

می بینید که محلول شما ابتدا ارغوانی می شود و سپس به ترتیب آبی، سبز، زرد و  (KMnO4) قطره پتاسیم پرمنگنات

 .نارنجی می شود

 تکمیلی: مطالب

ی رنگی تشکیل می دهند. این رنگ ها می توانند بسته به بار یون فلزی و تعداد و نوع لزات واسطه ترکیبات و کمپلکس هاف

گروه اتمهایی )لیگاند( که به یون فلز متصل می شوند، متفاوت باشند. الکترون ها در اطراف هسته ی اتم فلز در مدارهایی در 

الکترون  11در حال پر شدن است، که می تواند شان  d حال گردشند. فلرات واسطه، بر خالف دیگر فلرات، اوربیتال های

دارای انرژی بیشتری نسبت به بقیه می شوند وبرخی از آنها دارای  d داشته باشند. در حضور لیگاند ها، برخی اربیتال های

تر حرکت می انرژی کمتر می شوند. الکترون ها با جدب یک فوتون از نور می توانند در میان این اربیتال های پایین تر و باال

کنند. این جذب نور باعث رنگی شدن ترکیب یا کمپلکس می شود. طول موج نوری که جذب می شود بستگی به مقدار انرژی 

 .دارد که متاثر از نوع لیگاند و بار یون فلزی است d میان اربیتال های

 

 جنگل سیاه :عنوان ازمایش

 C12H22O11 )شکر(تجزیه ساکارزهدف ازمایش: 

 ،بشر ، سرامیک یاکاسه فلزی کبریت، اتانول، ماسه،  پودر شکریاساکاروز،سدیم هیدروژن کربنات : د نیازابزار مور

 :سواالت متن وپاسخ

 افتد؟ می اتفاقی چه .کنید ور شعله را الکل کبریت با -1

 گرمای الکل باعث تجزیه ساکارز می شود  : جواب

 کنید؟ می مشاهده چه کنید صبر دقیقه15 الی11 حدود -2

 کربن حاصل از تجزیه به صورت یک درخت رشد می کند: ابجو
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 :پرسش ها وپاسخ

 کربن،هیدروژن، اکسیژن  :جواب    :ببرید نام را ساکاروز سازنده عناصر -1

 نوشت؟ توان می را عنصری چه نماد زیر، معادله خالی جای در سیاه جنگل از شما مشاهده به توجه با-2

C12H22O11        12C (s) 11 H2O (g)        
 

 چیست؟ سیاه جنگل رشد در آن از حاصل گاز نقش بگویید و کرده کامل را زیر واکنش معادله-3

 

گاز کربن دی اکسید ضمن خروج از کربن             2NaHCO3 (s)        Na2CO3 (s) H2O (g) CO2 (g):جواب

 ورشد ان می شود افزایش حجمباعث 

  دهید شرح را گذاری نام این علت .گویند میایش واکنش تجزیه آزم این در شده مانجا های واکنش نوع این به-4

 دیگر تبدیل شده استساده تر زیرا یک ماده به چند ماده :جواب

 :نکات کلیدی

 خوب منبع یک به نیاز کامل سوختن نوع این .شود می تبدیل کربن اکسید دی و آب بخار به سوزد می شکر که هنگامی -1

 نمی رسد شکری ستون داخلی های قسمت به اکسیژن جریانو افزایش دما شکر اطراف در الکل سوختن اثر در .رددا اکسیژن

 دشو می تجزیه آب بخار و کربنبه  ساکاروز فرایند این در نتیجه در .شود می مانع را الکل کامل سوختن و

      داخل حفره الکل زیادی بریزیم -2

 جوش شیرین باید تازه باشد -3

 :سوالنمونه 

  معادله واکنش را بنویسید، کاتالیزگر، و اکسیژن کافی بودن دسترس در صورت در 

 ...............:  جواب

 

 سنج زمان واکنش : عنوان ازمایش

 وابسنگی سرعت واکنش به دما وغلظت :هدف ازمایش

 بشر ،زمان سنج ، گرم اب ،نشاسته، اب اکسیژنه،تنتورید یا بتادین، ث ویتامین قرص :ابزار ومواد الزم

 سواالت متن وپاسخ:

 افتد؟ می اتقافی چه .بیفزایید دوم بشر به را اول بشر محتویات -1

 محلول تغییر رنگ می دهد جواب:

 کند؟ می تغییری چه واکنش وقوع زمان کنید، تکرار را آزمایش و کنید تهیه اولیه غلظت نصف با را ها محلول -2

 شودزمان واکنش طوالنی تر می  جواب:

 کنید تکرار را باال مراحل سپس .کنید سرد گراد، سانتی درجه 5 دمای تا سرد آب حمام در را ها محلول -3
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 زمان انجام واکنش طوالنی تر شده وسرعت واکنش کاهش می یابد :جواب

 :پرسش ها وپاسخ

 چیست؟ فرایند دراین نشاسته نقش -1

 .شود می تولید نگ ابیبه ر رنگی کمپلکس که است ید شناساگر عنوان به جواب:

 زمان انجام واکنش طوالنی تر می شود: جواب دارد؟ واکنش وقوع زمان در تأثیری چه ها محلول غلظت کاهش-2

 کم می شود جواب:  کند؟ می تغییری چه واکنش سرعت ها، محلول دمای کاهش با-3

 :ات کلیدینک

 .دارد بستگی غلظت و دما هب واکنش سرعت که دهد می نشان جالبی نحوه به آزمایش این - 0

 اسکوربیک دی هیدرو نام به دیگر ای ماده بهیون یدید تبدیل کرده و خودش به  ث ید موجود در تنتور ید را  ویتامین -2

 را ندارد cتبدیل می شود واین ماده خاصیت ویتامین اسید

 ایجاد باعث نشاسته با باردار یُد کردن وطمخل آنکه حال.شود می تولید رنگی کمپلکس و شده واکنش وارد نشاسته با ید -3

 یُد میشوند، مخلوط C ویتامین تمام که زمانی تا شود مخلوطیُد عنصر باC ویتامین ، نشاسته که هنگامی .شود نمی آبی رنگ

 آنکه از پس و میماند باقی محلول در تغییر بدون همچنان نشاسته ،شود  C ویتامین مولکولهای جذب که دارد بیشتری تمایل

 با پیچیده مولکولهایی ایجاد باعث و میکند واکنش باقیمانده یُد با نشاسته مولکولهای ید واکنش کرد با ویتامین مولکول آخرین

 .میشود تیره آبی رنگ

 
 نمونه سوال:

 .بنویسید واکنش این برای ساده مکانیسم یک-1

 :........................................جواب

 است؟ چگونه واکنش سرعت روی بر غلظت و دما اثر--2

 ............................................:جواب

 کنید؟ بیان را شیمیایی های واکنش سرعت بر دما و غلظت تاثیر دالیل-3

 .......................................جواب:

 گذارند؟ تاثیر شیمیایی واکنشهای سرعت بر دیگری عوامل چه که کنید بررسی-4

 ................................جواب:

 کنید؟ طراحی عوامل این برای را های آزمایش توانید می آیا-5

 ............................جواب:

 دارد؟ دخالت عاملی چه پز زود عملکرد درمورد -5

 ........................:جواب
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 : مطالب تکمیلی

 : م سرعتیهامف

 زمان را سرعت می گوییم .  واحد در کنشپیشرفت یک وا-1

 می گوییم  )نرخ یا اهنگ(تعداد مول های واکنش دهنده یا فرآورده ها را در زمان انجام واکنش سرعتتغییرتغییر غلظت یا  -2

 :سرعت تولید یا مصرف یک ماده در گستره زمانی قابل اندازه گیری را می گوییم(Rسرعت متوسط)

ر اساس ویژگی هایی که قابل اندازه گیری یا مشاهده باشند تعیین می شود مانند جرم ، حجم ، : سرعت یک واکنش بنکته

 فشار ، غلظت ) سرعت یک کمّیت تجربی است( .

 :  مولی بر حسب تغییرات غلظتمتوسط واکنش نسبت به یك ماده  محاسبه سرعت 

 مولی نبز بر اساس تغییر غلظتعالوه بر تغییرات مول  باشند سرعت آن ها محلول یا گازاگر مواد موجود در واکنش به صورت 

 محاسبه می شود

واکنش فرضی                                                                                                               
)()( g

B
g

A  

 
)min...( 1-1-lmol

t

A
R A




  

 
)min..(

Δ

Δ 1-1-lmol
t

B
RB 

 

 با گذشت زمان غلظت واکنش دهنده ها کاهش یا فته وبه غلظت فراورده ها افزوده می شود:0تهنک

  

 عوامل موثر بر سرعت واکنش : 

 :هر چه واکنش دهنده فعالتر باشد سرعت واکنش بیشتر است  ماهیت و جنس مواد -1

بهتر مخلوط شده ودر  د . اگر مواد واکنش  دهنده در یک فاز  قرار داشته باشن :حالت فیزیکی یا سطح تماس -2

و سرعت بیشتر است هر چه اندازه ی ذرات یک جامد بوده سطح تماس آن ها بیشتر مجاورت هم قرار می گیرند و

 کوچکتر باشد سطح تماس بیشتر و سرعت واکنش زیادتر است.

 کاتالیزگر- 5      دما -4     غلظت مواد واکنش دهنده -3

 

  ازمایش تکمیلی:

 :ازمایش ساعت یدی

و ید آزاد شده از واکنش باال سریعاً با تیوسولفات کنند گیری می با افزایش مقدار ناچیزی یون تیوسولفات اندازهمقدار ید را 

  .شود تبدیل می -I واکنش داده و به

ش اول به یابد تا وقتی که همه تیوسولفات به تتراتیونات تبدیل شود. در این صورت ید تولید شده از واکن این عمل ادامه می

شود. بدین ترتیب که یون آزاد شده با  ماند. از معرف چسب نشاسته برای نشان دادن این حالت استفاده می صورت آزاد باقی می

ه زمانی از شروع واکنش تا ظاهر شدن رنگ آبی معیاری از سرعت اولیه واکنش فاصل .کند می رنگ آبی چسب نشاسته تولید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ss5.jpg?uselang=fa
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کنند و این واکنش را نیز ساعت یدی  های سرعتی معرفی می هایی نظیر این واکنش را تحت عنوان واکنش است. واکنش

 گویند می

 )تیمی رنگ( آبی بطری واکنش  :عنوان ازمایش

 برگشت پذیرواکنش  :هدف ازمایش

 پوشدر ،251ارلن ، گلوکز،بلو متیلن ،اب مقطر،هیدروکسید پتاسیم :ومواد الزمابزار 

 :سواالت متن وپاسخ

 کنید؟ می مشاهده چه .دهید تکان شدت به را محلول و گذاشته را ارلن درپوش -1

 رنگ ابی می شود:جواب

 افتد؟ می اتفاقی چه .کنید رها خود حال به ثانیه چند برای را محلول -2

 ول بیرنگ می شودمحل:جواب

 :پرسش ها وپاسخ

 است؟ پذیر برگشت واکنش یک آزمایش این که دریافت توان می ای ه مشاهد چه اساس بر -1

 .گردد می بر اول حالت به دوباره و داده رنگ تغییر واکنش :جواب

 تغییر اثر در رنگ تغییر که گرفت نتیجه توان می آزمایش،آیا مشاهده و واکنش شمای به توجه با -2

 است؟ ساختار

 .شود می رنگ تغییر موجب ساختار تغییر جواب:

 .کنید مشخص را ترکیب این عاملی های گروه اکسید گلوکز ساختار به توجه با-3

 استری و الکلی :جواب   

 متناوباًبردارید؟ را درپوش باید آزمایش تکرار برای چرا -4

 اکسایش برای نیاز مورد اکسیژن ورود جهت جواب:

 وال:نمونه س
 

 کنید؟ می توجیه چگونه را ها واکنش این-1

 :........................................جواب

 دارد؟ پیامدی چه ظرف شدید دادن تکان-2

 .......................................جواب:

 ات کلیدی:نک
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 به آن شدن رنگ بی وافتد   می اتفاق از گ + مایع آبی رنگ  شکل به واکنش که کنند گیری نتیجه باید آموزان دانش -1

 جام می شود.ان    آبی رنگ + X رنگ بی صورت  

 دوباره یافته کاهش محصول دادن تکان با است دگستروز قلیایی محلول یک بوسیله آبی متیلن کاهش شامل واکنش -2

   کند می ایجاد آبی رنگ و یافته اکسایش

 گلکیوزید تشکیل از غیر که رود می انتظار آموزان دانش از است پذیر برگشت شواکن برای مفهومی نمایش یک واکنش -3

 است مایع و گاز بین مرز واکنش انجام محل.کنند درك را واکنش کل

 . 

چراغ راهنمابی این ازمایش را می توان با محلول ایندیگوکارمین به جای ابی متیلن انجام داد وبه ازمایش  :ازمایش تکمیلی

 معروف است

 )واندوگراف( برهمکنش بارهای الکتریکی :عنوان ازمایش 

 -پایه سوزنی -ورقه الومینیمی -استوانه های شفاف دارای گلوله های سبک-گلوله اونگ الکتریکی-واندوگراف :ابزار ومواد الزم

 یا فازمتر ةوننالمپ  – فرفره رسانا

 سواالت متن وپاسخ:

  .کنید یبررس را واندوگراف مختلف های قسمت عملکرد -1

 اتیلن پلی غلتک آورد می بدست مثبت بار باال غلتک و منفی بار است اتیلن پلی جنس از که پایین غلتک واندوگراف در :.جواب

 قرار تسمه بیرونی سطح روی شانه مثبت بار میکند القا مثبت بار شده متصل زمین به و است نزدیکیش در که فلزی شانه در منفی

 به و منتقل کالهک به است متصل دیگری فلزی ی شانه یک به باال در که عایق ی تسمه توسط مثبت ایباره این  میشود داده

 . شود می داده خارجی سطح

2-نزدیک را خود دست کف سپس افتد؟ می اتفاقی چه .کنید نزدیک روشن واندوگراف کالهک به را الکتریکی آونک گلوله 

  کند؟ می تغییری چه .بگیرید الکتریکی آونگ گلوله

 وبا تخلیه با از طریق دست دوباره این فرایند تکرار می شود ابتدا اونگ جذب کالهک شده وبه سرعت دفع می شود جواب:

 واندوگراف . )....شکل مطابق( دهید قرار واندوگراف کالهک روی را دارد سبک های گلوله و رسانا درپوش که شفافی استوانه-3

 می روی چه.دهید تماس استوانه رسانای درپوش سطح به را خود انگشت سپس فتد؟ا می اتفاقی چه کنید روشن را

 کنید تفسیر را خود دهد؟مشاهده

 یبار ینییپا یرسانا صفحه با برخورد اثر در یومینیآلوم ها گلوله ابتدا در است رسانا شفاف استوانه ییباال و ینییپا سطح: جواب

 به رو انگشتمون)است وصل نیزم به که صفحه آن و کنندین برخودر ییباال یرسانا حهصف به شده دور صفحه واز کرده دایپ همنام

 شودیم تکرار عمل نیا و کرده سقوط ها گلوله و کنندیم هیتخل رو ها گلوله بار( میا داده تماس ییباال صفحه

 قرار خاموش واندوگراف کالهک روی را ها آن .ببرید متر سانتی21 حدود قطر به دایره شکل به را آلومینیمی صفحه تعدای-4

  افتد؟ می اتفاقی چه کنید روشن را بگیردواندوگراف خود به را کره از قسمتی شکل تا دهید فشار دست کف با و دهید

صفحه های آلومینیومی به ترتیب از باال به بیرون پرتاب می شوند همانطور که می دانید بارهای الکتریکی در سطح جمع : جواب

 نسبت به سطح کالهک واندوگراف همنام بوده و یکدیگر را دفع می کنندمی شوند و 
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 4) شکل( .آن بگذارید سوزن روی را رسانا فرفره .دهید قرار واندوگراف کالهک روی را مخصوص شکل سوزنی پایه-5

 افتد؟چرا؟ می اتفاقی چه .اندازید کار به را واندوگراف

ای اطراف یونیزه شده ودفع ورمثبت زیادی نوک تیز فرفره جمع می شود وهفرفره شروع به چرخیدن می کند زیرابا :جواب

 وجذب باعث چرخش می شود

 

 پرسش ها وپاسخ:

 چرا؟ .شود می روشن نئون المپ بگیریم روشن واندوگراف کالهک نزدیک را فازمتر یک یا نئون المپ اگر-1

 لحظه کیدر باشد، شده باردار یکاف ی اندازه به یوقت داربار کالهک میدهیم قرار واندوگراف یرو را نئون المپ یوقت: جواب

 خود کردن کار به واندوگراف اگر.شودیم خاموش المپ یکاف بار مجدد اوردن دست به تا یول کندیم روشن را المپ بار هیتخل با

 .شود یم روشن و خاموش مرتب طور به المپ دهد ادامه

 دارند؟ ها دهنده شتاب در ینقش چه جدید نسل های واندوگراف کنید تحقیق-2

شتاب دهنده دستگاهی است که درآن ذرات باردار یا اتم های بونیزه شده  به کمک میدان های الکتریکی یا مغناطیسی تا : جواب

 سرعت های بسیار زیاد  شتاب داده می شوند. میدان الکتریکی مورد نیاز توسط واندوگراف های بزرگ تامین می شود

 مطالب تکمیلی:

 بر که یکیالکتر بار یادیز اریبس مقدار به متحرك تسمه کی از استفاده با که است کیالکترواستات مولد کی واندوگراف ولدم

 دو وان رابرت ییکایآمر دان کیزیف توسط 1929 سال در لهیوس نیا. دهد یم شتاب دارد، قرار یتوخال یفلز کره کی یرو

 شتاب. رسد یم مگاولت 55 به دیآ یم دست به واندوگراف مدرن یها مدل در که یلیپتانس اختالف. است شده اختراع گراف

 ذره، از حاصله کسیا اشعه نشر باردار، ذره با یساز فعال قیبطر هیتجز جهت یا هیتجز یکاربردها در واندوگراف یها دهنده

 .روند یم ربکا رادرفورد یبرگشت یپراکندگ یاسپکترومتر و عیسر نوترون با یفعالساز قیبطر هیتجز

 

 و پخش تسمه یرو ،بار .شودیم جادیا یمنف بار تسمه داخل در و مثبت بار غلتک ،در یکیپالست غلتک با تسمه مالش اثر در

 نوك در غلطک مثبت ار. باست غلتک بار اثر تحت یفلز شانه پس شودیم ومجتمع متمرکز غلتک یرو بار یول شده منتقل

 یالکترونها دانیم نیا. شودیم دیشد یدانیم جادیا باعث شانه نوك در بار دیشد کزرکند،تمیم القا یمنف بار(یفلز شانه) سوزن

 شدن جدا باعث خود ریمس در و شودیم دفع شدت به شده جدا الکترون و کرده جدا را سوزن نوك کینزد هوا یمولکولها

  نوك سمت به هوا مثبت یمولکولها و شودیم دهیکش غلتک سمت به یالکترون شود،بادیم هوا یمولکولها از شتریب یالکترونها
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 روبرو تسمه مانع به مثبت غلتک سمت به خود حرکت ریمس در یالکترون ادب (ندیگویم کرونا را دهیپد نیا)شودیم دهیکش شانه

 صهخال طور کند،به ینم کار ستمیس نه ست،وگریالزام هوا وجود ستمیس نیدراد ریگیم قرار تسمه یرونیب سطح یورو شده

 به الکترونها انیجر خالصه طور به.شودیم پمپاژ تسمه یرو کرونا دهیپد کمک به و نیزم از وستهیپ طور به الکترونها انیجر

 یازین حالت نیا در  باشد متصل تسمه به شانه نوك شود گریم پمپاژ تسمه یرو کرونا دهیپد کمک به و نیزم از وستهیپ طور

 و شده یخنث شانه یمنف یبارها توسط تسمه یخارج سطح مثبت یبارها تسمه با شانه تماس اثر در و  ستین هوا وجود به

 صحت دباش داشته تماس تسمه با شانه کهیصورت در حالت نیا لبتها (تماس روش ) کندیم دایپ یمنف بار تسمه یخارج سطح

  ودشیم کرونا روش همون باشد نداشته تماس تسمه با شانه که یصورت در لیو دارد

 ایش تکمیلی:ازم

ب کالهک ذبه کالهک واندوگراف نزدیک کرد ابتدا ج و اویزان کردبا نخ  دکنک را از گاز هلیم پر کرد وان را امی توان یک ب

 شود واین فرایند تکرار می شود کالهک میدوباره جدب بار ان تخلیه شده  و وبا برخورد به بدن ما  می شودشده ودفع 

 

 ن الکتریکینمایش میدا  :عنوان ازمایش

 میدان الکتریکی اطراف واندوگراف بررسی :هدف ازمایش

 نخ -دوصفحه الومینیمی -حلقه دایره نخ داربا پایه عایق -فیش مخصوص نخ های افشان -واندوگراف :ابزار ومواد الزم

 سواالت متن وپاسخ:

 شکلی چه به ها نخ اندازید کار به را واندوگراف1) شکل( .دهید قرار واندوگراف روی را افشان های نخ مخصوص فیش -1

 چرا؟ آیند؟ می در

 یکدیگر را دفع می کنند مسر نخ ها از هم فاصله می گیرند زیرا بارهای همنا : جواب

 کار به را واندوگراف(2 شکل( .کنید وصل واندوگراف کالهک به رابط سیم با را عایق پایه با دار نخ ای دایره لقهح -2

 چرا؟ کنند؟ می پیدا هم به نسبت حالتی چه ها نخ اندازید

تداد آنها از مرکز حلقه عبور کند زیرا در این حالت سر آزاد نخ ها ام  نخ ها یکدیگر را به گونه ای دفع می کنند که: جواب 

 بیشترین فاصله را از یکدیگر پیدا می کنند

 شکل(.دهید قرار آن مقابل را گریدی آلومینیومی صفحه و بچسبانید را هایی نخ یکسان طور به آلومینیومی صفحه یک -3

 .کنید بررسی را ها نخ گرفتن قرار چگونگی روشن، واندوگراف به ها صفحه اتصال با(3

 نخ ها در راستای میدان قرار می گیرند جواب:

 پرسش ها وپاسخ:



 gmail.com @ 761bimarakM 1396- کاشمر- کارشناس ارشد شیمی فیزیک-محمد کریمی
 

28 
 

 است؟ متفاوت افشان های نخ و دار نخ حلقه آلومینیومی، موازی های صفحه در ها نخ گرفتن قرار حالت چرا-1

در تمام موارد نخ ها در راستای خطوط میدان قرار می گیرند و همانگونه که می دانید در صفحه های موازی میدان  : جواب

الکتریکی یکنواخت ایجاد می شود و نخ ها به صورت موازی قرار می گیرند و در حلقه نخ دار خطوط میدان شعاعی است نخ ها 

 نددر راستای شعاع حلقه قرار می گیر

 ازمایش تکمیلی:

 را شعله یکس درسیم نظر به میریگ یم لهیم جلو رو شمع وشعله میکن یم وصل کالهک بهرا  زیت نوك با شکل ال یا لهیم -0

 یهوا که هم واندوگراف اطراف هستند الکترون و یونی یگازها واقع در که پالسماست جنس از اتش ی شعلهزیرا دکنیم فوت

 سمت به گرددشعله یم موجب که دیآ یم بوجود هوا از یانیجر یکیالکتر یبارها ی دافعه و جاذبه راث در دارد وجود زهیونی

 .شود دهیکش واندوگراف

 

 مداد نور افشان :عنوان ازمایش

 اثر دما بر میزان مقاومت الکتریکی: هدف ازمایش

مولتی  ،مبع تغذیه، سیم رابط ،اریگیره سوسم،چوبییک تخته ،پیچ ومهره بلند،7/1یا5/1مداد نوك :ابزار ومواد الزم

 متر)امپرسنج(

 سواالت متن وپاسخ:

 کند؟ می تغییری چه نوکی مداد مغز .ببندید را کلید و دهید قرار ولت12 روی را تغذیه منبع -0

 قرمز می شود :جواب

 چرا کند؟ می تغییر چگونه دهد می نشان آمپرسنج که عددی مداد، مغز از جریان عبور هنگام-2

 و یافته کاهش مقاومت دما افزایش با کرده عملNTC مقاومت یک زیرا نظیر  یابد می کاهش سپس و افزایش آمپر بتداا :جواب

  یابد می افزایش جریان شدت

 پرسش ها وپاسخ:

درست است  مطلب این هم )مداد مغز( گرافیت مورد در آیا.یابد می افزایش مقاومت دما رفتن باال با فلزی های رسانا در -1

  را؟چ

 یابد می افزایش کمی آن رسانایی دما افزایش با گرافیت ساختار خیر بدلیل جواب:

  :نکات کلیدی

 سردیگر.کنید وصل تغذیه منبع های پایانه از یکی به رابط میلی متر را با گیره سوسماری وسیم5/1 قطر به مداد نوك سر یک

 .ببندید منبع تغذیه به را متر مولتی دیگر سر و الت امپر سنج()حمتر مولتی به رابط سیم و سوسماری گیره با را مداد نوك
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 اهنربا وجریان الکتریکی: عنوان ازمایش

 بررسی میدان مغناطیسیهدف ازمایش: 

سیم  ،سانتیمتر5*11دو قطعه مقوی ضخیم یا چوب به ابعاد ،سانتی متر31له برنجی یا الومینیومی به طول یم :ابزار ومواد الزم

 اهنربای قوی،سانتبمتر 11لوله یا میله المینیومی به طول، ماری گیره سوس،رابط

 سواالت متن وپاسخ:

 و ای روشن لحظه را تغذیه منبع سپس بگیرید سبک آلومینیومی لوله باالی در را قوی ربای آهن های قطب از یکی -1

  چرا؟ افتد؟ می اتفاقی چه کنید خاموش

داز آنجایی که لوله دارای بارهای الکتریکی می شود و بارها تحت تاثیر میدان لوله آلومینیومی به حرکت در می آی:  جواب

 مغناطیسی قرار می گیرند از طرف میدان به آنها نیرو وارد می شود که این نیرو سبب حرکت لوله می گردد

 

 به میله لوله یا حرکت در تغییری چه کنید تکرار را آزمایش و کنید عوض را جریان جهت یا ربا آهن های قطب جهت -2

 آید؟ می وجود

 جهت حرکت لوله آلومینومی برعکس می شود :جواب    

 کنید تعیین را ربا آهن های قطب راست، دست قاعده از استفاده و میله حرکت جهت به توجه با -3

 پرسش ها وپاسخ:

  دارد؟ بستگی هایی عامل چه به موازی میله دو روی آلومینیومی لوله یا میله حرکت سرعت -1

 شدت جریان الکتریکی و شدت میدان مغناطیسی: جواب   

  .دهید توضیح آزمایش، این نتایج به توجه با را الکتریکی های موتور کار اساس -2

در موتور های الکتریکی نیز از طرف میدان مغناطیسی به سیم های حامل جریان که متصل به محور می باشد نیرو وارد :  جواب

تور ها دارای قطعه ای به نام کوموتاتور می باشند که جهت جریان را تغییر می دهند تا حرکت موتور به صورت می شود این مو

 دورانی باشد

 )پران حلقه( مغناطیسی توپ :عنوان ازمایش

 نیروی مغناطیسی: هدف ازمایش

حلقه -سه راهی برق کلید دار -طسیم راب، شکلlهسته اهنی ، شکلuهسته اهنی  -دور611سیم پیچ  مورد نیاز : ومواد ابزار

 حلقه الومینیمی شکاف دار، المینیومی
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 وپاسخ: متنسواالت 

 .دهید توضیح را علت افتد؟ می اتفاقی چه.کنید خاموش سپس و روشن ای لحظه برای را راهی سه کلید-1

ابل هم این حلقه و سیم پیچ همنام حلقه به طرف باال رانده می شود در حلقه پران جریانی القا می شود که قطب های مق :جواب

 هستند

 می چه تغییری .کنید تکرار را آزمایش و کنید استفاده دار شکاف حلقه یک از بسته آلومینیمی حلقه جای به دیگر بار -2

 چرا؟ ؟.کند

 حلقه شکافدار جابجا نمی شود چون حلقه بسته نیست در آن میدان مغناطیسی در آن شکل نمی گیرد: جواب

 پاسخ:و پرسش

 کند؟ می کندی سقوط به کنیم می ها ر قائم آلومینیومی یا مسی لوله یک درون از را قوی ربای آهن یک که هنگامی چرا-1

طبق قانون لنز مانند نزدیک شدن آهنربا به یک سیم پیچ جریان فوکو در لوله به وجود می آید که یک میدان مغناطیسی  :جواب

 نیروی دافعه حاصل از آن مانع شتاب گرفتن آهنربا در داخل لوله می شود همنام با آهنربا ایجاد می کند و

 

 قطار مغناطیسی:  عنوان ازمایش

  هدف ازمایش:

سیم  -باتری نیم قلمی قلیایی ،میلیمتر11میلیمتر و ضخامت 12نیودیومی به قطر اهن ربای استوانه ای  ابزار مورد نیاز :

 نیمیفویل الوم -میلیمتر21ه به قطره حدود لول –میلیمتر 1مسی بدون روکش به قطره 

 متن وپاسخ:سواالت 

 باتری دیگر ازقطب و برگردانید را آن نکرد حرکت به شروع اگر .کنید وارد لوله سیم یک از را رباها آهن و باتری مجموعه -1

 کنید؟ بررسی را رباها آهن و باتری مجموعه حرکت علت .کنید لوله سیم وارد
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         مجموعه باتری آهنربا را وارد سیم لوله می کنیم در اثر عبور جریانی که از باتری وارد سیم می شود این سیم  وقتی: جواب     

می شود اگر مجموعه را به درستی وارد سیم لوله کرده باشیم به یک سر باتری نیروی جاذبه و  SوNلوله دارای دو قطب مغناطیسی 

 شود و مجموع نیروی جاذبه و دافعه باعث حرکت مجموعه باتری آهنربا می شودبه سر دیگر نیروی دافعه وارد می 

 افتد؟چرا؟ می اتفاقی چه .دهید قرار صاف کامالً )فویل( آلومینیومی ورقه یک روی را رباها آهن و باتری مجموعه-2

 آید( بوجود می eddy currentحرکت دورانی پیدا می کند بر روی صفحه یک جریان گردابی ): جواب

 

 :وپاسخ  پرسش ها

 دارد؟ بستگی هایی عامل چه به رباها آهن و باتری مجموعه حرکت سرعت -1

 به شدت میدان مغناطیسی و نیروی محرکه باتری: جواب

 
 شود؟ می خالی معمول از زودتر باتری لوله، سیم درون رباها، آهن و باتری حرکت بار چندین از بعد چرا-2

باتری مقاومت زیادی وجود ندارد جریان زیادی از مدار عبور می کند که سبب تخلیه سریع باتری  از آنجایی که بین دوسر :جواب

 می شود

 

 مولد جریان برق: عنوان ازمایش

 تولید جریان برق در اثر تغییر شار مغناطیسی  :هدف ازمایش

 اهن ربای قوی -عدد2رگسیلودیود ن -موتور جوجه گردان : ابزار مورد نیاز

 ت متن:سواالپاسخ 

 افتد نمی اتفاقی هیچجواب:  افتد؟ می اتفاقی چه دارید نگه پیچه نزدیک را قوی ربای آهن یک -1

 
  افتد؟ می اتفاقی چه )4 شکل(.دورکنید آن از یا نزدیک پیچه به را ربا آهن اگر 

 شوند می روشن ترتیب به ها دیود القایی جریان دلیل به: جواب

   شوند؟ می روشن باهم نزما هم نورگسیل های دیود آیا 

 است متفاوت آهنربا کردن دور و کردن نزدیک هنگام در جریان جهت زیرا خیر :جواب

 می شود؟ ایجاد ها دیود نور روشنایی در تفاوتی چه .دهید تغییر را پیچه به ربا آهن کردن دور یا نزدیک )آهنگ( سرعت-2

 واحد در شار تغییر با پیچ سیم دوسر در حاصل پتانسیل یابد اختالف می افزایش آنها روشنایی میزان باشد سریعتر هرچه :جواب

 است بیشتر هم شار تغییر باشد بیشتر کردن نزدیک یا دور سرعت سرعت هرچه و است متناسب زمان

 :ها پرسشپاسخ 

 چرا؟ افتد؟ می اتفاقی چه بچرخانیم پیچ سیم نزدیک را آن ، ربا آهن حرکت جای به اگر-1
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 سیم پیچ لان مقابS  ویک بارNقطب یکبار چرخش هر در که بچرخانیم طوری پیچ سیم نزدیک را هنرباآ اگر :جواب

 ایم آورده بوجود شار تغییر پیچ سیم در کار این با زیرا شوند می روشن نوبت به ها دیود بگیرد قرار

 

 

 

 2فصل 
 

 

 

 )ازمایش های دستورلعملی(
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 ابخوان خلتخل درصد عنوان ازمایش:تعیین

 ها خاك انواع تخلخل درصد مقایسه و گیری اندازه  :ازمایش هدف

 آب،)مقداری(رسی خاك، )مقداری(ای ماسه خاك -عدد 2 مدرج استوانه :ومواد الزم وسایل

 :کار دستور

 .کنید تهیه ای ماسه خاك ای نمونه ای، ماسه زمین یک از -1

 .شود خشک کامالً تا دهید گرما را خاك - 2

 .)کل حجم(یادداشت کنید را آن حجم مقداردقیق .بریزید ای ماسه خاك نیمه تا لیتری، میلی 200 مدرج استوانه ریکد -3

 بریزید آب قدر ای،آن ماسه خاك حاوی استوانه در آب این از سپس .کنید پر آب از را لیتری میلی 100 مدرج استوانه یک-4

 .گیرد قرار خاك سطح هم آب و ودش پر آب از کامل طور به خاك، خالی های فضا تا

 .کنید محاسبه را مصرفی آب حجم 5-

 .کنید تعیین را خاك تخلخل درصد روبرو رابطه از استفاده با 6-

 
 نفوذ شدن طوالنی و ها رس کم بسیار نفوذپذیری به توجه با است ذکر به الزم .دهید انجام رس خاك با را آزمایش همین 7-

 .بشوید آن انجام به موفق جلسه یک در تا کنید انتخاب کم را رس خاك مقدار شود می توصیه آب،

 خاک ماسه ای بیشتر است .جواب : کنید مقایسه هم با را رسی و ای ماسه خاك تخلخل درصد 8-

 :وفعالیت های تکمیلی ها پرسش

 :دهید پاسخ زیر های پرسش به شهری، مکانیابی نظر از رسی، و ای ماسه های زمین نفوذپذیری و تخلخل به توجه با

 .دهید توضیح را خود دلیل است؟ تر مناسب آبخوان، تشکیل برای زمین کدام1-

. زمین های ماسه ای چون تخلخل و نفوذپذیری زمین های ماسهای بیشتر از زمین های رسی است وآب براحتی به الیه  :جواب -1

 تشکیل می شود.های داخلی نفوذ کرده تا به الیه های نفوذ ناپذیربرسدو آبخوان 

 .دهید توضیح را خود دلیل است؟ تر مناسب یک کدام شهری، فاضالب دفع نظر از 2-

ماسه ای وقتی فاضالب در زمین تخلیه شد تصفیه آن با نفوذ در خاک و صاف شدن از طریق الیه های خاک شروع شده و  :جواب

و فرج به خوبی انجام شود عمل اکسیداسیون مواد متوقف  مواد معلق در خلل و فرج خاک متوقف خواهد شد. اگر تهویه این خلل

شده در آنها انجام خواهد گردید، عمل فیزیکی خاک در تصفیه فاضالب عمدتا به کیفیت خاک مربوط است. خاکهای محتوی 

سنگین رسی مواد دانه ای برای تصفیه فاضالب مناسب ترند، زیرا فضای خالی زیادتری برای صاف شدن فاضالب دارند، خاکهای 

 یا خاکهای متراکم هیچگاه برای تصفیه فاضالب مناسب نیستند.

 این نوع از آبخوان یک الیه نفوذ پذیر روی یک الیه نفوذ ناپذیر قرار دارد. آبخوان های آزاد معموال در دشت ها و دامنه کوه ها به
 :آزمایش کاربرد و بسط

 .کنید یگیر اندازه ها خاك انواع در را نفوذپذیری و تخلخل

 :نکات کلیدی

 ماسه ، شن ، ریگ و... معموالً از نظر تشکیل آبخوان بسیار مناسب اند )زمین های آبرفتی(  رسوبات سخت نشده -2

به آبخوان   و سنگ آذرین و دگرگون شده می توانند توسط عوامل زیر  بعضی از انواع سنگ ها مثل آهک ، ماسه سنگ -3

 هوازدگی -3                  شکستگی - 2                ذ انحاللیمناف - 1تبدیل شوند                

 رس ها به دلیل نفوذناپذیری شان نمی توانند آبخوان تشکیل دهند -4
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 مطالب تکمیلی:

 می گویندتخلخل  وجود داردرسوب  که در یک سنگ،خاك یافضاهای خالی به تعداد :  چیست تخلخل

اگر این  .این فضاهای خالی،داشته باشند اب های زیر زمینی تشکیل می شوند اگر سنگ ها یا رسوبات زمین فضای خالی

،هوا  ه شدنبر اثر شکست ها یا پس از تشکیل سنگبه ان منافذ اولیه می گویند واگراز ابتدای تشکیل در آن وجود داشته فضای

 ایند به ان منافذ ثانویه می گویندو غیره در آن به وجود  ،زدگی

و آن را به  محاسبه می شود یا رسوب به حجم کل سنگ یا رسوب نسبت حجم حفره های موجود در سنگاز  :  تخلخل کل

 در صد بیان می کنند.

 تخلخل موثر یا مفید:

( شامل حفره های متصل به هم است که قادر است مایعات را از خود عبور دهد. Effective Porosityتخلخل موثر یا مفید )

حفره های متصل به هم به حجم کل سنگ بدست می آید. الزم به ذکر است که در سنگ حفره این تخلخل از نسبت حجم 

هایی وجود دارد که قادر نیستند مایعات را از خود عبور دهند. این حفره ها به نام تخلخل غیر مفید نامیده می شود و از 

  تفاضل تخلخل مفید از تخلخل کل بدست می آید.

 نفوذ پذیری :

جریان مایعات از داخل حفره های رسوب ها یا سنگ ها را نفوذ پذیری می نامند. مقدار نفوذپذیری به اندازه سهولت عبور 

 حفره ها ، غلظت مایع و نیروی کششی که با کاهش اندازه دانه ها کم می شود، بستگی دارد.

  آبخوان :

ایی از رسوبات با سنگ های نفوذپذیر اشباع از آب ، در آبخوان  الیه ی آبدار یا سفره ی آب زیرزمینی عبارت از الیه یا الیه ه

زیرزمین است که آب بتواند به آسانی در آن حرکت کند.نفوذ آب به درون زمین تا رسیدن به سنگ کف نفوذ ناپذیر ادامه پیدا 

آبخوان تشکیل می  می کند و با رسیدن به قسمت نفوذ ناپذیر و تجمع آن در الیه های نفوذ پذیر، سفره ی آب زیر زمینی یا

  :  شود که بر دو نوع هستند

:در این نوع از آبخوان یک الیه نفوذ پذیر روی یک الیه نفوذ ناپذیر قرار دارد. آبخوان های آزاد معموال در دشت ها  آبخوان آزاد

 و دامنه کوه ها به وجود می آیند.

 آبخوان تحت فشار:

ک الیه نفوذ پذیر بین دو الیه نفوذ ناپذیر قرار بگیرد که معموال در نواحی آبخوان تحت فشار در شرایطی ایجاد می شود که ی

 کوهستانی و شیب دار دیده می شود.
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 رسم نیم رخ توپوگرافی :عنوان ازمایش

 .زمین سطح های بلندی و پستی و طبیعی عوارض از عرضی برش رسم :ازمایش هدف

 .نواری چسب و )شطرنجی(میلیمتری کاغذ کن، پاك داد،م کش، خط توپوگرافی، نقشه :الزم مواد و وسایل

 :کار دستور

 کنید رسم را افقی خطی  N به M نقطه  از )2 شکل( توپوگرافی، نقشه روی بر -1

را  XY کمترین عدد منحنی های میزانی که راستای، y محور روی بر و کنید رسم را XYمختصات  شطرنجی کاغذ روی بر -2

 از پایین به باال با فاصله یکسان مدرج کنید ترین عددقطع نموده است تا بیش

 منطبق کنید وبا چسب نواری ان را ثابت کنیدm  nهاتا کنید  وان را بر روی راستایxرا در راستای محور  شطرنجی کاغذ-3

 را روی کاغذ شطرنجی عالمت گذاری کنیدm  nمحور  راستای با را نقشه میزان های منحنی برخورد محل-4

 .بازکنید را آن و بردارید را شطرنجی اغذک -5

 بر را نظر مورد نقطه  منحنی آن ارتفاع به توجه با و کنید رسم عمودی خط xyراستای با میزان منحنی هر برخورد محل از -6

 .کنید مشخص آن روی

 حاصل شود  M  N     راستای در توپوگرافی، رخ نیم تا .کنید وصل هم به را عمودی های خط از هریک نتهایا -4

 

 
 

 پرسش ها وفعالیت های تکمیلی:

 باهم را یزد مانند شیب کم نواحی در واقع شهرهای و آباد خرم مانند پرشیب نواحی در واقع شهرهای توپوگرافی نقشه-1

 شتر است........تعداد پستی و بلندی ها و قله ها در خرم آباد بیشتر از یزد می باشدتعداد آبراه های آن نیز بی :جواب .کنید مقایسه

 است؟ شده داده نشان التین حرف کدام با ارتفاع بیشترین و کمترین )2 ( شکل در -2

 Gو بیشترین  E(کمترین و بیشترین ارتفاع با کدام حرف التین نشان داده شده است؟ کمترین  ٢در شکل )  :جواب 

 کدام جهت است؟ به جهت کدام از رود حرکت جهت .است رود یک دهنده نشان رنگ آبی منحنی )2 ( شکل در-3

جهت است؟ از ارتفاع  منحنی آبی رنگ نشان دهنده یک رود است. جهت حرکت رود از کدام جهت به کدام ٢در شکل   :جواب

 بیشتر به سمت ارتفاع کمتراز شمال نقشه به سمت جنوب

 : آزمایش کاربرد و بسط

 .کنید رسم را ...و گودی،پرتگاه قله، مانند هایی پدیده توپوگرافی نیمرخ خود، سکونت محل روستای یا شهر توپوگرافی نقشه در

 مطالب تکمیلی:
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سطح زمین، درنقشه های توپوگرافی، هر نقطه در  های و بلندی ها : نمایش ناهمواری ها و پستی تقشه توپوگرافیکاربرد 

 سطح زمین به وسیله سه عامل ارتفاع، طول وعرض جغرافیایی نمایش داده می شود.

قاط هم ارتفاع منطقه که به وسیله منحنی نمایش داده نکلیه  بهاساس نقشه های توپوگرافی خطوط تراز است. خطوط تراز  -1

 گفته می شود می شود

 :هر نقشه به وسیله دو نوع منحنی میزان مشخص می شود. -ب

 اشل نقشه دارد. خطوط میزان اصلی ضخامت بیشتری داشته و فاصله دو خط میزان اصلی است که بستگی به -1

تعداد خطوط میزان فرعی بستگی به اشل نقشه داشته و از طرف دیگر ضخامت کمتری نسبت بخطوط اصلی دارند.خطوط  -2

 میزان منحنی در نقشه های رنگی با رنگ قهوه ای مشخص می شوند

  با افزایش خطوط میزان فرعی  دقت نقشه بیشتر است -.ج

 :  رسم نیم رخ توپوگرافی 

  تعیین مکان بیننده وناظر -2 روی نقشه توپوگرافی( A،Bفق )تعیین نقطه رسم خط ا -1

 درجه را تشکیل دهد 91ارتفاع وتقسیم بندی نقاط ارتفاعی  /که با خط افق زاویه -3

 رسم خط مشخص نمودن ارتفاع نقطه تقاطع هر یک از خطو ط منحنی المیزان وخط افق -4

 وپوگرافی مورد نظرصل نقاط به دست آمده ورسم نیم رخ تو -5

(زمانی صحیح خواهد بود که از کم ترین 8وآبراهه .دره به شکل عدد  7در  تعیین )یال .برجستگی.پشته که به شکل عدد  -6

 ارتفاع به ارتفاع بیشتر نگاه کنیم.

ه های پرشیب هر چه خطوط میزان به هم نزدیکتر باشند شیب تندتر است و بر عکس . بنابراین در مناطق کوهستانی و دامن

منحنی ها به هم نزدیکتر بوده که گاهی شمارش آنها مشکل می باشد . ولی در مناطق مسطح و دشتی منحنی ها از یکدیگر 

مناطق مسطح دارای منحنیهای میزان ، تقریباً صاف و فاصله خطوط منحنی آن نسبت به بخش کوهستان . دور می شوند

یزان منحنی از یکدیگر به اندازه ای زیاد می شود که حتی خطوط میزان فرعی در کویرها فواصل خطوط م بیشتر می باشد.

 متری(هم قابل نمایش می باشند11)خطوط

 هم رنگوشناسایی کانی های مشابه : عنوان ازمایش

 ها کانی شناسایی  :ازمایش هدف

 قطعه کلریدریک اسید، چکان، قطره ،)سژیپ فلوئوریت، درّکوهی، یا کوارتز هالیت، کلسیت،(های کانی :نیاز مورد ومواد وسایل

 .شیشه

 :کار دستور

 برچسب از استفاده با و بچینید آزمایش میز روی را ،)ژیپس فلوئوریت، درّکوهی، یا کوارتز هالیت، کلسیت،(های کانی ابتدا 1-

 .کنید گذاری شماره 5 تا 1 از

 .است ژیپس کانی شد، ایجاد گیخراشید اثر آن روی بر که کانی .بکشید کانی پنج روی بر ناخن با2-

 .است کوارتز گذاشت، برجای خراشیدگی اثر شیشه روی بر که کانی بکشید، شیشه برروی را باقیمانده کانی چهار-3

 .است باریت کانی دارد، بیشتری چگالی که کانی .کنید بررسی را باقیمانده کانی سه تقریبی، چگالی-4

 .است کلسیت کانی داد، واکنش اسید با که کانی بریزید، اسید کلریدریک قطره دو باقیمانده، کانی دو روی بر-5
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 فلوریت :جواب چیست؟ باقیمانده کانی نام 6-

 .کنید تکمیل را زیر جدول آزمایش انجام از پس 7-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :یلیوفعالیت های تکم پرسش

 نمی آسیب کدامیک و بیند می بیشتری آسیب کدامیک باشند، تماس در هم با ژیپس و کوارتز فلوئوریت، های کانی گر1-

 ژیپس بیشترین اسیب وکوارتز اسیب نمی بیند :جواب  بیند؟

 شود؟ می مختلف مواد سختی خاصیت از ای استفاده چه صنعت در -2

 تهیه قطعات الکترونیکی -حفاریمته های تهیه  -برای بریدن مواد :جواب

 نکته کلیدی:

 در این آزمایش ازروش های  سختی ،چگالی و واکنش با اسید برای شناسایی سه کانی استفاده شده است .

 

 مطالب تکمیلی:

: شکل بلور، سختی، مانندگیرند.  ها از خواص فیزیکی و خواص شیمیایی و خواص نوری آنها کمک می برای شناسایی کانی

رنگ شعله، طیف نوری، ،لی، رنگ مقاوت در برابر گرما، خاصیت مغناطیسی، چکش خواری، جذب آب، جال، رنگ خاکه چگا

 گیرند. های پالریزان، میکروسکوپ الکترونی و پرتو ایکس، بهره می میکروسکوپ

 

نی کلسیت به کانی (. چندریخت است. کا3CaCO: کلسیت یک کانی کربناته و پایدارترین کربنات کلسیم ) کانی کلسیت

رنگ است، اما در اثر وجود بعضی  رنگ آن سفید یا بی . هزارچهره معروف است و از کلسیم کربن و اکسیژن تشکیل شده است

 رنگ است.  ای تا سیاه نیز دیده شود، رنگ خاکه آن نیز بی تواند به رنگ های سبز، زرد، آبی و حتی قهوه ناخالصی ها می

شود. اگر کمی اسید کلریدریک رقیق و سرد روی کلسیت بریزیم با آن واکنش  ، به آسانی حل می کلسیت در اسیدها نکته:

  دارد. دارد، ولی توسط ناخن خط بر نمی  به آسانی توسط چاقو خط برمی .جوشد داده و می

 باریت: 

و به دلیل سنگینی ویژه و باالی  به معنای سنگین barys می باشد. نام باریت از واژه یونانی BaSO4سولفات باریم به فرمول 

 باشد.  آن گرفته شده است. بسیار سنگین می

گویند و اگر به صورت  رنگ باشد به آن سلنیت می محیط تبخیری است. این کانی اگر بی حاصل از: سنگ گچ )ژیپس(  ژیپس

 دارد.« دم پرستویی»گویند. این کانی ماکل معروفی به نام  ای باشد به آن رُخام گچی )آالباستر( می توده

 دلیل نام گذاری نام کانی شماره کانی

 خارج می کند CO2دهد و گاز  این کانی با اسید واکنش می کلسیت 1

 بیشترین چگالی می باشد یتبار 2

 سختى آن زیاد و شیشه را خط مى اندازد. کوارتز 3

ژیپس با ناخن به آسانى خط برمى دارد و بلورهاى آن نیز به آسانى ورقه ورقه  ژیپس 4

 مى شوند.

 روش های انجام شده بروی آن بی تاثیر بودکه  آخرین کانی  فلوئوریت 5
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است. ژیپس با ناخن خط برمى دارد و بلورهاى آن نیز به آسانى ورقه ورقه مى   ·  CaSO4.2H20.فرمول شیمیایی :  سلنیت

 شوند.

.این کانى در حالت خالص ازکوارتز در شیشه سازى، تهیه کاغذ سمباده استفاده مى شود  .است SiO2فرمول شیمیایی : کوارتز

 استرکوهى(. سختى آن زیاد بى رنگ است )دُ

به فلوئوراسپار  نیز معروف است از واژه یونانی به معنی جریان یافتن گرفته شده است و  CaF2ترکیب شیمیایی  :فلوئوریت

دلیل آن نیز ذوب شدن سریعتر این کانی نسبت به سایر کانیها است. به رنگهای زرد، سبز، بنفش، آبی، صورتی، قهوه ای، سیاه 

  دیده می شود. و بی رنگ

 : سختی 

سختى کانى ها را مى توان به عنوان مقاومت آنها در برابر خراشیده شدن به وسیله سایر اجسام تعریف کرد. سختى کانى ها 

بیشتر به طرز قرار گرفتن اتم ها در شبکه بلورین و نوع پیوندهاى اتمى در کانى بستگى دارد تا ترکیب شیمیایى آنهابراى 

 فردریخ موس کانى شناس آلمانى() (Mohsستفاده مى شود) از نام ) اانى ها از مقیاسى به نام مقیاس موس تعیین سختى ک

 (است )الماس 11نرم ترین کانى سختى یک دارد ) تالک( و سخت ترین کانى، 

 

 مشاهده اثرات فشار اسمزی بر یاخته های کیاهی :عنوان آزمایش

 اب از غشای زیستی بررسی اهمیت اسمز در عبور: هدف آزمایش

 پنس-تیغک  –تیغه  -اسکالپل-میکروسکوپ -ساعت شیشه-اب -ساکارز -:پیاز قرمز ابزار ومواد الزم

 : وفعالیت های تکمیلیپاسخ به پرسش ها 

 نمای از انچه را که با میکروسکوپ مشاهده کردید رسم کنید -1

 چرا در این ازمایش از پیاز قرمز استفاده می شود -2

رنگی شود و  لس بیرونی پیاز قرمزرنگدانه ی به نام آنتوسیانین موجود است که باعث می شود رنگ شیره واکوئلچون در ف :جواب

 میزان پالسمولیز شدن سلول ها قابل رویت باشد .

 از مقایسه بخش رنگین نمونه در غلظت های مختلف ساکارز چه نتیجه ای می گیرید -3

اندازه واکوئل به علت از دست دادن طوالنی مدت  بخش رنگی کوچکترخواهد شد هر چقدر غلظت ساکارز بیشتر باشد :جواب

 آب، بسیار کوچک میشود  ودر تورژسانس واکوئل کشیده شده و بخش رنگی تمام سلول را پرمی کند

 :نکات کلیدی

 : محلول سازی

ابتدا باید جرم ماده مورد نظر را  ،ول گرم بر م 342تقریبا   یلوجرم م باموالر  1میلی لیتر محلول ساکارز  1 11برای ساختن

 با روابط زیر محاسبه کنیم
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 در صورتی که ماده مورد نظر صدرصد خالص باشد ابتدا  جرم ماده جامد مورد نظر را از رابطه زیر حساب می کنیم 

m=Cm×V×M)گرم( 

 بر چسب ماده نوشته شده است = درجه خلوص( درجه خلوص روی aاگر ماده ناخالص باشد از رابطه زیر استفاده می کنیم)

a

MVC
gm M 100

)(


 

 حال با داشتن مقدار ماده مورد نظر محلول را مطابق روش زیر آماده می کنیم

می ریزیم تا حل را در یک بشر کوچک با مقدار کمی آب مقطر با تراز اندازه گرفته و ان  را ماده جامد مورد نظر مقدار

نموده و مجددا آب مقطر اضافه کرده و حجم محلول را به میلی لیتری 111د بالن حجمی سپس توسط قیف شیشه ای وارشود.

  )به حجم رساندن(خط نشانه روی بالن حجمی میرسانیم 

 : انتخاب نوع بالن به حجم محلولی که می خواهیم بسازیم بستگی داردنکته

 ابطه زیر استفاده می کنیماگر خواسته باشیم محلول رقیقتر از محلول ساخته شده درست کنیم از ر

Cm1×V1 = Cm2×V2                                  

 ×1V1 =1/1×   111             موالر بسازیم1/1میلی لیتر محلول 111به عنوان مثال اگر خواسته باشیم 

لی لیتری با آب مقطربه حجم می 111برداشته و در بالن حجمی  اصلی با پیپت میلی لیتر از این محلول را از ظرف 11بنابر این

 می رسانیم.

 موالر با استفاده از رابطه باال بدست اورد1امحلول های مورد نیاز را می توان از محلول :  توجه

 :  نتایج به دست آمده

. موالر /6موالرغالب سلول ها در حالت تورژسانس بودند ، در  5/1موالرتمامی سلول ها در حالت تورژسانس بودند ، 1 /4تا  1از 

محیط ایزوتونیک فراهم شد که درصد سلولهای پالسمولیز با سلول های تورژسانس در چهار حوزه دید زیر میکروسکوپ تقریبا 

 دندموالر تمامی یاخته ها در وضعیت پالسمولیز دیده ش 1موالر غالب پالسمولیزهستند .و در  8/1در .برابر بود

 مطالب تکمیلی

 خالص آب محلول در را خون قرمز یها گلبول اگر که صورت نیا به. دارد وجود زین بدن قرمز یها گلبول در اسمز ی دهیپد

 حالل غلظت. ابندی یم راه قرمز گلبول درون به و کرده عبور قرمز گلبول یتراوا مهین ی جداره از آب یها مولکول م،یده قرار

 رفته رفته گلبول درون آب مقدار جهینت در اند، افتهی راه یخون سلول درون به حال و بوده شتریب یخون سلول اطراف در که آب

 چون رد،یگ قرار نمک و آب طیمح در گلبول نیهم اگر اما .شود یم یخون سلول ی جداره شدن پاره به منجر و افتهی شیافزا

. شود یم لبولگ شدن دهیچروک به منجر جهینت در و کند یم نفوذ اطراف طیمح به گلبول از آب است یشتریب حالل یدارا
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 یاسمز فشار با کسانی یاسمز فشار یدارا که شود استفاده( کیزوتونیا)  ییها محلول از یستیبا یدیور قاتیتزر در نیبنابرا

  .هستند خون

 .تراوا مهین یغشا کی طرف دو در کسانی یاسمز فشار با یمحلول:  كیزوتونیا حلولم

 PH در ت.اس ییباال یاسمز فشار یدارا که کیپرتونیه محلول از تر کم یا یاسمز فشار با یمحلول:  كیپوتونیه محلول

 یلیم 211 تهیاسموالل با طعام نمک صدرد6/1 محلول در سرخ یها چهیگو که یهنگام یمعمول حرارت درجه و ثابت

 دنش قیرق با جایتدر.شود ینم خارج آن نیهموگلوب یول ابدی یم شیافزا آن حجم و شده متورم رندیگ قرار اسمول

 ینم اتفاق بدن داخل در اصوال یاسمز زیهمول.شوند یم زیهمول ها گلبول تمام یخاص غلظت کی در طعام نمک محلول

 Hereditary)یارث توزیاسفروس رینظ سرخ یها چهیگو یمرض حاالت نییتع در یاسمز یشکنندگ شیآزما یول افتد

Spherocytosis )یاکتساب توزیاسفروس و (Acquired Spherocytosis )باشد یم دیمف. 

 

 تاثیرعوامل مختلف برمیزان فعالیت انزیم ها بررسی عنوان ازمایش:

 آنزیم فعالیت بر ماده پیش غلظت و آنزیم غلظت دما، تأثیر بررسی : هدف ازمایش

 رنین آنزیم دماسنج، شیر، یخ، آب، بشر، آزمایش، لوله ابزار و مواد الزم:

 پرسش ها وفعالیت تکمیلی:

 چرا؟ است؟ چگونه آنزیم فعالیت روی ماده پیش غلظت و آنزیم غلظت ما،د اثر -1

ولی چون  هر چه دما افزایش می یابد به علت بر خورد بیشتر مولکول های پیش ماده وانزیم سرعت واکنش بیشتر می شود. :جواب 

با افزایش غلظت  یت آنزیم ها می شودآنزیم ها دارای ماهیت پروتئینی هستند حرارتهای باال سبب دناتوره شدن و کم شدن فعال

وپیش ماده سرعت زیاد می شود ولی در غلظت هی باال از پیش ماده سرعت ثابت می شود چون مولکول های انزیم اشباع می  انزیم

  شوند

  است؟ برخوردار خاصی اهمیت از بدن دمای تنظیم چرا-2
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شود، آنزیمها کاتالیزور یا کاتالیزگرهایی هستند که در  ای بدن میاختالل در فعالیت آنزیمه باعث درجه حرارت های باال جواب:

ها در دمای معینی فعالیت دارند و در دمای باال فعالیت شان  های زیستی مهم درون سلول و در بدن مؤثرند. چون این آنزیم واکنش

است وحفظ دمای بدن از اهمیت زیادی  ومتابولیسم سلول دچار اختالل می شود به همین دلیل تب باال خطرناکمتوقف  می شوند 

 بر خوردار است

 نکات کلیدی:

دقیقه می باشد لذا قبل اضافه کردن انزیم به شیر ابتدا شرایط الزم برای 31چون حداکثر زمان انتظار برای مشاهده نتیجه  -1

 انجام هر سه مرحله ازمایش را اماده کنید وهر سه مرحله را همزمان انجام دهید

سرعت واکنش استفاده  ازمایش از زمان الزم برای لخته شدن شیر توسط انزیم رنین به عنوان فاکتوری جهت تعیین در این -2

 شده است

 ترجیحا از شیر محلی استفاده شود -3

 :0نتیجه ازمایش  

اهده در دمای صفر درجه و هشتاد درجه اصال لخته شدن مش هر کدام زودتر سفت شوددارای شرایط مناسب تری می باشد .

نشد علت لخته نشدن در دماهای صفر و هشتاد درجه این موضوع می باشد که فعالیت آنزیم ها در دماهای پایین و باال از بین 

 درجه بهترین عملکرد را دارد . 37می رود پس نمی تواند کار خود را انجام دهد. در 

 3ودر آخر نیز ظرف شماره  2ه: ظرف اول سریعتر انعقاد صورت گرفت و بعد ظرف شمار 2نتیجه ازمایش

 علت: هرچه غلظت آنزیم بیشتر باشد می تواند فعالیت آن را نیز تشدید کند.

هر چه پیش ماده بیشتر باشد  فعالیت آنزیم بیشتر می شود البته تا حد معینی و بعد از آن حد دیگر بیشتر : 3نتیجه ازمایش

 نمی شود.

 مطالب تکمیلی:

ین ساخته شده اند و بعضی دارای گروه های غیر پروتئینی به نام کوفاکتور می باشند.کوفاکتور ممکن : آنزیم ها از پروتئ آنزیم

م نقش کاتالیزگر را در بدن دارد وسرعت یانز است یون فلزی باشد یا مولکول آلی که در این صورت کوآنزیم نامیده می شود.

 مواد کار می کننداکثر آنزیم ها با شکستن  واکنش های بدن را افزایش می دهد

کند و به یک  ها، سوبسترا تغییر می کند و تحت تاثیر آنزیم ای است که آنزیم بر آن اثر می ماده یا سوبسترا ماده : پیشپیش ماده

و در عمل آنزیم ها شرکت می کند.سوبسترا در این محل به  انزیم ها یک جایگاه فعال دارند شود. یا تعدادی محصول تبدیل می

صل شده و تشکیل کمپلکس آنزیم سوبسترا را می دهد.سپس با تغییر در ساختمان سوبسترا محصول تشکیل شده و آنزیم مت

 از آنزیم آزاد می گردد.

 عبارتند از: عوامل موثربر سرعت واکنش های آنزیمی

  وت است.:درموجودات مختلف دمای که آنزیم در بشترین فعالیت وباالترین سرعت دارد)دمای بهینه( متفا دما-0
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افزایش درجه حرارت سبب افزایش سرعت واکنش های آنزیمی می شود.ولی چون آنزیم ها دارای ماهیت پروتئینی هستند 

درجه آنزیم به  71-81حرارتهای باال سبب دناتوره شدن و کم شدن فعالیت آنزیم ها می شود. به طوری که ر حرارت های 

 کلی غیر فعال می شود.

2- PH  در یک :PH اص آنزیم حداکثر فعالیت را از خود نشان می دهد که به آن خPH .اپتیمم گویندPH  اپتیمم برای

 آنزیم های مختلف متفاوت است

 :  غلظت پیش ماده و آنزیم -3

 افزایش غلظت آنزیم و غلظت پیش ماده می تواند سرعت واکنش را زیاد کند این افزایش در دو مرحله انجام می شود :

با افزایش   .پیش ماده سرعت متناسب با تغیرات پیش ماده است و معادله به صورت خطی است ، تغییرات در غلظت کم 

غلظت پیش ماده ، مرحله ای می رسد که در آن معادله افزایشی را از خود نشان نداده و افزایش پیش ماده ، سرعت را تغییر 

امی آنزیم ها از پیش ماده اشباع هستند و منحنی هم ثابت نمی دهد که به این سرعت سرعت ماکزیمم می گویند. یعنی تم

 می شود.

مطابق روند باال می باشد افزایش آنزیم باعث افزایش سرعت واکنش می گردد اما تا جایی که تمام پبش ماده  : افزایش آنزیم

 گردد. ها مورد استفاده قرار گیرند بعد ازآن افزایش آنزیم بی فایده بوده و سرعت واکنش ثابت می

 

 مشاهده انواع پالست در سلول های گیاهی عنوان ازمایش:

 گیاه های یاخته در آمیلوپالست و کروموپالست کلروپالست، تشخیص و مشاهده هدف ازمایش:

محلول  –سیب زمینی  –فلفل دلمه ی رنگی -گوجه فرنگی–هویچ -الدوا –نمونه های گیاهی شمل خزه  :ابزار ومواد الزم

 لوگول

 وفعالیت های تکمیلی:پرسش ها

 کردید؟ مشاهده ها کروموپالست انواع با کلروپالست میان تفاوتی چه -1

کلرو پالست دارای رنگ دانه های قرصی شکل بوده وبه علت داشتن کلروفیل سبز هستند وتوزیع ان یکنواخت است اما  :جواب

ست ها به علت وجود واکویل های درشت در کنار که تجمع کروموپال پالست دانه های قرمز رنگی مشاهده می شودمودر کرو

 میله ای ویا زاویه دارند ، که معموال صفحه ای شکل بوده ولی گاهی دوکی شکل دیواره سلولی واطراف هسته است

 چگونه؟ هستند؟ تشخیص قابل ها آمیلوپالست آیا -2

ند ولی با رنگ امیزی لوگول که معرف نشاسته پالست های فاقد رنگریزه هستند به صورت دایره های کوچکی دیده میشو :جواب

 هستند از ابی تا بنفش رنگ می گیرند

 کردید؟ مشاهده زمان هم را کروموپالست و کلروپالست مطالعه مورد های نمونه از یک کدام در-3

 (کروموپالست )فلفل سبز)کلروپالست وفلفل زرد وقرمز ونارنجی :جواب
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درفصل پاییز  ها برگ یا و رسیدن هنگام در میوه رنگ تغییر علت که دهید یحتوض آمده، دست به نتایج به توجه با -4

از بین رفتن تدریجی کلروفیل ومتراکم شدن رنگدانه های قرمز یا زرد بنام کاروتنوید در انهاست در فصل  :جواب ؟چیست

 می شود پاییز با کوتاه شدن روز وکاهش نور بتدریج کلروفیل تجزیه شده وباعث افزایش کارتنویید

 نکات کلیدی:

که دانه  دیده می شودیک ساختار نامنظم و نارنجی رنگ را مشاهده میکنیم.اگه به دقت نگاه کنید شش ضلعی هایی در هویچ 

بینیم که درون آنها دانه های قرمز  دایره هایی را میدر گوجه فرنگی  های ریز نارنجی در آنها وجود دارد.که کارتنوئید نام دارد.

بینیم که برخی دارای  دایره ها و بیضی هایی را می در سیب زمینی ود دارد.آن دانه ها کروموپالست نام دارد.رنگی وج

  شیارهایی مانند اثر انگشت هستند.این دایره ها همان آمیلوپالست ها هستند.

 مطالب تکمیلی:

. استالست به علت وجودکلروفیل، سبزرنگ کلروفیل است. این نوع پاست که در ان  پالست نوعی  کلروپالست،  : کلروپالست

 شکل کلروپالست در گیا هان تقریباً مشابه است، اما در جلبک ها تنوع بسیار زیادی را نشان می دهد.

 که در سلول های گیاهی وجود دارد و حاوی رنگیزه های مختلف یا مواد آلی است. است پالست اندامکی دو غشایی : پالست

کروموپالست ایجاد کننده رنگریزه های  کارتنوئید نامیده می شود.  ان هایی هستند که مواد رنگین پالست ها :کروموپالست

رنگ نارنجی، زرد و قرمز در گیاهان هستند. مواد کاروتنوئیدی در بسیاری از گیاهان وجود دارند مثالً در گوجه فرنگی لیکوپن 

در بیشتر موارد کروموپالستها از کلروپالستها  یج کاروتن وجود دارد.، در گلبرگ های زرد مخصوصاً در آالله گزاتینن و در هو

 .شود کند و به کروموپالست تبدیل می ها به هنگام تشکیل ساختار درونی کلروپالست تغییر می آیند. مثال در میوه بوجود می

 لوکوپالست ها :

ست و اولئوپالست و پروتئوپالست بوده که نوعی پالست در گیاهان عالی است که بی رنگ است و شامل سه نوع آمیلوپال

بترتیب  ذخیره نشاسته و چربی و پروتئین را بر عهده دارند.چنانچه بعضی از لوکوپالست ها در معرض نور قرار گیرند به 

 کلروپالست تبدیل می شوند و بر عکس

  عصبی اشنایی با کارکرد دستگاه : عنوان آزمایش

 واشنایی با انعکاس های عصبی اه عصبیبررسی حساسیت دستگ :هدف آزمایش 

 دماسنج -اب سرد -اب گرم -خط کش-پرگار -چکش مخصوص -چراغ قوه :ابزار ومواد الزم

 سواالت متن وپاسخ:

 .کنید توجه متوسط نور در آزمایش مورد شخص چشم مردمک اندازه به :مردمك نوری انعکاس( الف

 های بخواهیدچشم او از همچنین .کنید مشاهده را مردمک قطر ییراتتغ او، چشم در قوه چراغ یک نور تاباندن با سپس

 ایکدامند؟های چشم مقابل در مستقیماً را قوه چراغ نور که حالی در سپس .ببندد دقیقه2 مدت برای را خود
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 گزارش را نتایجو مشاهده را مردمک اندازه تغییرات نیز حالت این در .کند باز را هایش چشم تا بخواهید او از اید، گرفته او

 .کنید

 :قطر مردمک زیادتر شده که با تاباندن نور کم می شودجواب

 یکدیگر از نقطه دو تمایز و تشخیص (ب

 .کنید انتخاب آزمایش برای را بازو و ساعد داخلی ناحیه انگشتان، دست، کف از مختلفی نقاط -1

 ببندید را آزمایش مورد شخص های چشم -2

 .بسنجید سرپرگار دو نقاط تشخیص در را شخص قدرت سپس و کنید باز هم از متر سانتی 3 اندازه به را پرگار نوك. -3

 احساس ای چه فاصله در که کنید مشخص پوست، با آن تماس و پرگار سر دو فاصله کاهش با که صورت این به

 رود می بین از پرگار نوك دو تفکیک

 .گزارش کنید متر میلی حسب بر مختلف، نواحی در را نقطه دو تشخیص برای پرگار نوك دو فاصله کمترین  -4

 پوست در دما های گیرنده حساسیت( پ

 بند پرسش به دهیدو قرار سرد آب در را دیگر دست و گرم آب در مچ تا را دست یک  دقیقه 5 تا 3 کوتاهی مدت برای -1

 .دهید پاسخ3

 .ددهی پاسخ 3بند پرسش به و دهید قرار ولرم آب در را دست دو هر سپس -2

 است؟ چگونه آب دمای از ها دست احساس دقیقه، چند گذشت از پس -3

 :دستی که در اب گرم بوده،اب ولرم را سرد احساس می کند)خطای المسه( وبر عکسجواب

 است؟ چگونه دست هر در دما احساس -4

 .ببرید فرو ولرم آب در بعد و داده قرار سرد آب یا و گرم آب در را انگشت یک فقط دیگر دست از و مچ تا را دست یک -5

 .کنید مقایسه 1 مرحله با را مرحله این نتیجه

 ردیبگ قرار حرارت درجه رییتغ تحت بدن از یتر ادیز سطح اگر بنابر این ستین ادیز پوست در یحرارت یها رندهیگ تراکم :جواب

 ردیگ یم صورت قتریدق حرارت درجه صیتشخ ییفضا جمع ی دهیپد لیدل به

 زانو جهش انعکاس(ت

 پا ماهیچه و آزادزانو پایین بخش که دهد قرار دیگر پای روی طوری را پا یک است، نشسته صندلی روی که حالی در شخص

 گزارش را نتایج و بزنید او زیرزانوی زردپی به آرام و سریع ضربه یک مخصوص، چکش با سپس .باشد استراحت حال در

 .کنید

 پرسش ها و فعالیت های تکمیلی: 

 یرات قطر مردمک را در هر یک از انعکاس های مشاهده شده گزارش کرده ودر مورد علت ان تحقیق کنیدتغی -1

ماهیچه های عنبیه تحت تاثیر مقدار نور محیط وبا هماهنگی اعصاب سمپاتیک وپاراسمپاتیک قطر ان زیاد وکم می شود :جواب

 سمپاتیک قطر را زیاد کرده وپاراسمپاتیک کم می کند

 میز بین دو نقطه در کدام مناطق بدن بیشتر است وچرا؟قدرت ت -2

 گشتان زیرا تجمع گیرنده های حسی بیشتر استندر نوک ا :جواب

 از مشاهدات خود در ازمایش حس حرارتی چه نتیجه ای گرفتید؟ -3
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ولی به مرور دو نوع گیرنده دمایی وجود دارد یکی حساس به گرما ودیگری حساس به سرما که احتمال خطا دارند :جواب

 سازش پذیرند مگر اینکه دما بسیار زیاد یا بسیار پایین باشد

 چرا شدت پاسخ انعکاسی زرد پی زیر زانو در افراد مختلف متفاوت است؟در این مورد تحقیق کرده وگزارش دهید -4

 زیرا میزان اظطراب وقدرت تحریک پذیری افراد مختلف یکسان نیست :جواب

 :مطالب تکمیلی

 :یحرارت یها رندهیگ

 .ییگرما درد ی رندهیگ -گرما رندهیگ -سرما رندهیگ -ییسرما درد ی رندهیگ

 اریبس جساما که است لیدل نیهم به. کنند یم درد جادیا یحرارت محرك با یلیخ و نییپا یلیخ یها حرارت درجه در 

 و ادیز سرعت با ابتدا اما شود یم فعال عاًیسر رندهیگ ک،یتحر از پس.شوند یم حس هم مثل باًیتقر گرم اریبس و سرد

 درجه اگر است لیدل نیهم به. شود ینم سازگار کامالً وقت هر یول.کند یم دایپ سازش رندهیگ کم سرعت با سپس

 هنگام.کند یم یشتریب یگرما ای سرما احساس است ثابت حرارت درجه که یزمان به نسبت فرد کند رییتغ عاًیسر حرارت

 .میکن یم یتر ادیز ی سرما احساس سرد یجا هب گرم یجا کی از خروج

 حرارت درجه رییتغ تحت بدن از یتر ادیز سطح اگر است لیدل نیهم به ستین ادیز پوست در یحرارت یها رندهیگ تراکم

 بدن کل حرارت درجه اگر مثالً.ردیگ یم صورت قتریدق حرارت درجه صیتشخ ییفضا جمع ی دهیپد لیدل به ردیبگ قرار

 .شود یم متوجه فرد کند رییتغ جهدر% 1 یحت

 :یحرارت یها گنالیس انتقال

 ونتروبازال کمپلکس و مشبک التیتشک به تینها در ها گنالیس نیا. است درد مشابه یحرارت یها گنالیس انتقال

 قشر بیتخر اما شوند یم منتقل هم مخ قشر یحس ی منطقه به تاالموس از ها گنالیس از یکم تعداد و روند یم تاالموس

 .دهد یم کاهش یکم آنرا فقط و ندارد حرارت درجه صیتشخبر   یریتأث مخ یحس

 

 مراحل رشد مگس سرکه وبررسی صفات ظاهری ان :عنوان ازمایش

 در ها زاده جمعیت در صفات فراوانی تغییر و جدید صفات مشاهده سرکه و مگس رشد مراحل مشاهده :هدف ازمایش

 اولیه جمعیت با مقایسه
 پارچه نازك ،پنس -ذره بین ،ظرف شیشه ای ،اتر ،میوه ی رسیده  مواد الزم:ابزار و

 جلب میوه باعث بوی) .دهید قرار ای شیشه ظرف یک داخل را …و سیب موز، مثل رسیده بسیار میوه قطعه یک -1

 (شود می حشرات
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 نر سرکه هم مگس احتماالً، ظرف لداخ .ببندید نازك پارچه یک با را ظرف درِ سرکه، های مگس انداختن دام به از پس-2

 کمی نر سرکه مگس.کنید دقت آنها ظاهری های ویژگی به بین ذره از استفاده با .افتد می دام به ماده سرکه مگس هم و

 .است رنگ سیاه پارچه یک صورت به آن شکم انتهای و است تر کوچک

 .کنید یادداشت را خود مشاهدات و نیدک نگاه حشرات این بدن و چشم رنگ و بال شکل به بین ذره یک با -3

 .کنید مشاهده را ها تخم بین ذره از استفاده با روز 4 یا 3 از پس-4

 .کنید مشاهده را شکل کرمی نوزادهای گذاری، تخم از بعد ساعت 24-48 -5

 .کنید مشاهده را شفیره به شکل کرمی نوزاد تغییرات-6

 .کنید مقایسه را بالغ مگس با شفیره ظاهری صفات -7

 درِ وبالفاصله بیندازید ظرف درون را اتر کمی به آغشته پنبه کار، این برای .کنید بیهوش را ها مگس اتر، از استفاده با -8

 .دهید انجام هود زیر را عمل این .ببندید را ظرف

 .کنید یادداشت زیر جدول در را خود مشاهدات و بررسی را ها مگس جمعیت بین ذره با دوباره -9

 
 

 :پرسش ها وفعالیت های تکمیلی

 .آورید دست به بررسی مورد جمعیت در را ماده به نر های مگس نسبت--1

 جواب:

 شود؟ می مشاهده بیشتر نوزادان جمعیت در والدین صفات از یک کدام-2

 جواب:

 .دهید گزارش را آنها شد؟ مشاهده ها زاده جمعیت در جدیدی صفت آیا-3

 جواب:

 

 های گیاهیکرك عنوان ازمایش:

 گیاهان در کرك انواع تشخیص و مشاهده :هدف ازمایش

 تیغه وتیغک -میکروسکوپ نوری -سنجد -زیتون –برگ بیدی  -شمعدان –برگ گیاهان مانند نعنا  -اب :ابزار ومواد الزم

 سواالت متن وپاسخ:

 .هیدد قرار ها تیغه روی جداگانه و کنید جدا را برگ چندنمونه روپوست از کوچکی قطعه-1

 .بگذارید نمونه روی را تیغک آب، کمی کردن اضافه از بعد-2

 .کنید مقایسه یکدیگر با و رسم را ها کرك شکل و مشاهده میکروسکوپ، با را شده آماده های نمونه-3

 .کنید بو را برگ دوباره و دهید مالش را برگ سطح روی آرامی به سپس .کنید بو را گیاه هر سالم برگ -4

 کردید؟ استشمام را تری قوی بوی دادن مالش از بعد برگ نوع کدام مورد در کنید؟ می مشاهده تفاوتی چه

 شمعدان -مالش بو بیشتر می شود زیرا در اثر فشار اسانس واکویل خارج می شود.نعنا بعد از جواب:
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 پرسش ها وفعالیت های تکمیلی:

 سنجد -زیتون -برگ بیدی جواب: دارد؟ نگهبان کرك گیاه، کدام برگ -1

 شمعدانی -نعنا جواب: دارد؟ ترشحی کرك گیاه، کدام برگ -2

 بوی در تغییرزیادی اکالیپتوس برگ مالش که درحالی شود می احساس بیشتری بوی فرنگی، وجهگ برگ دادن مالش با -3

 چرا؟ .کند نمی ایجاد آن
 ازاد می شودواکویل ها  که بر اثر مالش اسانس داخل  ترشحی وجود دارد کزیرا در برگ گوجه فرنگی کر جواب:

 رویش دانه :عنوان ازمایش

 عدس و گندم دانه رویش بر شوری اثر بررسی :هدف ازمایش

آب مقطر،محلول سدیم کلرید،سدیم هیپوکلریت)وایتکس(،بذرگندم،بذر عدس،کاغذ صافی،ظروف :ابزاروموادالزم

 پتری،ترازو،بالن حجمی،پیپت

 پرسش ها وفعالیت های تکمیلی:

 .کنید گزارش و مقایسه را عدس و گندم دانه رویش میزان بر نمک مختلف های غلظت تأثیر -1

 بر یانباریز اثرات که است مهم یستیز ریغ های تنش از یشور تنش است عدس از کمتر یشور اثرات گندم اهیگ رد :جواب

 نظر در جهان نقاط از یاریبس در محصول دیتول دکنندهیتهد عامل نیمهمتر عنوان به و  دارد محصول تیفیک و اهیگ عملکرد

  ی شودم گرفته

 

 است؟ کمتر یک کدام بر و بیشتر ها دانه کدام یشرو بر خاك شوری اثر که کنید تحقیق-2

 .ابدی یم کاهش یدار یمعن بزور یشور زانیم بردن باال با یزن جوانه زانیم و چه شهیر و چه ساقه طول اهیگ دو هر در :جواب

 نکات کلیدی: 

 مطالب تکمیلی:

 ریغ اهانیگ نمو و رشد و است شکخ مهین و خشک مناطق در خصوص به یکشاورز محصوالت یبرا یدیتهد عنوان به یشور

 ریتأث تحت جهان کشت تحت یها نیزم از درصد 21 و یاریآب تحت یها نیزم از یمین بایتقر. دهد یم کاهش را رست نمک

 که هستند مواجه یشور مشکل با ایدن یاراض از هکتار ونیلیم 911 تا 411 حدود در که شود یم زده نیتخم. هستند یشور

 و النیگ های-استان یاراض یاستثنا به گفت توان یم یکل بطور. شود یم کشت کشاورزان توسط که است یمساحت برابر سه

 یاریآب تحت یاراض در یشور نیشتریب و بوده شور شیب و کم رانیا پست یاراض و دشت های-خاك تمام بایتقر مازندران،

 از ناچار، به کشاورزان تا گردد-یم باعث یکشاورز یبرا خوب تیفیک یدارا آب منابع کمبود مناطق نیا در. شود یم مشاهده

 عوامل از یکی آب، منابع و ها-خاك یشور بیترت نیبنابرا. ندینما استفاده شور های-آب جمله از نامطلوب تیفیک با های-آب

 امارق کشت مشکل نیا یبرا راهکار کی. است کشور خشک مهین و خشک مناطق در یزراع محصوالت دیتول کننده محدود
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 های-روش و  است بوده یهیبد یامر ها-گذشته از یشور به مقاوم محصوالت دیتول به ازین است باال یشور به مقاومت یدارا

 استفاده مورد یاهیگ نژاد اصالح و یفناور ستیز های-روش  است شده تکرار گسترده طور به مقاومت شیافزا یبرا ممکن

 از استفاده لذا . است نداشته یتوجه تقابلیموفق ژن انتقال از بعد یحت ذرت و گندم برنج، در یشور به مقاومت بهبود یبرا

 راه تواند یم یائیمیش باتیترک یبرخ با( Seed Priming) بذر ماریت شیپ مانند دارند یکمتر نهیهز و خطر که هاییروش

 به ییایمیش باتیترک یبعض و یاهیگ رشد یها کننده میتنظ از یبرخ از. باشد یشور مخرب اثرات بر غلبه یبرا یخوب حل

 کیلیسیسال. شود یم استفاده یشور تنش جمله از یستیرزیغ و یستیز یها تنش به مقاومت بهبود یبرا زاد برون صورت

 یدارا که شود یم محسوب اهانیگ در ها یماریب یبرخ به نسبت مقاومت در یدیکل و زاد درون یبیترک عنوان به دیاس

 را گندم در یشور تنش و یخشک برنج، در نیسنگ فلزات مخرب اثرات تواند یم دیاس کیلیسیسال. است یهورمون شبه خواص

 و کشت جهت گندم مناسب ارقام که است دیام و باشد یم گندم به مربوط یشور قاتیتحق از یتوجه قابل مقدار. دهد بهبود

 .شوند یمعرف شور یاراض در کار

 

 سطح پوستکشت باکتری های دهان و:عنوان ازمایش

 باکتری رشد میزان بر بهداشت نقش بررسی وها باکتری دادن کشت و کشت محیط تهیه روش با آشنایی هدف ازمایش:

انکوباتور)گرم خانه( آب  ظروف پتری، فویل آلومینیم،اتوکالو، مزن،پنبه ی استریل،ه ارلن، ترازو، :وموادالزمابزار

 مقطر،صابون،الکل 

 پرسش ها وفعالیت تکمیلی:

 .دهید گزارش را نتایج و مقایسه هم با را فرد دو های کشت حیطم -1

 در نتجه گونه های مختلفی از باکتری ها وجود دارد،چون الودگی دو فرد متفاوت بوده  :جواب      

 دارد؟ آزمایش نتایج بر تأثیری چه صابون و آب با شو و شست -2

 باکتری کمتری وجود دارد :جواب

 کند؟ استفاده خود شخصی وسایل از کس هر شود می توصیه چرا ،آزمایش نتایج به توجه با-3

 مورد فرد به باکترها از یادیز زانیم الوده لیوسا به زدن دست با یطرف از است متفاوت افراد یبعض در ان یها وگونه ها یباکتر یعضب جواب:

 . ودشیم منتقل نظر

 درصد خلوص کانسنگ مس :عنوان آزمایش

 تعیین میزان فلز در سنگ معدن فلز: هدف ازمایش

ظرف پالستیکی با -لوله ازمایش -غذ صافیکا-قیف کوچک-111بالن حجمی -251بشر -111بشر:  ابزارها و مواد مورد نیاز

نمونه ای از سنگ معدن -موالر2سولفوریک اسید  -1/1ترازو با دقت  -51استوانه مدرج -11استوانه مدرج -وزنمشخص

 موالر1محلول مس سولفات  -پودری
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 پاسخ به پرسش ها:

 تید؟گرف ای نتیجه چه 6 مرحله آزمایشهای لوله با 7 مرحله آزمایش لوله مقایسه از -1

 رنگ روش مطابق که آوریم می بدست را رنگ هم لوله آزمایش 6 مرحله های لوله با7 مرحله آزمایش لوله رنگ شدت مقایسه از جواب:

 .باشد برابر هم با باید ها غلظت آن سنجی

 .آورید رابدست هفت مرحله آزمایش لوله با همرنگ آزمایش لوله مولی غلظت -3

 4شماره آزمایش لوله جواب:

 کنید محاسبه کانی در را فلزمس خلوص درصد درنمونه، ترکیب جرم تعیین و جدول از استفاده با -4

 

 

 سواالت اضافی:

 را محاسبه کنید1غلظت نمونه های تهیه شده در جدول -1

 جواب:..................

یون مناسب را رسم وغلظت را در صورت وجود رنگ سنج در ازمایشگاه مدرسه با استفاده از رنگ سنج منحنی کالیبراس-2

 تعیین کنید

 جواب:...............................................

 نکات کلیدی:

 .بپرسند را چیز دو احتماالً رساندند پایان به را آزمایش این آموزان دانش وقتی

 است؟ چقدر معدن سنگ در موجود مس واقعی مقدار -1

 ؟شود می انجام چگونه گیری اندازه -2

 را شده سازی شبیه معدن سنگ که فردی از و کنید اعتراف معدن سنگ نبودن واقعی به است بهتر اول سوال به پاسخ برای

 به را ماالکیت مانند مس واقعی معدن سنگ از های نمونه بودن موجود درصورت .کنید سوال را موجود فلز میزان تهیه کرده

 ... از عبارتست3 آزمایش لوله در شده حل مس غلظت که گفت توان می مدو سوال پاسخ برای.دهید آموزان نشان دانش
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 شیمی در پزشکی :عنوان ازمایش

 شیمیایی واکنش یک کمی شرایط بررسی :هدف ازمایش

گرم ، قیف ، لوله  1.1دو عدد، استوانه مدرج،همزن، حمام آب گرم، کاغذ صافی، ترازو بادقت  251ارلن :ابزار ومواد الزم

 وعدد،باریم کلرید،  قطره چکان ، بشر صد میلی لیتر، آمونیم سولفات ، آزمایش د

 سواالت متن:پاسخ 

 :وفعایت های تکمیلی پاسخ پرسش ها

 .کنید موازنه و کرده کامل را زیر نمادی معادله 1-

 
 

 کنید؟ محاسبه را انتظار مورد رسوب مقدار ها دهنده واکنش اولیه مقدار به توجه با 2-

  رابطه از انتظار مورد رسوب مقدار

 میگیرید؟ ای نتیجه چه کنید مقایسه انتظار مورد جرم با را آمده بدست رسوب جرم-3

 .است انتظار مورد مقدار از کمتر آمده بدست رسوب جرم: جواب

 نباشد؟ یکسان شده وزن جرم با شده محاسبه جرم مقدار که شده باعث دالیلی چه شما نظر به-4

 رسوب در خطا -واکنش بازده نبودن صد در صد - ها دهنده واکنش جرم گیری اندازه در خطا مثل مختلفی عوامل: جواب

 رسوب جرم گیری اندازه در خطا  - گیری

  .کنید محاسبه را واکنش درصدی بازده -6
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 نکات کلیدی:

 با خواهیدکه می آموزان دانش از وقتی اینکه بویژه و بینند می آموزش را استوکیومتری خوبی به آموزان دانش آزمایش این در

 هرچه نماند، باقی صافی زیر محلول در اضافی سولفات یا باریم یون هیچ که طوری کنید تکرار را آزمایش دقیقتر، گیری اندازه

خطای  و هرفت باالتر آزمایش انجام دقت کند گیری اندازه بتواند را کوچکتری مقادیر یعنی باشد بیشتر گیری اندازه وسیله دقت

 وجود تردید و شک گیری اندازه وسیله دقت اندازه به آن آخر رقم در شده گیری اندازه عددهای در .گردد می ایجاد کمتری

 .دارد

 مطالب تکمیلی:

 

 ی در واکنش های شیمیاییژانر :عنوان ازمایش

 گرماگیر و گرماده های واکنش بررسی :هدف ازمایش

پتاسیم نیترات، لیتیم کلرید، مخلوط دلخواه میلی لیتر، ترازو، گرماسنج،  51استوانه مدرج  دماسنج، قاشقک،: ابزار ومواد الزم

 از پتاسیم نیترات و لیتیم کلرید، 

 :سواالت متنپاسخ 

 .کنید یادداشت و گیری اندازه را نهایی دمای بزنید هم کرده، اضافه گرماسنج به را نیترات پتاسیم گرم 2 مقدار -1

 .کنید تکرار کلرید لیتیم گرم 2 با را 2 و 1 مراحل -2

 دست به دماهای و کنید تکرار هریک از دلخواه مقادیر با نیترات پتاسیم و کلرید لیتیم از مخلوطی گرم 2 با را 2 و 1 مراحل -3

 .کنید ثبت زیر درجدول را آمده

 

 

 :پاسخ پرسش ها وفعایت های تکمیلی

 ؟ چرا است؟ یرگرماگ کدام و گرماده ماده کدام انحالل 1-

 چون .است گرماگیر نیترات پتاسیم انحالل و بوده گرماده بنابراین یابد می افزایش آن دما آب کلریددر لیتیم انحالل با :جواب

 .یابد می کاهش آن دمای آب در شدن باحل
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یم نیترات را حساب گرم پتاس2و کلرید لیتیمگرم 2تغییرات گرمایی ناشی از حل شدن  Q=mcΔT 2 رابطه از استفاده با  2-

  کنید

 جرم واحد گرمای (.آید بدست نمک هر جرم واحد گرمای تا کنید تقسیم ها نمک جرم بر ,را آمده بدست گرمایی مقدار3- 

 Z )بنامیدرا نیترات پتاسیم جرموگرمای واحد   W کلرید لیتیم

 
 

 .کنید همحاسب مخلوط در را ها نمک از یک هر مقدار زیر رابطه از استفاده با 4-

 
 

  :سواالت اضافی

 کنید؟ می توجیه چگونه را محلول دما وکاهش افزایش -1

 شودو می زیاد دما و شده ها مولکول جنبش افزایش صرف انرژی این و دهد می انرژی محیط به کلرید لیتیم شدن حل :جواب

 .میشود کم دما نتیجه در و ابدی می کاهش مولکولی جنش و شده گرفته آب های مولکول از انرژی گرماگیر شدن حل در

 :نکات تکمیلی  

 میان فراورد انرژی اختالف نتیجه در ماند، می ثابت کل فرایندی انرژی هر در که کند می بیان ترمودینامیک اول قانون     

 آب در کلسیم کلرید انحالل های واکنش نظیر واکنش هایی در .شود ظاهرمی کار و گرما صورت به ها دهنده واکنش و هها

 واکنش در.شود ظاهرمی گرما صورت به انرژی اختالف و رسیده صفر به مقدار کار است نامحسوس بسیار حجم تغییر که

 نوع این .گوییم می راگرماده واکنش و شده آزاد گرما باشد، پایینتر دهنده موادواکنش از هها فراورد انرژی سطح که هایی

 ها فراورده انرژی سطح درآنها که هایی واکنش مقابل، در و برند می باال را یطمح ودمای داده انرژی محیط به ها واکنش

 و کرده جذب انرژی محیط هااز واکنش نوع این شوند، می نامیده گرماگیر های باشد،واکنش ها دهنده واکنش از بیشتر

 همیشه که چیزی یمیایی،ش های واکنش انرژی محاسبه و گیری اندازه در بنابراین .شوند محیط می دمای کاهش باعث

 می ایجاد فراورده و دهنده واکنش انرژی سطح در تفاوت علت به که است دما تغییر است، گیری قابل اندازه و محسوس

 (ΔH )  می شود گفته آنتالپی تغییر ثابت، فشار در فرایند انرژی سطح تغییر .شود،

 

 های گوناگون PHفعالیت های آنزیم ها در : عنوان آزمایش

 برفعالیت انزیم PHبررسی تاثیر  دف آزمایش:ه

کش ، آب مقطر، آب اکسیژنه، مایع خمیر، جوش شیرین، ابلیمو، سدیم  میلی لیتر، خط251بشر ابزار ومواد الزم:

 هیدروکسید، سرکه

  سواالت متن وپاسخ:

 .کنید ثبت جدول در و گرفته اندازه را شده تهیه های محلول از یک pH شوندهر دما هم ها، محلول تا کنید صبر-1
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  .بزنید هم و کنید اضافه گرم مخمرنان3/1حدود  بشرها از هرکدام به-2

  کنید اضافه % 35 اکسیژنه آب میلی لیتر5 مقدار ها ظرف از یک هر به-3

 .کنید ثبت درجدول و کرده گیری اندازه را ایجادشده حباب ارتفاع و کنید صبر مدتی  -4

 

  کمیلی:پرسش ها و فعالیت های ت

 چرا؟ است؟ بشر کدام به مربوط حباب ارتفاع بیشترین-1

 دارد را فعالیت بیشترین خنثی محیط در کاتاالز آنزیم زیرا است خنثی محلول به مربوط ارتفاع بیشترین:  جواب

 چرا دارد؟ کاتاالز آنزیم عملکرد بر تأثیری چه pH کاهش یا افزایش کنید مشخص-2

 .یابد می کاهش آن فعالیت و شده تغییر دچار آنزیم ساختار بازی یا اسیدی به محیط تغییر با :جواب

 کنید تحقیق   دارند را فعالیت بهترین خنثی « .pH در ها آنزیم همه جمله درستی مورد در-3

 ممکن مختلفی های محیط در ها آن انتخابی عمل نوع به توجه با و هستند ای ویژه های مولکول ها آنزیم خیر،: جواب

 .باشند فعال است

 ایجاد برای زمینه را و شده کاتاالز آنزیم فعالیت کاهش باعث دارویی یا و نگهدارنده مواد برخی چگونه که کنید تحقیق-4

 کنند می مهیا سرطانی های بیماری

 سلول ردوا دارنده نگه حامل خوراکی یا و دارویی مواد برخی مصرف دارد وجود ها سلول تمام در کاتاالز آنزیم: جواب

 می کاهش سلول اکسیدن آنتی اثر و رفته کاهش به رو کاتاالز آنزیم غلظت نتیجه در کند می ایجاد تغییر درسلول و شده

pHیابد می افزایش سرطانی های بیماری ایجاد احتمال و یابد. 

 :سواالت اضافی

 تاثیر درجه حرارت وغلظت انزیم وپیش ماده را بر فعالیت انزیم گزارش کنید-1

 جواب:.....................................

 چرا تنظیم دمای بدن از اهمست خاصی بر خوردار است-2
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 جواب:......................................

 چرا توصیه می شود که در حین صرف غذا از نوشیدن زیاد اب بپرهیزید؟-3

 جواب:................................

  باشد؟ قدر چه گوارش دستگاه آنزیمهای فعالیت برایترین  مناسب  pH میکنید بینی پیش-4

 مثل ها آنزیم این فعالیت برای مناسب محیط باید که رسد می نظر به است اسیدی معده محیط که این به توجه با :جواب

 .باشد اسیدی محیط رنین

 تهیه گاز جوشکاری: عنوان آزمایش

 تهیه گاز اتن: هدف آزمایش

 بطری اب، بادکنک، قیف جداکننده، گیره و پایه ، کلسیم کاربید، پتاسیم پرمنگنات، آب مقطر :مواد الزمابزار و 

 سواالت متن وپاسخ:

 دهید انتقال آن داخل به آب بطری دهانه از کاربید را کلسیم از گرم شش -1

 هیدد قرار آن دهانه در را بادکنکی و کرده اضافه بطری به آب میلی لیتر 11حدود  -2

 .برسد پایان به واکنش تا کنید صبر و کرده رها را بادکنک -3

 حاوی جداکننده قیف یک در به را آن سپس نشود، خارج آن درون از گاز که کنید جدا بطری از طوری را بادکنک -4

 .کنید متصل رقیق بسیار پرمنگنات پتاسیم محلول

 .شود خارج پرمنگنات پتاسیم محلول از نیمی از شبی تا دهید اجازه و کنید باز را جداکننده قیف شیر -5

 افتد؟ می اتفاقی چه بزنید، هم را محلول -6

 واکنش انجام شده وتغییر رنگ ایجاد شده :جواب

 پرسش ها وفعالیت های تکمیلی:

 کار دستور

 را شده انجام شیمیایی واکنش نمادی معادله است، هیدروکسید کلسیم و اتین گاز واکنش این های فراورده اینکه به توجه با

 کنید موازنه و بنویسید
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 .کنید توجیه را آن پذیری واکنش اتین، لوویس ساختار به توجه با-2

 .یابد افزایش اتان به نسبت آن پذیری واکنش که شود می باعث سیرنشده گانه سه پیوند وجود اتین ساختار به توجه :جواب

 ...پرمنگنات با واکنش ازجمله

 

 .است زیر صورت به اتین گاز سوختن واکنش معادله -3

 

 شود؟ می استفاده فلزی قطعات جوشکاری برای گاز این از چرا دهید توضیح آن به توجه با

 دمای شعله اتن زیاد است.مول های گازی تولید شده کم است و باالست واکنش آنتالپی: جواب

 شود می تامین جوشکاری برای الزم گرمای  

 کرد؟ نگهداری هوا رطوبت از دور به و دربسته ظرف در باید آزمایشگاه در را ربیدکا کلسیم چرا-4

 ادرهو موجود آب بخار با کاربید کلسیم واکنش از جلوگیری برای :جواب

 نکات کلیدی:

استفاده می کنیم ابتدا سوراخی در  سرم یک شلنگ واکنش سنگ کاربید واب از برای تهیه گاز اتن از :ازمایش تکمیلی

رپوش بطری خالی ایجاد کرده و وسر پالستیکی ان را وارد در پوش کرده ومقداری سنگ کاربید واب داخل بطری س

 گاز تولید شده از سر دیگر شلنگ خارج شده که با شعله انرا می سوزانیمریخته ودر پوش را می بندیم 

 سردتر از یخ: عنوان ازمایش

 انجماد نقطه در آن تأثیر و مولکولی و یونی انحالل تشخیص ول ومحل و حالل انجماد نقطه مقایسه :هدف ازمایش

یخ ، آب مقطر ، شکر، نمک خوراکی،  1.1لوله آزمایش، دماسنج با دقت  ن،همز میلی لیتر، 511ترازو،بشر :ابزار ومواد الزم

 به مقدار کافی 

 سواالت متن وپاسخ:

 مخلوط و بریزید آن در خوراکی نمک قاشق3 حدود نید،سپسک پر شده خرد یخ از را لیتری میلی511 بشر چهارم سه تا-1

 .اید کرده تهیه یخ حمام ترتیب این به.بزنید هم را

 .کنید تهیه را زیر های محلول  -2
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 مقطر آب ml 50در شکر مول 0/005

 مقطر آب ml 50در شکر مول 0/01

 مقطر آب ml 50در خوراکی نمک مول1/ 005

  میلی لیتر اب بریزید11چهارم لوله در و شده تهیه های محلول ازمیلی لیتر11ترتیب  به آزمایش لوله سه در-3

 .بگذارید یخ درحمام را آنها و داده قرار دماسنج یک آزمایش های لوله از یک هر داخل  -4

 .دکنی یادداشت زیر جدول در و بخوانید دمارا یخ بلور اولین تشکیل محض به و بزنید هم آرامی به را ها محلول  -5

 

 فعالیت های تکمیلی:پرسش ها و

 گیرید؟ می ای نتیجه چه خالص آب به نسبت ها محلول از یک هر انجماد شروع نقطه مقایسه از-1

 شود می انجماد نقطه کاهش باعث ناخالصی .است کمتر آب به نسبت ها محلول انجماد شروع نقطه: جواب

 است؟ متفاوت ریکدیگ با 3و2 شکر محلول دو انجماد نقطه شروع چرا-2

 است متفاوت نیز ها آن انجماد نقطه شروع پس دارند متفاوتی های غلظت چون :جواب 

 است؟ آنها متفاوت انجماد نقطه شروع چرا است، برابر4 و2 محلول شونده حل های مول تعداد اینکه وجود با

 می ایجاد ذره دو ذره هر زایا به و شده حل یونی صورت به نمک ولی شود می حل مولکولی صورت به شکر:  جواب

 دارد کمتری انجماد شروع و بوده بیشتر آن در شده حل ذرات نتیجه شود

 کند؟ می کار چگونه دستی ساز بستنی دستگاه یک کنید بررسی-4

 انجماد دما کاهش باعث نمک که دهند می قرار نمک و یخ آن بیرونی الیه در و بود جداره دو ساز بستی دستگاه :جواب

 .کند می نزول صفر زیر به آن دمای نتیجه ودر شده

 سواالت اضافی:

 بندد؟ نمی یخ نخورد، تکان یا و نشود وارد ضربه فراسرد آب به اگر علت چه به-1
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 :.....................................جواب

 شوند؟ می آب بستن یخ موجب چگونه تبلور ایجاد عوامل-2

 .......:...........................جواب

 :مطالب تکمیلی

نقطه  تر از پایین دمایی بهزایی هسته ، طی سرد شدن سریع، بدونمایعات فرایندی است که در آن فرا سَرمایـِش 

پایدار دارد و با اضافه کردن مقدار بسیار  حالتی شبه مایع فراسرد.رسند، بدون اینکه منجمد شوند معمولی خود می انجماد

کند.  می انجماد درنگ شروع به کوچک بر جداره ظرف محتوی آن، بی کریستال یا در صورت تشکیل یک جامد کمی از

برد و حداکثر به دمای انجماد معمولی  ع و جامد را باال میانرژی گرمایی آزاد شده در این فرایند انجماد، دمای مخلوط مای

به اختالف دمای بین دمای شروع انجماد و دمای انجماد .است آب ترین مثال فرایند فرا سرمایش، مهم.رساند می

  .گویند می (Supercooling :انگلیسی هب) فوق تبرید یا مادون انجماد تئوریک

 : روش آزمایش تبدیل آب به یخ فوری

 :روش اول مایع فرا سرد

ترین حالت  ارید.باید قبل از اینکه آب داخل بطری یخ بزند، آنرا خارج کنید.راحترا داخل فریزر بگذ یک بطری آب خالص

برای پیدا کردن زمان مناسب ماندن بطری در فریزر این هست که چندین بطری با دمای محیط با هم قرار دهید.در این 

 15مانند.بعد از این زمان هر ای داخل فریزر ب دقیقه 115تا  91ها برای حدود  حالت شانس موفقیت بیشتر هست. بطری

 .دقیقه بررسی کنید، آب داخل بطری باید به دمای فرا سرمایش برسد ولی یخ نزند، زیرا آب حاوی ناخالصی نیست

توانیم زمان دقیقی را به شما  عوامل مختلفی بر روی زمان ماندن بطری داخل فریزر تاثیر گذار هست، برای همین ما نمی

 .این زمان را بدست آورید بگوییم. با سعی و خطا

 :عوامل تاثیر گذار شامل

 حجم آب داخل بطری

 اندازه و شکل بطری

 دمای آب قبل از قرار دادن داخل فریزر

 درجه فریزر

 موقعیت قرار دادن بطری

وقتی مطمئن شدید آب به دمای فرا سرمایش رسیده آنرا خیلی آهسته از فریزر خارج کنید زیرا خیلی حساس بوده و با 

اولین مرحله تکان شدید بطری هست.در این حالت از باال تا پایین آب .زند کوچکترین تکانی مایع داخل بطری یخ می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C


 gmail.com @ 761bimarakM 1396- کاشمر- کارشناس ارشد شیمی فیزیک-محمد کریمی
 

58 
 

کار جالب دیگری که .شود زند.نتیجه به شکلی هست که مایع شفاف تبدیل به یک جامد سفید مات می داخل بطری یخ می

کرده، درب آنرا باز کنید و آب داخل بطری را بر روی یک تکه توانید انجام دهید این هست که بطری را آهسته خارج  می

آزمایش را ادامه . شود یخ یا هر چیز خنک دیگر بریزید.خواهید دید که یک ستون یخی جلوی چشمان شما درست می

یوان دهید و محتوای آب داخل بطری را در یک لیوان تمیز بریزید و یک قالب یخ وسط لیوان بیندازید تا کل آب داخل ل

 .کریستال یخ شود

 :روش دوم مایع فرا سرد

لیوان را در یک کاسه .را در یک لیوان خیلی تمیز بریزید میلی لیتر آب تقطیر شذه یا آب خالص 21قاشق غذاخوری یا  2

وی قاشق غذاخوری نمک بر ر 2.یخ قرار دهید، بطوریکه سطح یخ باالتر از آب باشد.حواستان باشد تا یخی داخل لیوان نرود

دقیقه صبر کنید تا آب زیر نقطه انجماد خنک شود.یا یک دماسنج  15برای حدود .ها بپاشید.نمکی وارد لیوان نشود یخ

حاال مراحل توضیح داده شده در باال را .داخل لیوان قرار دهید، وقتی دمای آب زیر انجماد بود آب فرا سرد آماده شده است

 .یا ریختن آب بر روی یخ ادامه دهید تا کریستال یخ درست شودبا قرار دادن یک تکه یخ داخل لیوان و 

 :دلیل علمی

شود.ناخالصیهای موجود  درجه سانتی گراد تبدیل به بلورهای یخ می 1درجه فارنهایت یا  32آب بطور معمول در دمای زیر 

ه آب در زیر نقطه انجماد شود ک باعث می کند.نبودن این ناخالصیها در آب خالص در آب عمل تبلور سازی را فعال می

کند،از آنجا که از قبل در نقطه انجماد هست،  حالت مایع خود را حفظ کند.تکان دادن یا تماس با یخ بلور سازی را فعال می

انرژی گرمایی آزاد شده در برخورد با دیوارهای بطری به مولکولهای آب فرا سرد .شود بالفاصله آب به یخ فوری تبدیل می

 .شوند و به شکل بلور تبدیل میفشار آورده 

 :چراغ افروز شیمیایی)سلول گالوانی یا ولتایی(عنوان ازمایش

 یا ساخت باتری: تشکیل سلول گالوانی  هدف ازمایش

چسب نواری، قیچی، بشر، دستمال، فویل آلومینیم، مقوا ، سرکه ، ورق مسی، سیم مسی، :  ابزارها و وسایل مورد نیاز

 سدیم کلرید، آب مقطر 

 پرسش هاوپاسخ:

 .کنید موازنه الکتریکی بار نظر از زیررا معادله افتد، می اتفاق زیر تبدیل آلومینیومی برگ در بدانیم اگر -1

Al(s) → Al3+(aq) +3e   

 آند؟ یا نامید می کاتد قطب را آن چرا؟ دارد؟ باری چه تیغه این

 نامیم می آند قطب را آن و داشت خواهد منفی بار شده تولید الکترون چون: جواب

 کند؟ نمی تغییری مسی های تیغه جرم زمان گذشت با چرا-2
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 کنند نمی شرکت واکنش در و کرده عمل الکترونی کننده هدایت عنوان به مسی تیغه:جواب

 .بنویسید را باتری واکنش کلی معادله شود، انجام زیر واکنش مس تیغه روی اگر-3

2H+(aq) + 2e → H2(g) 

 

 چرا؟ کند؟ می تغییر جریان و و نور شدت زمان تگذش با ا -4

 یابد می کاهش جریان و نور شدت و شده کمتر واکنش سرعت ها دهنده واکنش غلظت کاهش با لهب:جواب

 سواالت اضافی:

 ولتاژ هر یک از پیل هارو با هم مقایسه کنید وعلت اختالف رو بنویسید (1

 :جواب

 واکنش اندی وکاتدی را در هر مورد بنویسید (2

 :جواب

 خطای موجود در این ازمایش را بیان کنید (3

 :جواب

 :  مطالب تکمیلی    

 سلول الکترولیتی -2سلول گالوانی)ولتایی(     -1:انواع سلول الکتروشیمیایی

 : با انجام یک واکنش اکسایش و کاهش انرژی شیمیایی به الکتریکی تبدیل می شودسلول گالوانی

 اکسایش روی می دهد الکترودی که در ان فرایند اند:

 الکترودی که در ان فرایندکاهش روی می دهد :کاتد

 : در سلول گالوانی آند ،قطب منفی و کاتد، قطب مثبت استنکته

در سلول گالوانی ممکن است دو محلول بوسیله یک دیواره متخلخل جدا شوند که نقش پل نمکی را داشته و از مخلوط شدن -

 ونها از آن عبور می کنندکه از جنس خاك چینی)کایولن(،سفال و ازبست استدو محلول جلوگیری کرده ولی ی

 Cu│Cu2+(1M)││Ag+(1M)│Ag:             نمایش یك سلول گالوانی
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 نکات کلیدی:

 با گذشت زمان از جرم اند کاسته می شود و به جرم کاتد اضافه می شود زیرا در اند اکسایش انجام شده ودر کاتد کاهش-1

 مثبت وارد محلول می کند ودر کاتد یون مثبت مصرف می شود آند یون-2

به سمت اند می رود زیرا در اند یون مثبت افزایش یافته را خنثی کند ودر کاتد بار  هابه سمت کاتد و انیون هاکاتیون -3

 مثبت کاهش یافته را جبران کند

 فزایش می یابد اگر غلظت محلول نیمه سلول کاتدی را افزایش دهیم پتانسیل سلول ا-4

هر چه الکترودهای  یک سلول اختالف بیشتری در جدول پتانسیل کاهشی داشته باشند پتانسیل سلول)نیروی -5

 ( بیشتر استemfالکتروموتوری

 ( سلول و پتانسیل کاهشی بزرکتر کاتد)+( سلول گالوانی است-الکترودی که پتانسیل کاهشی کوچکتری داشته باشد اند)-6

 از اند به سمت کاتد است جهت جریان -7

 :الیه ای براق به رنگ طال عنوان ازمایش

 ابکاری واندازه گیری میزان انرژی مصرف شده وفلز جابجا شده: هدف آزمایش

 -موالر1سولفات اسیدی 11محلول مس -کلید برنجی سدیم کلرید-گیره سوسماری-سیم مسی -منبع تغذیه: ابزار و مواد الزم

 برس سیمی -سرکه -111/1ترازو با دقت -میله مسی-دوعدد251بشر -موالر1.1محلول سولفوریک اسید 

 :فعالیت های تکمیلیپرسش ها و

 

 
 .بنویسید آزمایش این برای را کاهش و اکسایش واکنش نیم 

Cu
2
(aq) 2eCu(s) کاهش واکنش نیم 

Cu(s)Cu2(aq) 2e اکسایش واکنش نیم 

 .آورید بدست را مس الکترود از شده جابجا مس اتمهای مول تعداد 2-

  داریم باشد یافته کاهش مس الکترود جرم از گرم2/1 اگر مثال برای / 0

 
 است؟ چقدر کلید روی شده اندود مس اتمهای مول تعداد 3-

 4 داریم شود افزود کلید جرم به گرم4/1اگر  مثال برای



 gmail.com @ 761bimarakM 1396- کاشمر- کارشناس ارشد شیمی فیزیک-محمد کریمی
 

61 
 

 

 
 

 .کنید محاسبه را شدن اندود مس درصدی بازده 4-

 


 چگونه آبکاری شما نظر به .است یافته چشمگیری گسترش پالستیک آبکاری صنعت امروزه است، نارسانا پالستیک اینکه با-5

 میشود؟ استفاده پالستیکها نوع این از صنایع کدام در است؟ پذیر امکان پالستیک روی

 پودر یا نقره یا گرافیت میکرونی ذرات اب اپوکسی و آلکید های رزین مخلوط از که کننده هدایت های الک از استفاده: جواب

 قابلیت شیمیایی لحاظ به که است قطعاتی روی بر بیشتر روش این کاربرد الکها این بودن گرانی علیرغم تهیه میشوند، فلزی

 .ندارند را آبکاری

 سواالت اضافی

 تعداد کولن بار را هنگام عبور جریان محاسبه کنید-1

 :جواب

 مایش را حدس بزنیدمنابع خطا در این از-2

 :جواب

 نیمه واکنش اکسایش وکاهش را برا این ازمایش بنویسید-3

 :جواب

 میکرومتر 100 از کمتر معموال آنها اندازه که ریز بسیار بلورهای با موادی نانوتکنولوژی علم توسط اخیر سالهای در -4

 .دهید ارایه درکالس و ریآو جمع اطاعات زمینه دراین شدهاند، تولید الکتروشیمیایی روش به است

 نانو فناوری آموزش جامع سیستم سایت به http://edu.nano.ir .شود مراجعه

 نکات کلیدی:

 و افزایش یابد نیز آند خوردگی میشود سبب میدهد، افزایش را محلول الکتریکی هدایت اینکه بر عالوه اسید سولفوریک افزودن

 شود موالربیشتر یک( 248gr/lit از که صورتی در سولفاتII مس ندغلظتمیک جلوگیری محلول در مس نمکهای تشکیل از

 موالرکاهشlit/gr 61 25/1 کمتراز غلظت در و مییابد افزایش کاتدی همچنین پالریزاسیون و میشود کریستالی محلوی

 روکش مس با همراه موانآنتی و آرسنیک و طال و نقره همانند ناخالصیهایی سولفات II مس محلول در.داریم را کاتدی راندمان

 ناخالصیهای میکاهند محلول هدایت از آهن و نیکل ناخالصیهای کند می زبر و خشک را روکش آنتیموان آرسنیک و میشوند

 می باال سمت به و شود می ایجاد مسی میله سطح روی هایی حباب که وقتی .میشوند نشین ته محلول در و روکش نشده قلع

 .است واکنش پایان از نشان یابد می کاهش ها حباب وقتی باشدو میO2 شده گازخارج و باشد می آب اکسایش از نشان آید

 مطالب تکمیلی

 مانند ازفلزی الیه یک فرایند طی .پردازند می آبکاری فرآیند گیری اندازه و انجام مشاهده، به آموزان دانش آزمایش، این در

 یا و دربرابرخوردگی مقاومت ظاهر، بهبود برای آبکاری از تجاری فرایند در شیند،ن می دیگری فلز روی بر طال، یا مس، کروم،
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 یک روی بر پوشش مسی ایجاد برای آبکاری روش یک توصیف آزمایش این . شود می استفاده فلزی سطوح سختی بهبود

 کاتد عنوان به کلید برنجیرودالکت یک از استفاده با را الکتروشیمیایی سلول.است مناسب فلزی اشیاء دیگر یا کلیدبرنجی

 از مس های اتم موثری طور به قرار می دهندمس  محلول داخل در را الکترودهاکه   اند عنوان به الکترودمسی و )مثبت قطب(

 .شود می استفاده فارادی قانون رابطه از آزمایش این در.شد خواهند منتقل کاتد برنجی کلید سطح به آند

 ز با الیه ای نازکی از یک فلز دیگر در سلول الکترولیتی را ابکاری می گویندپوشاندن یک فل :ابکاری 

 :جسمی را که می خواهیم ابکاری کنیم در کاتد )قطب منفی( قرار داده و فلزی که با ان ابکاری انجام می شود در قطب نکته

 ار داردمثبت )اند( قرار می دهیم و محلول الکترولیت باید نمک فلزی باشد که در اند قر

 در ابکاری قاشق اهنی بوسیله نقره نیم واکنشها به صورت زیر است

Ag(s)→Ag
+

(aq)+e 

Ag
+

(aq)+e→Ag(s) 

فلز ناخلص در اند)+( قرار می گیرد وتیغه ا ی از فلز خالص ان در کاتد قرار می گیرد  :خالص سازی فلزات)تصفیه فلزات(

 ومحلول الکترولیت نمک فلز با اسید سولفوریک است

اکسایش نیافته و به صورت لجن اندی ته Au,Agقرار دارند.فلزات Zn,Au,Agدر تصفیه مسس ناخالص  فلزاتی مانند کته:ن

 ولتاژ را تنظیم می کنندZnنشین می شوند و برای جلوگیری از اکسایش 

Cu(s)→Cu
2+

(aq)+2e 

Cu
2+

(aq)+2e→Cu(s) 

 سنتز با است میکرومتر 100 از کمتر معموال آنها اندازه که زری بسیار بلورهای با موادی نانوتکنولوژی اخیر سالهای در

 الکتریکی، مقاومت سایش، به مقاومت سختی، و نرمی استحکام، قبیل، از خواصی دارای که اند شده الکتروشیمیایی تولید

 گشوده شیمیایی مواد و تتجهیزا از استفاده با ساختارها این سنتز برای الکتریکی آبکاری های دریچه.... و خوردگی به مقاومت

 .دهید ارایه درکالس و آوری جمع اطاعات زمینه دراین است شده

امروزه استفاده از پالستیک های ابکاری شده در صنایع مختلف از جمله صنایع اتومبیل سازی،صنایع الکترونیک،صنایع  -8

 د؟لوازم خانگی و...گسترش چشمگیری یافته است تحقیق کنید چگونه انجام می شو

 

 پر وخالی شدن خازن ها: عنوان ازمایش

 آن نمودار رسم و خازن شدن خالی و پر بررسی :هدف ازمایش

 کیلواهم ، سیم های رابط  21، مقاومت  mf 4711منبع تغذیه، ولت سنج، زمان سنج، خازن  :ابزار ومواد الزم

 پرسش ها وفعالیت های تکمیلی:
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 گیرید؟ می ای نتیجه چه خازن شدن خالی و پر نمودارهای شیب از-1

به بعد برای شارژ و       ثانیه برای شارژ تقریبا صعودی و برای دشارژ نزولی است و از      تا  1بین  :جواب

 دشارژ شیب تقریبا صفر است

 کنند؟ می تنظیم چگونه را زن چشمک های چراغ شدن خاموش و روشن زمان کنید بررسی -2

 ر مدار آنها زمان چشمک زدن چراغ ها را تغییر می دهندد    با تغییر مقدار : جواب

 

 

 مدار ودستگاهای اندازه گبری الکتریکی عنوان ازمایش:

 الکتریکی گیری اندازه های دستگاه با آشنایی -آنها نقش و مدار اجزای شناخت -الکتریکی مدار بستن توانایی :هدف آزمایش

 متر مولتی با گیری هانداز و کار توانایی -آنها با کار چگونگی و

 

ولت با سرپیچ ، کلید قطع و وصل ، سیم های 12منبع تغذیه ،ولت سنج، آمپرسنج، ملتی متر، ریوستا، المپ : الزمابزار و مواد 

 کیلو اهم ، مقاومت های رنگی  21تا11رابط،پتاسیومتر

 ولتاژ تغییرات گستره و چندولتاژ ای ولتاژ تک متناوب، خروجی مستقیم، خروجی نظر از را آزمایشگاهی تغذیه منبع-1

 .کنید بررسی را آن بودن وصل فیوز صورتداشتن در دارد؟ فیوز شما تغذیه منبع آیا .کنید بررسی خروجی

 متوالی صورت به تغذیه منبع سر دو به را وصل و قطع کلید و رئوستا سرپیچ، با(ماشین المپ) ولت12 المپ -2

 )2شکل(.ببندید

 المپ درروشنایی تغییری چه .دهید تغییر را رئوستا لغزنده و بسته را کلید.کنید انتخاب ولت12 را تغذیه منبع ولتاژ-3

  چرا؟ کنید؟ می مشاهده

با تغییر رئوستا میزان نور المپ تغییر می کند با تغییر لغزنده رئوستا مقاومت مدار تغییر می کند  و با تغییر مقاومت شدت  جواب:

 جریان تغییر می کند

 ش ها وفعالیت های تکمیلی:پرس

 

 دارند؟ الکتریکی مدارهای در نقشی چه پتانسیومتر و رئوستا کلید، -1

 کلید برای بستن و باز کردن مدار بکار می رود یعنی وقتی کلید باز است جریان از مدار عبور نمی کند: جواب

پتانسیومتر برای کنترل ولتاژ یا پتانسیل و از رئوستا برای کنترل پتانسیومتر و رئوستا هر دو مقاومت متغییر هستند ، با این تفاوت که از 

 جریان استفاده می شود
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  چرا؟ گذرد می مدار در تأثیری چه ببندیم، متوالی صورت به را سنج ولت مداری در اگر -2

 شدت جریان به شدت کاهش می یابد زیرا مقاومت ولت سنج بسیار باال می باشد: جواب

 

 دارد؟ ها دستگاه در نقشی چه و گیرد می قرار مدار در ونهچگ چیست؟ فیوز-3

فیوز قطعه ای است به صورت یک کلید عمل می کند که اگر جریان بیش از حد مجاز از آن عبور کند مدار را قطع می : جواب

ور جریان های بیش از کند و به طور سری در مدار قرار می گیرد نقش آن محافظت از وسایل الکتریکی و الکترونیکی در مقابل عب

 حد مجاز است

 

 مقاومت ویژه رسانه های فلزی : عنوان ازمایش

 برقی بخاری المنت سیم ویژه مقاومت گیری اندازه هدف ازمایش :

 د

عدد ، کلید 2منبع تغذیه، ولت سنج ،تمپرسنج، ریوستا ، تخته مقاومت ، سیم های رابط، گیره سوسماری : ابزار و مواد الزم

 قطع و وصل

 پرسش ها وفعالیت های تکمیلی:

 دارند؟ هایی کاربرد چه باال ویژه مقاومت با رسانا های سیم-1

 برای بخش گرماده در دستگاهای نظیر بخاری برقی و...کاربرد دارند جواب:

 باشند؟ داشته باید ویژگی چه برق انرژی انتقال های سیم-2

 ف انرژی به شکل گرما جلوگیری کنندباید کمترین مقاومت را داشته باشند تا از اتال جواب:

  است؟ تر مناسب کم ولتاژهای فلزی، رسانای مقاومت گیری اندازه های آزمایش در چرا-3

ولتاژ باال باعث عبور جریان زیادی از سیم می شود و سبب گرم شدن آن می شود و از قانون اهم پیروی نمی کند و به این : جواب

 اندازه گرفت روش نمی توان مقاومت واقعی را

 

 نورگسیل و قانون اهم دیود: عنوان ازمایش

 نمودار با نورگسیل دیود آمپر  ولت نمودار مقایسه -نوری دیود پتانسیل اختالف برحسب جریان نمودار رسم : هدف ازمایش

 اهمی های مقاومت

عدد ، جا باتری دوتایی، دیود نورگسل 2 کیلو اهم ، باتری قلمی 21یا  11مولتی متر،ولت سنج، پتاسیومتر : ابزار و مواد الزم

LED  عدد 2رنگ های قرمز ابی و سفید ، سیم های رابط ، گیره سوسماری 

 سواالت متن وپاسخ:

 را سفید و آبی قرمز، نورگسیل دیودهای برای )افقی محور( پتانسیل اختالف برحسب )عمودی محور( جریان شدت نمودار-1

 کنید مقایسه هم با را آنها و کنید رسم متری میلی کاغذ روی جداگانه
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 پرسش ها وفعالیت های تکمیلی:

  چرا؟ کنند؟ می پیروی اهم قانون از نورگسیل های دیود آیا-1

 خیر ، زیرا تا رسیدن ولتاژ به حد معینی جریان را از خود عبور نمی دهد: جواب

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 

 ازمایش های کاوشگری
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 اب های الوده را چگونه تصفیه کنیم :عنوان ازمایش

 تصفیه اب ها هدف ازمایش :

 : قوطی فلزی ، میخ . چکش ، شن وماسه ، اب گل الود ، ماسه نرم ابزار و مواد الزم 

 :وپاسخ سواالت متن

 کنید مقایسه هم با مرحله دو این در را شده خارج آب بودن آلود گل میزان-1  

 درشترند ونمی توانند ذرت ریز را جذب کنند ومانع خروج انها شوندگل الودتر است زیرا شن ها  1در مرحله جواب:

 یافته های من:

 توسعه وکاربرد:

  دهید توضیح زمینی زیر های آب کیفیت بهبود در را ای ماسه و شن های الیه نقش-1

 الیه های شنی مانند یک صافی عمل می کنند ودر تصفیه اب موثرند :جواب

2-..................... 

 الب تکمیلی:مط

 روش های تصفیه اب:

 استفاده از حرارت، نور و جاذبه الف(

 رسوب دادن مواد معلق سنگین بر اساس نیروی جاذبه است. روش های تصفیه آبیکی از :رسوب دادن -0

% موجودات زنده را می کشد و اغلب مواد شیمیایی را 99 دقیقه، 21الی  15استفاده از آب جوش در مدت  :آب جوش -2

 می تغلیظ پز و پخت ظروف های آالینده و جامد ذرات فلزات، معدنی، عناصر آب تصفیه روش این در. کند تبخیر )فرار( می

 .شوند

بسیاری از مواد شیمیایی تبخیر شده  تصفیه آبتقطیر شامل جوشاندن و کندانس مجدد آب است. اما در این روش :تقطیر -3

 و مجدداً در آب خروجی کندانس می شوند.

یک باکتری کش خوب است، اما قدرت کشندگی زیادی ندارد و فقط در تصفیه آب های  UVتابش  :(UVتابش فرابنفش ) -4

 فیلتر شده شفاف مؤثر است.

این روش یک تکنولوژی جدید در تصفیه آب است و هنوز در مراحل ابتدایی :(Super White Lightنور فوق سفید ) -5

 است.

http://www.aquabest.ir/Page13.aspx
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 مواد شیمیاییب(

کلر ضدعفونی کننده معمول و ارزان در تصفیه آب است؛ اما در غلظت های غیر مجاز سمی است. کلر آلودگی فیزیکی :کلر -0 

رول را افزایش داده و سرطانزا است و ایجاد بیماری یا شیمیایی را کاهش نمی دهد. کلر در غلظت های غیرمجاز تولید کلست

 های قلبی می کند.

 برم در تصفیه آب استخرها استفاده می شود. بو یا مزه بدی ندارد، اما باکتری ها را به خوبی نمی کشد. :برم -2

 استفاده از ید در تصفیه آب عملی نیس و اغلب در اردوهای سربازی استفاده می شود. :ید -3

 می تولید شیمیایی روش به که اکسیژن آزاد رادیکال با را ها باکتری هیدروژن پراکسید :(H2O2اکسید هیدروژن )پر -4

 .شود می استفاده آب تصفیه در اورژانسی موارد در هیدروژن پراکسید. است سمی و کشد می شود،

عدم تبخیر ممکن است باعث مسمومیت  نقره باکتری کش مؤثری است، اما در تصفیه آب به علت تجمع در آب و :نقره -5

 شود.

 اسیدهای آلی غیر سمی باید با کاتیون و فقط در تصفیه آب واحدهای بزرگ کاربرد دارد.:اسیدهای آلی غیر سمی -6

 برای فقط یا بزرگ واحدهای آب تصفیه در فقط و کاتیون با باید نیز قلیایی ترکیبات و آهک :آهك و قلیاهای مالیم -7

 .دارد کاربرد اه خشکشویی

این مواد با مواد شیمیایی ناخواسته واکنش می دهند و تولید گاز و رسوب می کنند. اما  :مواد شیمیایی خنثی کننده -8

  بر حسب مورد متفاوت است. تصفیه آبمقدار مورد نیاز در 

 :خته شدن(کوآگوالسیون و فلوکوالسیون )انعقاد و ل -9

در این روش تصفیه آب، مواد شیمیایی اضافه می کنند که باعث چسبیدن ذرات معلق به یکدیگر شده و فیلتراسیون و 

 جداسازی بعدی آنها را تسهیل می کند.

 تبادل یون -ج

یا ژل زئولیت در این روش تصفیه آب سدیم از نمک با استفاده از ستون های گالکونیت )ماسه سبز(، رزین های آلی سنتتیک 

با کلسیم یا منیزیم جایگزین می شوند. بنابراین آب نرم )سبک( می شود. مواد معدنی، فلزات، مواد شیمیایی یا مواد بودار 

 تحت تأثیر قرار نمی گیرد و آب تصفیه شده برای نوشیدن شور است.

 فیلتراسیوند(

لیتر در دقیقه عبور می کند و تا  2تدریج با سرعت  متر مکعب شن به 1در این روش تصفیه آب از :ماسه غیر متراکم -0

 حدودی باکتری ها را حذف می کند.

عبور می کند و باید هر روز باز  gpm 41 سرعت با متراکم ماسه مکعب متر 1 از آب تصفیه روش این در :ماسه متراکم -2

 ( شود.back washشویی )
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سرعت های جریان باال حذف می کند اما باید هر روز بازشویی شود خاك دیاتومه ذرات معلق کوچک را در :خاک دیاتومه -3

 و گران است.

این فیلترها کوچک اما گران هستند. این روش تصفیه آب، مواد شیمیایی، باکتری  :فیلترهای سنگ متخلخل / سرامیکی -4

 ها یا مواد بودار را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

فیلترها مصرفی هستند و ذراتی تا حد یک میکرون را فیلتر می کنند. اما در تصفیه آب این  :فیلترهای کاغذی یا پارچه ای -5

 ظرفیت بیشتر از آن را ندارند.

 :ذغال -6

بهترین نوع فیلتر ذغالی است و می تواند مواد شیمیایی و سرب را حذف کند. اما به :(Carbon Blockذغال متراکم ) -

 یه آب باید همراه با یک پیش فیلتر رسوبی مورد استفاده قرار گیرد.آسانی مسدود می شود. بنابراین در تصف

ذغال گرانولی در تصفیه آب ارزان تر است. اما عیب آن این است که آب می تواند از اطراف گرانول ها جریان  :ذغال گرانولی -

 پیدا کند، بدون اینکه تصفیه شود.

برای تمیز کردن موضعی حجم های زیادتر آب مفید است. اما خیلی ذغال پودری ذرات خیلی نرمی است که  :ذغال پودری -

 ریز است و ممکن است در تصفیه اب از بعضی فیلترها عبور کرده و توسط مصرف کننده همراه با آب خورده شود.

ی )اسمز معکوس( از یک غشا با منافذ میکروسکوپی استفاده م ROدر این روش تصفیه آب یعنی :(ROاسمز معکوس ) -و(

 شود که می تواند منجر به حذف مواد معدنی، نمک ها و حتی بسیاری از باکتری ها شود.

 اکسیداسیون ن(

در این روش تصفیه آب، آب را درون هوا اسپری می کنند تا محتوای اکسیژن آن را باال ببرند تا ترکیبات بودار  :هوادهی -0

ن روش نیازمند فضای زیاد است و گران بوده و باعث جذب آالینده ها تجزیه شوند و گازهای محلول به تعادل برسند. اگرچه ای

 از هوا می گردد.

ازن یک باکتری کش خیلی خوب است که مقدار زیادی رادیکال اکسیژن آزاد تولید می کند که میتوانند  :ازن -2

از ازن استفاده می شود. همچنین  دستگاه های تصفیه آب خانگیمیکروارگانیسم های موجود در سطح را بکشنند.در بعضی 

مثالً در برخی کارخانه ها برای شستشو و ضدعفونی سبزیجات و میوه ها، گاز ازن به درون آب  تصفیه آب صنعتیضدعفونی در 

  تزریق می شود.

 

 ؟کنند کشور های مختلف را چگونه محاسبه می اختالف ساعت :عنوان ازمایش

 : کره جغرافیاییابزار و مواد الزم

 سواالت متن وپاسخ:

 .کنید تعیین را تهران شهر جغرافیایی طول و عرض جغرافیایی، کره از استفاده با-1

http://www.aquabest.ir/
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 که درکشورهایی زمان که کنید مشخص ییجغرافیا کره از استفاده با چرخد، می شرق به غرب از زمین کره اینکه به باتوجه-2

 هستند؟ شرق در که آنهایی یا است جلوتر هستند ما کشور غرب در

 شود؟ می جا جابه درجه چند ساعت هر در زمین شود، می انجام ساعت24 مدت در وضعی، گردش اینکه به توجه با-3

 و کنید مشخص را آنها جغرافیایی طول جغرافیایی، کره از استفاده با سپس .کنید انتخاب دلخواه به را کشور دو پایتخت-4

 .کنید حساب را آنها ساعت اختالف

 کنید حساب را زاهدان و تبریز ساعت اختالف-5

 توسعه وکاربرد:

 وقت به بازی این زنده پخش کنید تعیین شود، برگزار پکن شهر در محلی وقت به18 ساعت در فوتبال بازی یک اگر-1

 .)کنید برداشت جغرافیایی کره از را پکن و تهران جغرافیایی طول( شود؟ می جامان چند ساعت تهران،در

 

 گونه درجه سختی کانی های خود را تعیین می کنیدچ:  عنوان ازمایش

 تعیین دجه سختی در چند کانی :هدف ازمایش

  چندکانی مختلف، سکه مسی،تیغه چاقو، سوهان ،چینی بدون لعاب، تکه شیشه: ابزار و مواد الزم

 سواالت متن وپاسخ:

 .انتخاب کنید خود های کانی مجموعه میان از را کانی دو -1

 است؟ تر کدام سخت .دهید خراش دیگری با را یکی کنید سعی-2

 .بگذارید کنار را دیگری و دارید نگه را تر سخت کانی-3

 .کنید امتحان اید، داشته نگه که ای کانی روش،با همان به را آن سختی و بردارید دیگری کانی-4

 .پیداکنید را مجموعه کانی ترین سخت و مرتب و بندی سختی،درجه نظر از را هایتان کانی روش این مهادا با-5

 و کنید امتحان شیشه ای وتکه لعاب بدون چینی سوهان، چاقو، تیغه سکه مسی، :مانند دیگری اجسام با را ها کانی سختی-6

 .کنید مرتب آنهارا موس سختی جدول، اساس بر

 :نکات کلیدی

تالش زیادی نیاز نیست اما  ایجاد کنیم و یا کمتر 5نمونه ای با سختی موس حدود یک  روی  یخراش اگر خواسته باشیم -1

و یا بیشتر باشد، جهت ایجاد خراش نیازبه نیروی بیشتری خواهد بود. برای سنجش این دست نمونه ها،  6اگر سختی نمونه 

دست دیگر نمونه استاندارد را روی آن قرار داده سپس با حفظ فشار نمونه آن را با یک دست محکم روی میز نگه داشته، با 

 استاندارد را در روی سطح نمونه ناشناخته بکشید.

از کانی های شاخص قرار داده و دو کانی را روی  تکهسختی ذرات یا دانه های بسیار ریز، آنها را مابین دو اندازه گیریبرای  -2

سخت تر از کانی شاخص باشند خراش های روی کانی ها ایجاد خواهند شد و اگر دانه ها نرم تر هم مالش دهید. اگر دانه ها 

 .باشند سطوح کانی رنگ آنها را به خود می گیرند 

 

 توسعه وکاربرد

 ریزد؟ می یک کدام های خرده بکشیم، چینی بشقاب یک پشت را چاقو لبه اگر-1

 بشقاب چینی :جواب
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 .کنید آوری جمع اطالعات ... و ها مته ،)سنباده( ها ساینده ربردکا و تهیه چگونگی درباره-2

چوب -نصب شده وبرای ساییدن فلز انیا مقوا یا پارچه که دانه های سخت بوسیله چسب بر روی  ورقه ای از جنس کاغذ جواب:

 کوارتز وغیره می باشد والومینیم اکسید -سیلیسیم -ات ساینده از جنس سنگوغیره استفاده می شود ذر

 مطالب تکمیلی:

. این سنجش بوسیله قرار دادن قسمت نوك تیز یک را سختی می گویندمقاومت کانی در برابر خراشیدگی  سختی چیست:

اگر دو نمونه از لحاظ  می پذیردمونه ای دیگر و تالش برای ایجاد یک خراش انجام ننمونه روی یک سطح بی خط و خش 

سختی مشابه باشند پس آنها در خط انداختن روی دیگربه نسبت بی اثرخواهند بود. ممکن است خراش های کوچکی ایجاد 

با یک دست، نمونه با سختی ناشناخته برای سنجش سختی، شوند، یا امکان دارد که شناسایی خراش ایجاد شده، دشوار باشد.

با دستی دیگر.قسمت برجسته نمونه شاخص  نگه دارید تا سطح مورد سنجش به گونه ای مناسب قرار گیرد.. م روی میزکرا مح

را در روی نمونه ناشناخته قرار داده و با قدرت روی نمونه ناشناخته بکشید.سطح نمونه ناشناخته را بیازمائید. با انگشت، هر 

دقت کنید که پودر کانی یا باقیمانده ها را با  این سنجش خراشی ایجاد نمودقطعه کانی یا پودر تولید شده را دور نمائید. آیا 

یک خراش اشتباه نگیرید. یک خراش، شیاری برش خورده مشخص در سطح کانی ها خواهد بود و نه یک عالمت روی سطح 

 که با پاك کردن از بین می رود.جهت اطمینان از نتیجه، سنجش را بار دیگر انجام دهید.

 

 ؟چرامساحت سرزمین های قطبی بر روی نقشه بزرگتر از اندازه واقعی است: آزمایش عنوان

 های تصویری معرفی سامانه هدف ازمایش:

  ماژیک ، کاغذ ، مداد ، پرتقال بزرگ:  ابزار و مواد الزم

 سواالت متن وپاسخ:

  ؟های مناطق قطبی با هم مقایس کنید علت تغییرات ایجاد شده چیست یابعاد مربع استوایی را با چهار ضلع -1 

مسطح کردن ان باید در قسمت باال وپایین  برای پوست ان نیز حالت کروی دارد که بنابر این  پرتغال تقریبا کروی چون   : جواب

قاچ هایی را خارج کرد تا مسطح شود واز طرفی برای مسطح کردن هر قاچ نیز قسمت هایی از ان را تحت کشش وقسمت هایی را 

 اد مربع قطبی کشیده تر از مربع استوایی خواهد شدنبز تحت فشار قرار داد که ابع

 :توسعه وکاربرد

 کدام اندازه مقایسه کنید، گرینلند سرزمین و جنوب قطب قاره به نسبت را آرام اقیانوس وسعت نما جهان نقشه روی بر -1

 است؟ تر واقعی

 اقیانوس ارام  :جواب

 .دهید پاسخ پرسش زیر به و کنید آوری جمع اطالعاتی مسطح، و مخروطی ای، استوانه تصویری های سامانه مورد در-2

 است؟ شده تهیه تصویری سامانه کدام از استفاده با فنالند و مالزی ایران، های کشور نقشه-3

 سیستم تصویری مسطحای      فنالند:  سیستم تصویری استوانهمالزی:    سیستم تصویری مخلوطیایران : :جواب

 مطالب تکمیلی:
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روش ریاضی است که با استفاده از آن میتوان اطالعات مربوط به زمین سه بعدی را به یک  سیستم تصویر  :سیستم تصویر

  یک نقشه مسطح دوبعدی تصویر نمود.

 انواع سیستم تصویری:

 یبر سطح کره ی جغرافیا در اورده و را به شکل مخروطییک کاغذ حساس سیستم نوع  در این :  سیستم تصویر مخروطی (1

خط تماس ، یکی ازمدارها باشد. در این حالت، رأس مخروطی می تواند در باالی  به طوری که می کنند مماس  ظر مورد ن

 یکی از قطب ها قرار گیرد، 

 . است مماس کره با مخروط سطح آن در که است مداری :دمدار استاندار

در این سیستم پدیده ها همچون قاره ها و  تر است. واقعی باشد در اطراف مدار استاندارد کشور یا قاره اینقشه ی  : اگرنکته

 کشور روی سط مخروط تصویر می شوند و با باز و مسطح کردن صفحه مخروط، 

 : سیستم تصویر مسطح )قطبی( (2

در این روش کاغذ حساسی را در نقطه ی قطب )شمال( بر کره جغرافیایی مماس می کنیم. در این حالت ، اگر مرکز کره را 

ویر در نظر بگیریم که دریک لحظه المپی در آن خاموش و روشن می شود )عکس برداری( تصویر مدارها، نصف مرکز تص

این صفحه میتواند در قطب قرار گیرد،  النهارها، نقطه ی قطب و قاره های اطراف را به خواهیم داشت.البته الزم به ذکر است 

 از کره زمین مماس شود در استوا مماس شود و یا بصورت مایل و در جای خاصی 

 

  

 

 

 

در این سیستم تصویر، مدارها بر دایره های متحدالمرکزی هستند که مرکز آنها ، تصویر نقطه قطب شمال است . نصف النهارها 

به شکل خطوطی متقاطع ظاهر می شوند که همگی از قطب شمال عبور می کنند. بدیهی است در اطراف نقطه تماس، 

، دقیق و مشابه واقعیت خواهد بود اما هر چه از مرکز قطب دور شویم، تصویر قاره ها ها و کشورها تصاویردقیق قاره ها

  کشیدگی پیدا می کنند و از شکل طبیعی خارج می شوند.

اگر صفحه مستطیلی شکلی فرضی به طول خط استوا را دور زمین بپیچیم و یک استوانه :  سیستم تصویر استوانه ای(  3

مماس با خط استوا ایجاد کنیم، وباقرار دادن چراغی فرضی درمرکز زمین عوارض سطح زمین را بروروی سطح  محاط بر آن و

داخلی استوانه توسط سایه عوارض سطح زمین ترسیم کنیم،سپس استوانه را را در امتداد یک نصف النهار ببریم و آنرا بازکرده 

ه یک سطح دو بعدی به روش استوانه ای یا مرکاتور تصویر کرده ایم. و مسطح کنیم ،با این کار نقشه عوارض سطح زمین را ب

نصف النهاری که صفحه نقشه را به دو قسمت مساوی تقسیم کند را نصف النهار میانی و خط تماس صفحه و کره را) که در 

ف النهارها، )خطوط متقاطع و در نقشه ی حاصل ، تصویر قاره ها، مدارها و نص.اینجا همان استواست ( مدار استاندارد می نامند

عمود بر هم ( دیده می شود.الزم به ذکر است هرکدام از سه سیستمی که در باال به اختصار توضیح داده شد دارای انواع ختلف 

می باشند که دقت طراحی نقشه را باالتر می برد که از توضیح آن صرفنظر شده است در شکل های زیر فرایند تصویر کردن 

   فحه مسطح و نقشه حاصل از آن توسط سه سیستم دیده می شود.نقشه در ص
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 تحمل گلبول های قرمز چقدر است:  عنوان ازمایش

 بررسی گلبول های قرمز خون در محلول هابا غلظت های متفاوت و سنجش تحمل گلبول ها  :هدف ازمایش 

 ، اب مقطر ، خون هپارینه1/1محلول سدیم کلرید  عدد، تیغه ،تیغک، میکروسکوپ نوری، 11لوله ازمایش مواد الزم:  ابزار و

 توسعه وکاربرد:

 .کنید مقایسه پیاز روپوست های سلول بر ساکاروز مختلف های غلظت اثر آزمایش با را آزمایش این نتایج -1

اما چون در د واکوئل ها مانند گلبول قرمزمتورم می شون ،در حالت های تورژسانس وقتی غلظت پایین باشد  جواب:

 .وجود سلولز محکم تر بوده  پاره نخواهند شدبه خاطر گیاهی دیواره سلولی  یاخته های

 

 نمی چرا دهیدکه توضیح آزمایش این نتیجه به توجه با و کنید تحقیق تزریقی های سرم غلظت و ترکیب با رابطه در -2

 کرد؟ تزریق خالص آب انسان به توان

سلول از داخل کمتر شده و میزان آب ورودی به سلول بیشترازآب خرو جی از سلول چون غلظت محیط خارج از  جواب:

 بوده و گلبول متورم شده ودر اثر تورم زیاد غشای سلول پاره می شود. وهموگلوبین بیرون خواهد ریخت

 نکات کلیدی:

 طر ودیگری سرم فیزیولوژی باشدیکی شامل اب مقکه استفاده شود لوله آزمایش دیگربعنوان نمونه شاهد 2 بهتر است از  -1

 در محلول سرم فیزیولوژی هیچ همولیزی مشاهده نمی شود ولی در محلول آب مقطر همولیز کامل دیده می شود . -2

اگر در لوله ای هیچ همولیزی رخ ندهد ، گلبول های قرمز در ته لوله رسوب می کند و محلول کلرور سدیم در قسمت  -3

ود  .  اگر مقداری همولیز ایجاد شود ، گلبول های قرمز سالم در ته لوله رسوب کرده و محلول کلرور باالی لوله صاف خواهد ب

 سدیم توسط هموگلوبین آزاد شده از همولیز گلبول های قرمز ، قرمز رنگ خواهند شد .

اد می شود و رنگ باکاهش غلظت محلول ها و محیط های کم فشار ، شدت همولیز بیشتر شده ، هموگلوبین بیشتری آز -4

 قرمز در محلول ها نیز بیشتر خواهد شد . در همولیز کامل هیچ رسوبی از گلبول های قرمز مشاهده نمی شود .

زیرا هر چه قدر غلظت محلول کمتر باشد محیط خارج از سلول رقیق تر از داخل سلول بوده و میزان آب ورودی به سلول 

متورم شده ودر اثر تورم زیاد غشای سلول پاره می شودو هموگلوبین بیرون ریخته  بیشترازآب خرو جی از سلول بوده و گلبول

 شده محلول را قرمز می کند.

 

 :مطالب تکمیلی

همولیز یعنی تخریب یا شکسته شدن غشای گلبولهای قرمز و آزاد شدن هموگلوبین به پالسمای خون که سبب  :همولیز   

نامند. همولیز ممکن  لیه شده از هموگلوبین را شبح خونی یا اجسام فانتومی میشود غشای تخ قرمز و شفاف شدن پالسما می

است تحت تاثیر عوامل مختلفی انجام شود مثل فشار اسمزی ، مواد شیمیایی مثل الکل ، سم مارها و همولیزین و تزریق 

 نامتجانس.

.  مقدار آبی که در حال عادی ،  در هر یک از دو فراوانترین ماده ای که بین دو سوی غشاء سلولی انتشار می یابد ، آب است 

جهت ،  از غشاء گلبول قرمز در ثانیه انتشار می یابد  ، حدود صد برابر حجم خود سلول است . با وجود این ، در حال طبیعی 
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می آید . مقدار آبی که در دو جهت انتشار می یابد چنان به طور دقیق متعادل است که عمال حرکت خالص صفر آب بوجود 

بنابر این حجم سلول ثابت باقی می ماند .  اما تحت بعضی شرایط ، یک اختالف غلظت برای آب ،  می تواند مانند اختالف 

غلظت برای مواد دیگر بین دو سوی غشاء بوجود آید . در صورت پیدایش چنین حالتی ، حرکت خالص آب بین دو سوی غشاء 

ه سلول بسته به جهت حرکت خالص آب ،  متورم یا چروکیده شود . این روند سلول حادث می شود و موجب می گردد ک

 (  است .  osmosisحرکت خالص آب بر اثر یک اختالف غلظت برای آب  ،  موسوم به اسمز  )

  تحمل گلبول در محلول ایزوتونیك) هم فشار(:

این محلول قرار گیرد ، به دلیل برابر بودن میزان  غلظت این محلول مانند غلظت مایع خارج سلولی بوده و اگر گلبول قرمز در

محلول کلرور  خروج آب از میزان ورود آب و عدم تغییر حجم سلول ، غشاء گلبول قرمز پاره نشده و همولیز رخ نمی دهد .

  درصد یا محلول سرم فیزیولوژی یا محلول نرمال سالین است . 9/1سدیم 

  ونیك) پر فشار(:تحمل گلبول در محلول در محلول هیپر ت

غلظت این محلول بیشتر از غلظت مایع خارج سلولی بوده و اگر گلبول قرمز در این محلول قرار بگیرد ، به دلیل اینکه میزان 

 خروج آب از میزان ورود آب به داخل سلول بیشتر است ، سلول چروکیده شده و پالسمولیز بوجود می آید .

 م فشار(تحمل گلبول در محلول هیپو تونیك)ک

غلظت این محلول کمتر از غلظت مایع سلولی بوده و اگر گلبول قرمز در این محلول قرار بگیرد ، به دلیل اینکه میزان خروج 

آب از سلول  از میزان ورود آب به داخل سلول کمتر است ، سلول متورم  شده و تورژسانس  بوجود می آید . و امکان پاره 

 شدن غشاء وجود دارد.

 

 بنیه من چقدر است  : آزمایشعنوان 

  زمان سنج :ابزار ومواد الزم

 کار شدت و قلب ضربان رابطه تعیین  :اول مرحله

 تعداد بهتراست کار این برای .بگیرید اندازه دقیقه یک در را خود گروهی هم قلب ضربان تعداد طبیعی حالت در ابتدا -1

 .کنید ضرب4 عدد در و کرده شمارش ثانیه15 مدت در را ضربان

 .کنید راشمارش او قلب ضربان تعداد بالفاصله و برود پایین و باال ها پله از آرامی به دقیقه3 مدت به آزمایش مورد فرد -2

 .شود جایگزین شدن بلند و نشستن یا و مدرسه حیاط در رفتن راه مثل دیگری فعالیت ندارد پله مدرسه اگر

 .کنید راشمارش او قلب ضربان تعداد بالفاصله و برود پایین و باال ها لهپ از متوسط سرعت با دقیقه3 مدت به سپس  -3

 نتایج .کنید راشمارش او قلب ضربان تعداد بالفاصله و برود پایین و باال ها پله از زیاد سرعت با دقیقه3 مدت به سرانجام -4

 (دهید قرار عمودی محور روی را دضربانتعدا و افقی محور روی را کار شدت) .کنید رسم را آن نمودار و ثبت جدول در را
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 بنیه میزان تعیین :دوم مرحله      

 .آورید دست به دقیقه یک در را خود گروهی هم قلب ضربان تعداد طبیعی حالت در ابتدا -1

 .ریدبگی اندازه را او قلب ضربان و برود پایین و باال ها پله از سرعت با دقیقه یک مدت به بخواهید او از سپس -2

 تکرار دقیقه 5تا را عمل همین و کنید شمارش را او قلب ضربان و کند فعالیت سرعت همان با نیز دوم دقیقه در دوباره -3

 .کنید ثبت جدول در را نتایج و کنید

 .نداشته باشد افزایش ورزش، ادامه با دیگر و شود ثابت قلب ضربان تعداد که دهید ادامه زمانی تا را آزمایش -4

 .کنید یادداشت رسیده حداکثر به حداقل از قلب ضربان آن طی که را زمانی دتم -5

 تعداد برگشت الزم برای زمان مدت و کنید شمارش را او قلب ضربان مرتبه، یک دقیقه یک هر استراحت حالت در سپس -6

 مقایسه اند، داده انجام را آزمایشهمین  مشابه که دیگری اشخاص با و بگیرید اندازه را عادی حالت به حداکثر از قلب ضربان

 .کنید

 قلب ضربان و بنیه رابطه تعیین  :سوم مرحله

 .آورید دست به دقیقه یک مدت در استراحت، حالت در را خود دوست قلب ضربان تعداد -1

 دقیقه شمارش در را او قلب ضربان بالفاصله و برود پایین و باال ها پله از زیاد سرعت با دقیقه،3 مثالً معینی مدت در -2

 .آورید دست به را قلب ضربان تعداد افزایش و کنید

 .کنید تفسیر و مقایسه2 و1 مراحل با را مرحله این از آمده دست به نتایج -3

  نکته ها:

 نیا و است نیانگیم مقدار( قهیدق در تپش 81 تا 61)  استراحت تیوضع در قلب ضربان نرمال حد که دیباش داشته توجه

 تیوضع قلب ضربان یعموم طور به مسن افراد و باشد قهیدق در تپش 61 تا 41 نیب تواند یم ورزشکاران یراب مقدار

 .است شتریب استراحتشان

 توسعه وکاربرد:

 تحقیق کنید با توجه به نتایج بدست امده بنیه افراد چگونه تعیین می شود؟ -0

 ؟هیمبرای تقویت عملکرد قلب چه کارهایی بهتر است انجام د -2

 یسرماخوردگ از  -3دیکن مصرف یشتریب حبوبات -٢ دیبخور گردو شتریب -1 :ودشیم شنهادیپ ساده حل راه چند : جواب

 .... و دیده انجام یهواز یها ورزش  -6دیبکش نفس قیعم  -5دیکن نرمش ودیبدو  -4دیکن یریجلوگ

 :مطالب تکمیلی

 :قلب ضربان تعداد یریگ اندازه نحوه

 مچ از استفاده ،ECG ای گراف ویکارد الکترو دستگاه از استفاده دارد، وجود قلب ضربان یریگ اندازه یبرا یمتفاوت یها روش

  یریگ اندازه یسنت روش و قلب، ضربان یریگ اندازه یکیالکتر بند

 .قلب ضربان یریگ اندازه یبرا یسنت روش انتخاب
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 مچ هیناح قلب، ضربان یریگ اندازه یبرا نقاط نیبهتر. است ریپذ امکان هرگشا یرو بر دست انگشتان دادن قرار با که

 کترینزد شست انگشت به که یسمت) مخالف دست مچ یانتها یرو را خود وسط انگشت و اشاره انگشت. است گردن و دست

. باشد شما یرو به رو باال سمت به دیبا مخالف دست کف.دیکن حس خود انگشتان ریز در را قلب تپش دیبا.دیده قرار( است

 یگاه گر،ید فرد کی قلب ضربان یریگ اندازه هنگام که چرا. دینکن استفاده شست انگشت از قلب ضربان یریگ اندازه یبرا

 گردن، شاهرگ قیطر از قلب ضربان یریگ اندازه یبرا.کرد دیخواه حس شست انگشت ریز در زین را خود قلب ضربان

 یآرام به و دیده قرار نییپا فک یانتها به کینزد گلو، کنار در گردن طرف کی یرو را خود وسط انگشت و اشاره انگشت

 :دیتوان یم نکاریا یبرا .دیبشمار را قلب یها تپش تعداد.دیده فشار

 .دیآور دست به را قهیدق در قلب ضربان تعداد تا دیکن ضرب 6 در و دیبشمار هیثان 11 در را قلب ضربان تعداد -1

 هیثان 31 در را قلب ضربان تعداد ای دیکن ضرب 4 در و دیبشمار هیثان 15 در را قلب ضربان تعداد شتریب دقت یبرا -2

 .دیکن ضرب 2 در و دیبشمار

 دقت د،یبشمار را قلب ضربان تعداد یشتریب زمان مدت در چه هر. دیبشمار هیثان 61 طول تمام در را قلب ضربان تعداد -3

 .رود یم باالتر یریگ اندازه

 

 ارزش غذایی کدام سبزیجات بیشتر است:  عنوان ازمایش

 مقایسه ارزش غذایی سبزیجات: هدف ازمایش

 کاغذ ، توری پارچه چینی، فرنگی ، هاون وگوجه هویج عصاره ، هگزان ، استون ، گرم 15 تا 10 اسفناج برگ ابزار ومواد الزم:

 مویین لوله ، کاغذ ،کروماتوگرافی یا صافی
 پاسخ پرسش های متن:

 قدر آن را ساییدن و کنید اضافه استون به آن251و بریزید هاون یک در را شده خرد و تمیز اسفناج برگ گرم پانزده تا ده-1

 .شوند له کامالً ها برگ تا دهید ادامه

 .کنید صاف را آمده دست به عصاره صافی، کاغذ یا الیه چند ریز توری پارچه از استفاده با-2

 .دهید متربرش سانتی21 عرض به باریک نوارهای رتصو به را کروماتوگرافی کاغذ یا صافی کاغذ-3

 کنید سعی .کنید گذاری لکه کاغذ انتهای یک در شکل مانند و برداشته را عصاره از مقداری مویین لوله یک از استفاده با-4

 .باشد پررنگ لکه

  .کنید هیهت کروماتوگرافی حالل لیتر میلی11 هگزان، میلی لیتر9و استونمیلی لیتر1کردن  مخلوط با -5

 .نگیرد قرار حالل داخل آن رنگی لکه که دهید قرار حالل درون طوری شکل مانند را شده گذاری لکه کاغذ  -6

 کنید؟ می مشاهده چه .کنید صبر مدتی و ببندید را ظرف در -7

 عصاره به الیه های رنگی مختلف جدا می شود :جواب

 .کنید مقایسه اسفناج با را آمده دست به های الیه تعداد و کنید تکرار نیز فرنگی گوجه و هویج عصاره با را آزمایش این  -8

 :جواب

 ههای یافت
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 .............................یافته های من:

 توسعه وکاربرد:

 در مورد انواع رنگدانه های گیاهی وارزش تغذیه ای ان ها تحقیق کنید-0

 بدن در بیترک دو هر فتوسنتز در نقش از یاجد لیکلروف البته هستند یاهیگ یها زهیرنگ جمله از دهایکارتنوئ و لیکلروف جواب:

 موجود نیلوتئ و تنیگزان یها رنگدانه موثرند سرطان ضد باتیترک لیتشک در و شودیم لیتبد دیاس کیفول و a نیتامیو به انسان

 .دارند زین دیمروار آب و چشم یها  یماریب برابر در یحفاظت نقش باشند،  یم سرطان ضد نکهیا بر عالوه ها، یسبز نیا در

 با توجه به نتایج بدست امده جرا خوردن سبزیجات با رنگ سبز تیره توصیه می شود؟-2 

 دارند یشتریب ییغذا ارزش رنگ رهیت جاتیسبز :جواب

 مطالب تکمیلی:

 یسمیگل سیاند داشتن و( است موثر خون قند زانیم میتنظ در میزیمن) میزیمن یادیز مقدار داشتن لیدل به جاتیسبز نیا

 کم ها آن یکالر رایز هستند، مناسب اریبس وزن کنترل یبرا جاتیسبز نیا .است دیمف 2 نوع یابتید ارانمیب یبرا ن،ییپا

 یم هم و میینما افتیدر را بدنمان ازین مورد یمغذ مواد میتوان یم هم ها، آن از یادیز مقدار خوردن با جهینت در است،

 از یبرخ و E, C, K یها نیتامیو از مملو رهیت سبز برگ جاتیبزس ن،یا بر الوهع .میکن کمک معده حجم شدن پُر به میتوان

 از یریگ شیپ در دارد، خون شدن لخته در که یا شده شناخته نقش بر عالوه K نیتامیو. باشند  یم  B  گروه یها  نیتامیو

 حائز ابتید و( مفاصل التهاب) ها تیآرتر ،(نیشرائ تصلب) آترواسکلروز ،(استخوان یپوک) استئوپروز چون ییها  یماریب

 نقش ها دانیاکس یآنت نیا ره،یت سبز برگ جاتیسبز در موجود یها  دانیاکس یآنت یسرطان ضد اثرات بر عالوه .است تیاهم

 یم یریجلوگ بدن در آزاد یها کالیراد مخرب اثرات از ها دانیاکس یآنت. دارند یریپ عالئم از یریشگیپ در یمهم

 یریپ به مربوط یسلول انحطاط عوامل گرید ی اندازه به ،یپوست یها  چروك و نیچ بروز در زادآ یها کالیراد اثرات.کنند

 .است

 ؟چه رابطه ای بین شدت و رنگ نور و میزان فتوسنتز وجود دارد: عنوان ازمایش

 رابطه بین فرایند فتوسنتز وشدن ونوع فرکانس نور :هدف ازمایش

 5/1ید ابی سبز و قرمز، ،سدیم هیدروژن کربنات لیتری، قیف، لوله ازمایش ، چراغ مطالعه با نور سف1بشر:  الزمابزارو مواد

 علف مرداب یا هر گیاه ابزی، درصد ، 

 .کنید پر درصد5/1 (شیرین جوش) کربنات هیدروژن سدیم محلول از را لیتری یک بشر چهارم سه حدود-1

 .کنید پر دیگری آبزی گیاه هر یا مرداب علف مقداری از را قیف-2

 (مانندشکل) .دهید قرار بشر ندرو وارونه صورت به را قیف-3

 .دهید قرار قیف شکل ای لوله انتهای روی وارونه صورت به و کنید پر آب با را آزمایش لوله یک سپس-4

 .کنید روشن را آن و قراردهید بشر متری سانتی11 در را سفید نور با مطالعه چراغ-5

 بعد و بشمارید دقیقه5 مدت در را ها حباب تعداد .آزادشوند یکنواخت طور به اکسیژن های حباب تا بمانید منتظر-6
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 .کنید خاموش را چراغ

 .بشمارید دقیقه5 مدت در را ها حباب تعداد دوباره و قراردهید بشر متری سانتی21 در را چراغ دقیقه چند از بعد-7

 .بشمارید را ها حباب تعداد و قراردهید بشر متری سانتی31 در را چراغ بار آخرین برای-8

 کنید تکرار هم قرمز و سبز آبی، المپ با را آزمایش ینا-9

 توسعه وکاربرد:

 کردید؟ استفاده آبزی گیاه از آزمایش این در چرا -1

 کنید تحقیق ای گلخانه گیاهان پرورش برای مصنوعی نور انواع از استفاده مورد در -2

 :مطالب تکمیلی

 یم اهیگ سطح به که ینور رنگ به ، نور تیفیک. باشد یم یخانگ اهانیگ پرورش در مهم یها فاکتور از یکی :نور تیفیک -1

 را نور از ییها فیط هستند قادر اهانیگ. شود یم مشخص نور فیط موج طول اساس بر نور رنگ. شود یم اطالق رسد

 زرد و سبز ینورها و دارند اهیگ رشد بر را اثر نیشتریب یآب و قرمز ینورها .کنند استفاده و جذب ها فیط گرید از بهتر

 رنگ که شوند، ینم اهیگ جذب و شده بازتاب اهیگ سطح از معموال زرد و سبز ینورها. دارند اهیگ رشد در یکم تیاهم

 .باشد یم اهیگ سطح از ها رنگ نیا بازتاب علت به زین اهانیگ سبز

 اهیگ یبرا را متعادل نسبت نیا دیخورش نور که دارند ازین قرمز و یآب نور از یمتعادل نسبت به مناسب رشد یبرا اهانیگ

 در یگلده مشوق یآب همراه به قرمز رنگ که یحال در دارد، نقش اهیگ برگ و شاخ رشد در معموال یآب نور. آورد یم فراهم

 که یصورت در هم نور نیبهتر که چرا. است برخوردار یادیز اریبس تیاهم از زین آن تیکم نور، تیفیک کنار .هستند اهیگ

 و شدت شد اشاره که همانطور. کرد نخواهد یکمک آن رشد به نرسد اهیگ به مناسب مدت به و باشد نداشته یکاف تشد

 .هستند نور تیکم کننده نییتع فاکتور دو نور تابش مدت

 نور شدت-2

 بر نور ریتاث تیاهم نیا که ابدی یم شیافزا زین اهیگ رشد و فتوسنتز زانیم ابد،ی یم شیافزا نور شدت که یهنگام معموال

 عیشا نور کمبود و بوده کم اهانیگ رشد یبرا یخانگ یفضاها داخل نور موارد اکثر در. سازد یم انینما را رشد و اهانیگ

 خوب رینورگ یدارا یها پنجره با ییها اتاق در مشکل نیا البته. باشد یم یخانگ اهانیگ رشد محدودکننده عامل نیتر

 .شود یم دهید کمتر یآپارتمان پسند هیسا اهانیوگ

 مناطق در. باشد داشته همراه به خود با زین را دما نام به یا محدودکننده عامل تواند یم ادیز نور که داشت توجه دیبا

 که یحال در بمانند امان در آفتاب میمستق تابش از که رندیبگ قرار یمحل در دیبا باال ینور ازین یدارا اهانیگ یبرخ ر،یگرمس

 .داد قرار دیخورش میمستق نور در را اهانیگ نیهم توان یم معتدل مناطق در که یحال در. شود نیتام زین ها آن ینور ازین

 نیتامیو. باشند  یم  B  گروه یها  نیتامی از یبرخ و E, C, K یها نیتامیو از مملو رهیت سبز برگ جاتیسبز ن،یا بر عالوه

K یپوک) استئوپروز چون ییها  یماریب از یریگ شیپ در دارد، خون نشد لخته در که یا شده شناخته نقش بر عالوه 

 .است تیاهم حائز ابتی و( مفاصل التهاب) ها تیآرتر ،(نیشرائ تصلب) آترواسکلروز ،(استخوان
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 برابر در یحفاظت نقش باشند،  یم سرطان ضد نکهیا بر عالوه ها، یسبز نیا در موجود نیلوتئ و تنیگزان یها رنگدانه* 

 .دارند زین دیمروار آب و چشم یها  یارمیب

 در یمهم نقش ها دانیاکس یآنت نیا ره،یت سبز برگ جاتیسبز در موجود یها  دانیاکس یآنت یسرطان ضد اثرات بر عالوه* 

 .کنند یم یریجلوگ بدن در آزاد یها کالیراد مخرب اثرات از ها دانیاکس یآنت. دارند یریپ عالئم از یریشگیپ

 .است یریپ به مربوط یسلول انحطاط عوامل گرید ی اندازه به ،یپوست یها  چروك و نیچ بروز در آزاد یها الکیراد اثرات

 یریشگیپ ها یماریب نیا بروز از توانند یم بدن، در A نیتامیو به آن لیتبد و کاروتن بتا داشتن لیدل به جاتیسبز نیا

 بدن یمنیا ستمیس عملکرد بهبود به بدن، در A نیتامیو به آن لیتبد و کاروتن بتا داشتن لیدل به جاتیسبز نی کنند

 داشتن و( است موثر خون قند زانیم میتنظ در میزیمن) میزیمن یادیز مقدار داشتن لیدل به جاتیسبز نیا .کنند  یم کمک

 را یعروق یقلب یها  یماریب به ابتال احتمال جاتیسبز نیا .است دیمف 2 نوع یابتید مارانیب یبرا ن،ییپا یسمیگل سیاند

 بر عالوه. هستند میزیمن و میپتاس ، C نیتامیو ک،یفول دیاس از یغن و دارند ییباال بریف و کم یچرب رایز دهند، یم کاهش

 ماده کی میپتاس.باشند  یم زین کاروتن بتا و نیزاگزانت ن،یپتوگزانتئیکر بتا ن،یلوتئ مانند یاهیگ یها رنگدانه یدارا نیا

 هستند، مناسب اریبس وزن کنترل یبرا جاتیسبز نی .است موثر قلب سالم عملکرد و خون فشار میتنظ در که است یمعدن

 افتیدر را بدنمان ازین مورد یمغذ مواد میتوان یم هم ها، آن از یادیز مقدار خوردن با جهینت در است، کم ها آن یکالر رایز

 .میکن کمک معده حجم شدن پُر به میتوان یم هم و میینما

 

 ؟عنوان ازمایش: چگونه درمقیاس کوچك فلز استخراج کنیم

 تهیه مس از اکسید مس :هدف ازمایش

 اکسید، پودر زغال ،اب ، هیدروکلریک اسید( 11)زن، مس ونچراغ ب: الزمابزار و مواد

 بریزید آزمایش لوله در اکسید را (II) مس ازگرم 6/1 گرممقدار-1

  .شوند مخلوط اینکه بدون کنید اضافه آن روی دقت به را زغال پودر ازگرم  5/1  مقدار-2

 .دهید گرما دقیقه5 مدت به بونزن چراغ با را الیه دو مخلوط این-3

  کنید؟ می مشاهده چه .شود سرد آزمایش لوله تا کنید صبر -4

 ذرات قرمز رنگ مس ازاد شده وتولید شده اند جواب:   

 جرم و کنید خشکرا  آن .کنید جدا را شده استخراج فلز و دهید شستشو یقرق HCl و آب با را آزمایش لوله محتوی -5

 .بگیرید اندازه را آن

 محاسبه را واکنش درصدی بازده مانده، اضافه زغال پودر از ولی شده مصرف اکسید مس  تمام اینکه به توجه با-6

 .معادله واکنش بصورت زیر استکنید

7- uO+C  →  2Cu + CO2                                                2 

 با است برابر نظری : بازدهجواب
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 درصدی بازده باشد گرم1/1برابر آزمایش از آمده بدست مس مقدار که کنیم فرض اگر

 را آن واکنش معادله و دهید انجام را آزمایش دیگر بار یک و کنید مخلوط خوب قاشقک با را اکسید مس و زغال پودر -8

 ید؟گیر می ای نتیجه چه.کنید مقایسه قبل مرحله نتیجه با و کرده محاسبه را واکنش درصدی هبازد بنویسید،

 بازده واکنش بیشتر می شود زیرا  سطح تماس بیشتر بوده و واکنش سریعترو کاملتر انجام می شود :جواب

 ..............................یافته های من:

 توسعه وکاربرد:

 کربن؟ یا است بیشتر مس اتم پذیری واکنش آزمایش نتایج به توجه با-1

 کربن زیرا جای مس را در ترکیب گرفته ومیل ترکیبی ان بیشتر است: جواب 

 کرد؟ استخراج آزمایشگاه در توان می روش، همین با را دیگری فلزهای چه-2

 و... سرب -اهن فلزاتی که واکنش پذیری کمتی از کربن دارند مانند :جواب

 نکات کلیدی:

 فلز و کربن بین پذیری واکنش رقابت اساس بر که شود می بررسی ها آن معدن سنگ از فلز استخراج آزمایش این در

 حذف را فلز اکسیژن باشد فعالتر فلز از کربن اگر دهند، می حرارت را اکسید معدن سنگ و کربن مخوط آموزان دانش.است

 اکسید نیز می توان استفاده کرد 11در این ازمایش از سرب آن  واکنش می دهد با و

 همه که کنید دقت شوند می وزن پالستیکی ظرف در مواد معموالً .کشد می طول ساعت نیم حدوداً آزمایش این: توجه 

 .بگیرند اشتباه مس اکسید با را زغال آموزان دانش است ممکن چون ندهید قرار مشابهی درظروف را مواد

 رنگ سرب مورد در و است مشخص بسیار مس رنگ ند،نمای توجه خالص فلز تولید به باید آموزان دانش مورد هر در: توجه

 از کربن الکتروشیمایی سری جدول در.باشد پودر یا خاکستری های دانه بصورت که .است تشخیص قابل خاکستری کمتر

 .شود می اکسیدتبدیل دی کربن به خود و داده کاهش را فلزات خاطر همین به است باالتر سرب و مس

 

 ؟دجود در مواد غذایی چگونه اندازه گیری میشوانرژی مو:  عنوان ازمایش

 انرژی حاصل از سوختن جند ماده غذایی :هدف ازمایش

بادام ، قوطی الومینیمی نوشیدنی، فوم بسته بندی،  ،:اب، مقدار کمی ازمواد غذایی دلخواه مانند ماکارانی الزمابزار و مواد

 دماسنج، گیره و پایه ، نخ، قاشقک احتراق

 .کنید تهیه ساده گرماسنج یک بندی، بسته فوم و نوشیدنی آلومینیومی قوطی از استفاده با-1

  .کنید اضافه گرماسنج به آب ml 100حدود -2

 .کنید ثبت جدول در و بگیرید اندازه را آب دمای-3

 کنید آویزان ای گیره به نخ با را گرماسنج-4
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 .کنید ثبت و کرده گیری اندازه را( و گردو بادام، ماکارونی،) دلخواه غذایی مواد از کمی مقدار جرم-5

 را آن به سرعت شد خاموش شعله اگر .بگیرید گرماسنج زیر متری سانتی یک در فوراً و کرده ور شعله را غذایی مواد -6

 .کنید روشن دوباره

 .کنید ثبت را آن و بخوانید را آب دمای شد، تمام غذایی مواد سوختن که زمانی-7

 .کنید وثبت گیری اندازه را مانده باقی ماده جرم ماند، باقی نسوخته غذایی، مواد از توجهی قابل دارمق که درصورتی -8

 کنید؟ می مشاهده تفاوتی چه .کنید تکرار دیگری غذایی ماده برای را آزمایش -9

 انتظار از اعداد دور .کنید فهرست را گروه هر توسط آمده دست به غذایی ماده گرم هر ازای به شده جذب گرمای نتایج-11

 .کنید محاسبه را گرم هر ازای به شده جذب گرمای میانگین سپس و کنید حذف را

 

 
 توسعه وکاربرد:

 بسته با برچسب و کنید تبدیل کالری به را آمده دست به غذایی ماده گرم هر ازای به شده جذب گرمای نتایج میانگین -1

 .کنید حساب را خطا درصد و کنید مقایسه غذایی مواد روی بندی

 ...آورند بدست ماکارونی گرم هر ازای به آموزان دانش مثال برای جواب:

گرفته   پرت بوده وحذف می شوند وازبقیه میانگین1٢111و5111که  1٢111،0111،9061،0391،5111،9951،0٢71،0٢11

 میانگین برابر: کهمی شود

 

 
 .نمایید مطرح روش بهبود برای هایی ایده و کنید بحث خطا منابع شناسایی و آزمایش مشکالت مورد در -2

 .....و کالریمتر گرمایی ارزش محاسبه عدم  -3گرما  رفتن هدر در خطا -٢دما و جرم گیری اندازه در خطا -1 :جواب

 سواالت اضافی

 نتیجهای چه اآنه مقایسه از آورید، بدست نیز را دیگر دلخواه غذایی ماده گرم هر ازای به شده جذب گرمای میانگین -0

 گیرید؟-می

 بسته بندی برچسب با و کنید تبدیل کالری به را آمده بدست غذایی ماده گرم هر ازای به شده جذب گرمای نتایج میانگین -2

 .کنید حساب را خطا درصد و کنید مقایسه غذایی رویمواد

 از مواد زیست تخریب پذیر بسازیم؟چگونه پالستیک : عنوان ازمایش
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 تهیه پالستیک از نشاسته :هدف ازمایش

 بشر -سیب زمینی -ظرف چتری -چای صاف کن -گلیسرین-هیدرو کلریک اسید -نشاسته  :ابزار ومواد الزم

 : پاسخ سواالت متن

 کنید؟ می مشاهده چه شود، خشک تا کنید پهن صاف سطح یا پتری ظرف یک روی بر را مخلوط -1

 ماده ژله مانندی تشکیل می شود :جواب

 .کنید بررسی را حاصل پالستیک دو تشابه و تفاوت .دهید انجام گلیسیرین افزودن بدون ار آزمایش-2

 نیسریگل یعبارت به. باشند یم شکننده لمیف شده لیتشک یها ستالیکر حالت نیدرا که نیسریگل شیافزا بدون محصول :جواب

 . کند یم عمل کننده نرم  کی بعنوان

 .کنید مقایسه قبلی های محصول با و کنید تهیه جدیدی پالستیک کربنات، کلسیم نرم پودر افزودن با-3

 شد هیته.... و سخت ، کدر پالستیک کربنات میکلس افزون با :جواب

 دارد؟ نقشی چه پالستیک تولید در کربنات کلسیم و گلیسیرین شما نظر به خود های مشاهده به توجه با-4

 . رود یم بکار کننده سخت و کننده پر بعنوان کربنات میلسک و کیپالست کننده نرم عنوان به نیریگلس :جواب

..........................یافته های من   

 توسعه وکاربرد

 وجود ها پالستیک این بین تفاوتی چه پایدار توسعه دیدگاه از چیست؟ پالستیک این با نفتی پایه های پالستیک تفاوت -1

 دارد؟

 یعیطب ریغ نوع از ینفت یها کیپالست یمونومرها یول ستا یعیطب ماده که هستند گلوگز از کیپالست نیا یمونومرها: جواب

  گردد یم حفظ یاتیح منابع قیطر نیا به گردند یم بر ستیز طیمح به ها کیپالست نوع نیا داریپا توسعه دگاهیازد. هستند

 فعالیت چه ،نوع پلیمر یک از مشتری دلخواه ویژگی با های پالستیک تهیه و خواص بهبود برای صنعت در شما نظر به-2

 .دهند می انجام هایی

 . دهند یم رییتغ دلخواه به را کیپالست یژگیو مختلف مواد افزودن با :جواب

3-...... 

 سواالت اضافی

 یجا به کیپالست هیته یبرا توان یم یاهیگ مواد ریسا و آناناس برگ و ساقه  موز، پوست از چگونه دیکن قیتحق-1

 .کرد دهاستفا توان یم ینفت هیپا یمرهایپل

 فکر کنید از این پالستیک چه مواد دیگری می توان ساخت-2
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 نکات کلیدی:

 یبرا را آن توان یم ، ردیگ قرار استفاده مورد کیپالست هیته آموزش یبرا نیتمر کی عنوان به یسادگ به تیفعال نیاگرا

 در یمشابه ندیفرا .کرد یمعرف کننده نرم اثر از یمثال ای و داد قرار استفاده مورد کهایوپالستیب عنوان به شتریب کار یمعرف

 یبند بسته و ییغذا مواد جمله از محصوالت از یتعداد در استفاده سپس و شود یم انجام نشاسته استخراج  یبرا صنعت

 با لوز،یآم مریپل دو شامل که است شده لیتشک هم به متصل گلوکز یمولکولها از یطوالن رهیزنج از نشاسته .دارد کاربرد

 از نشاسته یوقت ..است شده لیتشک گلوکز دار شاخه یرهایزنج اتصال با نیلوپکتیآم و گلوگز میمستق  یرهایزنج اتصال

 حال نیا با. رهاستیزنج نیب یدروژنیه یوندهایپ خاطر به نیا دهد یم لیتشک لمیف  و شده خشک آب محلول

 لمیف لیتشک و شده شکسته نیلوپکتیآم یها رهیزنج دیسا کیدروکلریه شیباافزا .شود یم لمیف لیتشک مانع نیلوپکتیآم

 نیدرا که است نیسریگل شیافزا بدون محصول نیا دیآ یم وجود به لوزیآم میمستق یها رهیزنج و شود یم انجام بهتر

 بدون یکی که نندیبب را لمیف دو تفاوت دیبا آموزان دانش. باشند یم شکننده لمیف شده لیتشک یها ستالیکر حالت

 یریآبپذ خواص نیسریگل کردن اضافه.دارد یشتریب یکیپالست تیخاص نیریگلس با یگرید و است شکننده و نیسریگل

 ستالیکر لیتشک مانع و گرفته قرار لوزیآم یها رهیزنج نیماب در نیسریگل به متصل آب. برد یم باال را مریپل( آب جذب)

 یم عمل کننده نرم  کی بعنوان نیسریگل یعبارت به. برد یم باال را یکیپالست خواص و شده یشکنندگ مانع و شود یم

 نرم به ازیمرهانیپل از لیوسا هیته یبرا که. داد حیتوض آموزان دانش به آب ذکر بدون توان یم را کننده نرم مفهوم. کند

 . است کننده

 مطالب تکمیلی:

 های زیست تخریب پذیر الستیكپ

های زیست تخریب پذیر شامل استخراج مستقیم پلیمرها از توده  خت پالستیکتولید صنعتی پلیمردرساPLA و PHB فناوری

ها ، فیبرها و  شوند عمدتا شامل سلولز ، نشاسته ، انواع پروتئین باشد پلیمرهایی که از این روش تولید می زیستی گیاه می

 د دارند .باشند که به عنوان شالوده مواد پلیمری و محصوالت طبیعی کاربر های گیاهی می چربی

توانند به عنوان مونومر پلیمرهای مورد نیاز  دسته دیگر موادی هستند که پس از انجام فرآیندهایی مانند تخمیر و هیدرولیز می

ها از  مونومرهای زیستی همچنین می توانند توسط موجودات زنده نیز به پلیمر تبدیل شوند. باکتری صنعت استفاده شوند .

کنند . این باکتری به  هایی در پیکره سلولی خود تولید می ه این دسته از مواد را به صورت گرانولجمله موجوداتی هستند ک

شود . رهیافت دیگر جداسازی ژن های درگیر در این فرآیند  سهولت در محیط کشت رشد داده شده و محصول آن برداشت می

)پلی هیدروکسی  PHA جمله انتقال ژن های باکتریایی تولیدهایی در این زمینه از  باشد که پروژه و انتقال آن به گیاهان می

های  ای که نباید فراموش کرد این است که علی رغم قیمت باالتر تولید پالستیک آلکانوات (به ذرت انجام شده است . نکته

ریب محیط زیست و های سنتی باشد ؛ چرا که بهای تخ زیست تخریب پذیر ، چه بسا قیمت واقعی آنها بسیار کمتر از پالستیک

های معمول در بازار از محصوالت  گیرد . تقریبا تمامی پالستیک هزینه بازیافت پس از تولید هیچ گاه مورد محاسبه قرار نمی

آیند . راه حل جایگزین برای این منظور ، بهره برداری از  باشند ، به دست می پتروشیمی که غیر قابل برگشت به محیط می

 درصد از توده  81باشد که تا  می Ralstonia eutrophus مانندهای خاکزی  باکتری

 



 gmail.com @ 761bimarakM 1396- کاشمر- کارشناس ارشد شیمی فیزیک-محمد کریمی
 

83 
 

 ؟درصد جرمی اسید سرکه سنتی چقدر است: عنوان ازمایش

 درصد استیک اسید در سرکه :هدف ازمایش

، سرکه  معرف فنول فتالین موالر، اب مقطر، 1/1بورت، گیره و پایه ، قطره چکان، سدیم هیدروکسید  ارلن، :الزمابزار و مواد

 سنتی 

 کنید؟ می مشاهده چه .کنید اضافه آن به فتالئین فنل معرف قطره چند و مقطر آب کمی-1

 محلول ارغوانی رنگ می شودجواب:

 .پرکنید صفر نقطه تا )خانگی( سنتی سرکه از را بورت -2

 کنید؟ می مشاهده چه دهید، تکان را آن آرامی به و کرده اضافه ارلن به بورت از قطره قطره صورت به را سرکه محلول-3

 محلول کم رنگ می شود وبعد از افزایش مقداری سرکه بیرنگ می شود جواب:

 .کنید یادداشت را مصرفی محلول حجم و کنید قطع را محلول افزودن صورتی، رنگ رفتن بین از با-4

 آورید؟ بدست را سرکه مولی غلظت زیر معادله از استفاده با و آزمایش از آمده دست به حجم به توجه با-5

NaOH(aq) + HA(aq)  → NaA(aq) + H2O(l) 
 میلی لیتر سرکه مصرف شده است برای محاسبه غلظت  مولی سرکه می توان از رابطه زیر استفاده کرد15فرض کنیم  جواب:

 06/0
15

101/0
1101/01152211 21




 CmCmnVCnVC MM 

 .دآوری دست به مصرفی سرکه در را اسید استیک جرمی درصد سرکه مولی غلظت تعیین با-6

 :جواب
M

da
CM




 است 61جرم مولی که برابر  Mچگالی و d-درصد جرمیaمیتوان از این رابطه استفاده کرد)10

 میزان تعیین برای بورت از استفاده بدون که کنید طراحی آزمایشی ، میلی لیتر است 15/1گر بدانید حجم یک قطره ا-7

 .کنید تکمیل را زیر جدول و کنید استفاده روش آن از ها میوه آب اسید

ضرب کرد تا حجم  15/1می توان به جای بورت از قطره چکان استفاده کرد وتعداد قطره ها رو شمارش داد وتعداد را در جواب :

 سرکه مصرف شده تا نقطه پایانی بدست اید

                                                           ...............یافته های من

 ربرد:توسعه وکا

 کنید؟ مقایسه هم با را ها میوه آب بودن اسیدی میزان جدول به توجه با-1

 اناناس -پرتغال -اب لیمو :جواب

 چیست؟ میوه آب بودن اسیدی عامل کنید تحقیق -3

– یا اسکوربیک اسید در پرتغالترش سیتریک اسید در لیمو در میوه ها مانند  یا اسید های الی بوکسیلیک اسیدروجود ک :جواب

بنزوییک اسید در -مالییک اسید در سیب سبز -الکتیک اسید در میوه های قرمز-فرمیک اسید  وتارتاریک اسیددر اب غوره

 تمشک و....
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 ازمایش تکمیلی:

از نمونه سرکه را در آن ریخته و آن را دوباره توزین نمائید. نمونه را  mL 5دار را وزن نموده و حدود یک شیشه توزین درب

آب مقطر جوشانده شده رقیق نمائید. به محلول سه  mL 81منتقل نموده و آن را با  mL 311به یک ارلن مایر  بطور کامل

فتالئین بیفزائید. سپس تیتراسیون را با محلول قلیائی استاندارد تا زمان تغییر رنگ محلول به صورتی انجام قطره محلول فنل

( را در نمونه سرکه CH3COOHرکه تکرار نمائید. درصد جرمی استیک اسید )دهید. تیتراسیون را با سه نمونه جداگانه از س

 را مقایسه کنیدمحاسبه کنید. نتایج بدست آمده 

 عامل جابجای تعادل چیست عنوان ازمایش:

 بررسی اصل لوشاتلیه :هدف ازمایش

، پتاسیم برمید، سدیم سولفیت سولفات  (11)لوله ازمایش ، استوانه مدرج ، حمام اب گرم ،حمام اب یخ ، مس :الزمابزار و مواد

 موالر 1/1موالر، هیدروکلریک اسید 1.1

 .کنید توجه آن رنگ به و بریزید آزمایش لوله یک در را سولفات (11)موالر مس2/1میلی لیترمحلول 11حدود -1

 .نمایید توجه  رنگ تغییر به و کنید اضافه آن به رااشباع  KBrمیلی لیترمحلول 3با استوانه مدرج مقدار -2

 .کنید بررسی را دما و غلظت اثر و کنید تقسیم قسمت دو به را محلول-3

 : غلظت اثر

 کنید؟ می مشاهده رنگی تغییر چه کنید، اضافه موالرNa2SO 1/1 3میلی لیتر محلول3تا2به محلول شماره یک -4

Cu2+ +4Br-  ↔  CuBr4معادله واکنش به صورت : جواب
سبزرنگ وحلول راست سبزرنگ  است محلول سمت چپ   -2

 رنگ ابی بیشتر می شود زیرا با افزایش این ماده محلول بازی می شود وتعادل به چپ یا در جهت برگشت جابجا می شوداست.

 کنید؟ می مشاهده تغییری چه کنید اضافه HCl موالر1/1میلی لیتر محلول3تا2به محلول شماره دو -5

 است تعادل به راست جابجا شدهامحلول سبزرنگ تر می شود زیر جواب:

 : دما اثر

 کنید؟ می مشاهده تغییری چه دهید، قرار گرم آب درحمام را یک شماره محلول-6

واین نشان دهنده جابجایی تعادل به سمت راست بوده که باعث افزایش غلظت کمپلکس مس  رنگ محلول سبزتر می شود :جواب

 در سمت چپ وجود داردqاکنش گرماگیر بوده ونماد برمید شده است.بنابر این نتیجه می گیریم و

 .کنید توجه آن رنگ تغییر به و دهید قرار یخ درحمام را دو شماره محلول-7

 زیاد شده است 11که نشان دهنده جابجایی تعادل به سمت چپ بوده وغلظت کاتیون مس لول ابی تر می شودحرنگ م :جواب

 ...................................یافته های من:

 توسعه وکاربرد:

 چه های خود یافته از صنعت، در آمونیاك تهیه برای است، تعادلی واکنش یک آمونیاك، تولید واکنش اینکه به توجه با-1

  کنید؟ می ای استفاده
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گاز امونیاک را -3دما را کاهش می دهیم تا تعادل به سمت تولید امونیاک جابجا شود -٢فشار را افزایش می دهیم  -1: جواب

می توان مول هیدروژن ونیتروژن را در حجم ثابت  -4 ج شود وتعادل به سمت تولید امونیاک پیش رودمایع کرده تا از تعادل خار

 افزایش داد

  نکات کلیدی:

:تهیه امونیاک به روش هابر   

225 .1061.92)(
3

2)(
2

)(
2

3 lmolKmolkjHgNHgNgH  

د است اما به دلیل انرژِی درجه انجام این واکنش ار نظر ترمودینامیکی مساع 25این واکنش ثابت تعادل بزرگی دارد بنابر این در 

انرژی فعالسازی باالی ان به دلیل پیوند سه گانه نیتروژن است که باعث  فعال سازی باال به طور سنتیکی کنترل می شود

در مجاورت  Feاز کاتالیزگر .دهند را در دماهای باالتر انجام باید این واکنش  .پایداری ان وواکنش پذیری کم ان می شود

MgO,AL2O3  بنا  و تعادل سریعتر بوجود اید وسرعت تولید آمونیاك افزایش یابدباشدستفا ده کرده تا به دمای کمتری نیازا

.)دمای باال از نظر سنتیکی مساعد ولی از نظر تر  می باشداتمسفر  211فشار درجه و  551   بر این  مناسب ترین دما

 مودینامیکی نامساعد است(

آ یدوگاز هیدروژن از طریق عبور بخار آب از روی زغال داغ و  ز از تقطیر هوای مایع به دست میدر این روش نیتروژن مورد نیا

2)()()(2)(  کراکینگ گاز طبیعی بدست می اید.                ggsg HCOCOH  

لیاف مصنوعی ) %( و پالستیک ها وا5%( ، مواد منفجره)81در تهیه کودهای شیمیایی وتزریق مستقیم به خاك) : کاربرد امونیاک   

 رود  %( به کار می5تجاری) –%(مواد شیمیایی صنعتی 11

2-...... 

 مطالب تکمیلی:

توانند به طور خود به خودی پیشرفت کنندو تامرز کامل شدن پیش می روند  : تنها در یک جهت میواکنش برگشت ناپذیر -1

 مانند سوختن  متان 
CH4+O2CO2+ 2H2O+ q 

              شوند.       ها در شرایط مناسب در هر دو جهت یعنی به صورت دو طرفه انجام می ش: این واکنواکنش برگشت پذیر -2
CoCl2.6H2O CoCl2 +6H2O 

 آبه )ارغوانی رنگ(  6( کلرید IIکبالت )        ( کلرید )آبی رنگ( IIکبالت )                                                  

3-

 ناپذیر فرآیندهای برگشت پذیر فرآیندهای برگشت

 تغییر حالت فیزیک )ذوب، تبخیر و ...(

22انحالل اکثر گازها در آب ) O,H)... و 

 ها در آب انحالل قندها و نمک

 انحالل الکل در آب

 استاالگمیت در غارها تشکیل استاالکتیت و

 واکنش تجزیه سنگ آهک

 پختن غذا

 رسیدن میوه

 زنگ زدن آهن در هوای مربوط

 سوختن مواد الی )متان، نفت و ...(

 مچاله شدن نایلون و مواد پالستیکی در اثر حرارت

 سخت شدن تدریجی سیمان
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 باشد کنش برگشت پذیر در شرایط مناسب سرعت رفت وبرگشت برابر:اگر در یک واتعادلی

 : شرایط بر قراری تعادل          

 سیستم بسته باشد -1              

 یستم ایزوله باشد و با محیط خارج ماده و انرژی تبادل نکند.س -1

درسطح میکروسکپی)مولکول ها( همواره واکنش دهنده ها و فراورده ها به یکدیگر تبدیل می شوند اما تعادل پویا )دینامیك(:    

 خواص ماکروسکپی ثابت است

 می شود  رنگ....ثابت-فشار-غلظت -:در یک تعادل خواص ماکروسکپی مانند دمانکته   

 :در هنگام تعادل غلظت ها ثابت است ولی ممکن است برابر نباشدنکته   

شود که با عامل  چنانچه عاملی با عث بر هم زدن حالت تعادلی یک سیستم شود ، سیستم در جهتی جا به جا می   :اصل لوشاتلیه

 شود . یک تعادل جدید برقرار می آنجا که امکان دارد اثر آن را برطرف کند ،و در سیستم مزاحم مقابله کند و تا

 : های تعادلی عوامل موثر روی سیستم

 غلظت  -0         

برد  میافزایش غلظت یک ماده ، تعادل را در جهت مصرف آن ماده و کاهش غلظت یک ماده ، تعادل را در جهت تولید آن ماده پیش                    

. 

        دار آن ماده در جا به جایی تعادل تأثیری ندارد . به خاطر داشته باشید که ای ثابت باشد، تغییر مق هر گاه غلظت ماده: کته کلیدین        

 غلظت مواد جامد و مایع خالص ثابت است . 

 : اضافی باید مصرف شود و کمبود باید جبران شودنتیجه   

  فشار-2

 هایی را جا به می کند که : : تغییرات فشار، فقط تعادل نکته کلیدی

 تعادل در حالت گازی باشدحداقل یکی از اجزای  –الف  

 های گازی دو طرف واکنش با یکدیگر برابر نباشد.  تعداد مول -ب  

  های گازی کمتر و کاهش فشار)افزایش حجم( تعادل را در :افزایش فشار)کاهش حجم( تعادل را در جهت تعداد مول نکته     

 برد.  های گازی بیشتر پیش می جهت تعداد مول

 

  اثر تغییردما -3

ها قرار دارد . افزایش دما تعادل را در جهت جذب  در سمت واکنش دهنده qباشد واکنش گرماگیر بوده و در نتیجه  H>0 اگر  – 1

 گرما جابجا می کند)در جهت رفت(

ها قرار دارد . و کاهش دما آن را در جهت گرما ده جابجا  در سمت فرآورده qباشد واکنش گرما ده بوده و در نتیجه  H<0اگر  – 2

 می کند

kjHNOqON gg 2/572 )(2)(42  
شود به دلیل افزایش یافتن گاز خرمایی  واکنش در جهت رفت گرماگیر است. با افزایش دما تعادل به سمت راست جا به جا می -1

 تر خواهد شد.  ، مخلوط تیره2NOرنگ 
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نتیجه این عمل کم رنگ شدن مخلوط گازی فوق، به  رود و در صورت کاهش دما، تعادل یاد شده در جهت برگشت پیش می -2

 باشد.  می42ONدلیل افزایش 

 

 ایا هرعنصری از برقکافت محلول ان بدست می اید :عنوان ازمایش

 الکترولیز محلول پتاسیم یدید وتهیه گاز هیدروژن ویدهدف ازمایش:

ولتی،  9یاباتری  -منبع تغذیه جریان مستقیم -گیره های سوسماری -الکترود های زغالی -شکل uلوله : الزمابزار و مواد

 فتالینل فن -پتاسیم یدید

  .نکنید پر کامل طور به را لوله بریزید، یدید پتاسیمموالر   5/1یو شکل مقداری محلول  لوله یک در -1

 استفاده توانید می زغالی الکترود جای هب شده داده تراش دوسر مداد از) .دهید قرار لوله دوطرف در را زغالی الکترودهای-2

 (کنید

 چرا؟(نبندید محکم را آنها درپوش) .کنید اضافه طرف هر به فتالئین فنل معرف قطره چند-3

 چون گاز تولید شده وباعث افزایش فشار می شود وامکان پرتاب الکترورد یا شکستن ظرف وجود دارد جواب:

  کنید وصل ولتی9 باتری یا و DCتغذیه منبع به را هاالکترود سوسماری های گیره وسیله به -4

 افتد؟ می اتفاقی چه .کنید مشاهده را محلول دقت به-5

 در کاتد یا قطب منفی گاز هیدروژن ازاد شده ودر اند یا قطب مثبت ید ازاد می شود جواب:

 -OHیون: جواب کنید؟ می بینی یشپ آن اطراف در را یونی چه الکترود،وجود اطراف محلول ارغوانی رنگ به توجه با -6

 بااند می گویند شود می انجام اکسایش آن در که الکترودی  وگویند میکاتدشود می انجام کاهش آن در که الکترودی -7

 (کاتد )قطب منفی( واند)قطب مثبت جواب:.کنید مشخص را آند و کاتد الکترود تعریف این به توجه

 ....................................یافته های من:

 توسعه وکاربرد:

 این .کنید کامل را آن شود انجام زیر واکنش است ارغوانی آن اطراف که الکترودی در راگ-1

 جواب: واکنش کاهش نامید؟ یم چه را واکنش

 

H2O(l) + 2e → 2.OH- (aq) + .H2 (g)          
 

  د؟کر تهیه را پتاسیم فلز توان نمی روش این با چرا نظرشما به آب و پتاسیم کاهشی پتانسیل به توجه با-2

اب کاهش می یابد واز طرفی پتاسیم به شدت با اب واکنش می دهد زیرا به جای کاهش پتاسیم در کاتد وازاد شدن ان، :جواب

 د از محلول ابی ان استفاده کردیونبا

 دهید؟ راتشخیص آند در شده آزاد ماده توانید می چگونه-3

 ی رنگ می شود که نشانه وجود ید استبا افزایش مقداری چسب نشاسته به اطراف اند محلول اب جواب:

4-....... 
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 مطالب تکمیلی:

:سلول هایی هستند که با عبور جریان الکتریکی از درون یک محلول یک واکنش در خالف جهت سلول های الکترولیتی

 طبیعی پیش می رود و انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود

   مولد جریان مستقیم- 3    محلول ابی(-محلول الکترولیت)مذاب-2   فت )الکترولیز (ظرف برق کا-1 :اجزا سلول الکترولیتی

 دو الکترود از جنس گرافیت یا پالتین-4

خالص -3   ابکاری فلزات-2  برق کافت)الکترولیز( تجزیه یک ماده به وسیله جریان برق-1: کاربرد های سلول الکترولیتی

 سازی فلزات)پاالیش(

 (قکافت)الکترولیزاساس فرایند بر

( + H ( می روند و الکترون می گیرند وکاهش می یابند و در بین کاتیون ها واب)یون اب پوشیده-کاتیونها به سمت کاتد)-1

 بزرکتری داشته باشدE0رقابت صورت می گیرد و گونه ای برنده است که

Ag+>Cu2+> H2O >Al3+>کاتیون فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی 

 ها واب برای رفتن به اند)+(  و اکسایش یافتن رقابت صورت می گیرد و تر تیب اکسایش به صورت زیر است:بین انیون -2

()باز  OH->I->Br->( غلیظ) CL->H2O>CL- (رقیق) >SO4
2-> NO3-> F- 

2H2O+2e→H2+2OH-         )نیمه واکنش کاهش اب)کاتدی 

2H2O→O2+4H++4e  )نیم واکنش اکسایش اب)اندی  

را افزایش می دهد و اکسایش PHتولید می کند که محیط را قلیایی کرده و-OH لکول های اب در کاتد یون نکته: کاهش م

 تولیدمی کند و محیط را اسیدی می کند+H اب 

 E0اب بزرکتر از E0:برای تهیه فلزات قلیایی و قلیایی خاکی نمی توان ازبرقکافت محلول نمک انها استفاده کرد زیرا نکته

 در کاتد کاهش می یابد بنابر این از محلول مذاب انها استفاده می شود فلزات بوده وبه جای ان ها  آبکاتیون این 

  بسازیم؟ حساس و ساده الکتروسکوپ یک چگونه عنوان ازمایش:

 ساختن الکتروسکپ وکارکرد ان هدف ازمایش:

چی، گیره خودکار پالستیکی ، خطکش الومینیم، قی هسانتی متر، ورق 21سیم برق مفتولی حدود  وسایل مورد نیاز:

 پالستیکی، پارچه پشمی، میله شیشه ای، پارچه ابریشمی

 پاسخ سواالت متن:

 الکتروسکوپ های آیاعقربه افتد؟ می اتفاقی چه کنید نزدیک  الکتروسکوپ کالهک به را باردار پالستیکی کش خط -1

  چرا؟ شود؟ می منحرف
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را با دست نگه داریم این روکش در مقابل ولتاژهای باال رسانا است و بار از طریق  خیرزیرا وقتی سیم مفتولی روکش دارجواب:

 دست ما تخلیه می شود

 

 نزدیک آن کالهک به را باردار کش خط دیگر بار .دهید قرار خودکار گیره داخل وسط از را الکتروسکوپ مفتولی سیم -2

  .کنید بررسی را تفاوت و مقایسه قبل حالت با را حالت این چرا؟ افتد؟ می اتفاقی چه.کنید

 عقربه ها منحرف می شوند زیرا سیم مفتولی را با یک جسم عایق گرفته ایم:جواب

.....( خط کش پالستیکی  را با پارچه پشمی مالش دهید. با توجه به 7الکتروسکوپ را روی پایه عایق قرار دهید )شکل  -3

الکتروسکوپ را با این خط کش باردار  خط کش چه نوع باری پیدا می کند؟( ، 2جدول تریبوالکتریک )فصل اول کتاب فیزیک 

 سکوپ چه نوع باری داردوبه روش تماس باردار کنید. دراین حالت الکتر

 معموال خط کش پالستیکی بار منفی پیدا می کند ؟بار منفی پیدا می کند:جواب

به روش القا باردار کنید. در این حالت نوع بار الکتروسکوپ  با تماس دست بار الکتروسکوپ را تخلیه کنید. باردیگر آن را-4

 چرا؟چیست؟

 بار مثبت است زیرا الکتروسکوپ به روش القا باردار شده است جواب:

میله شیشه ای )لیوان شیشه ای( را با پارچه ابریشمی )کاغذ یا نایلون( مالش دهید و به کالهک الکتروسکوپ باردار منفی -5

 به های الکتروسکوپ چه تغییری می کنند؟ نزدیک کنید. عقر

 عقربه ها به هم نزدیک می شوند معموال مثبت است:جواب

تعدادی جسم مانند، خط چوبی، خط کش فلزی، مداد، پاکن و .... را با دست گرفته و به کالهک الکتروسکوپ باردار تماس -6

زمایش کدام یک از ویژگی های اجسام را مورد بررسی قرار در این ا دهید. بار الکتروسکوپ در هر مرحله چه تغییری می کند؟

 می دهید

 هر جسم بدون باری باعث تخلیه بار الکتروسکوپ شود آن جسم رسانا است رسانایی اجسام: جواب

 ................یافته های من:

 

 توسعه و کاربرد 

 خطر افرین ودر چه حالت هایی مفید باشد؟ اندتحقیق کنید وجود بارهای الکتریکی در اجسام در چه حالت هایی می تو -1

محیط اطراف خود داشته  ابارهای الکتریکی زمانی خطر آفرین است که جسم باردار داری اختالف پتانسیل بسیار باالیی ب جواب:

 مفید باشند دفیبریالتورباشد مانند آذرخش و گاهی اوقات مانند دستگاه الکتروشوک یا 

 روند؟ می کجا شود می داده رسانا جسم یک به که بارهایی :عنوان ازمایش

 هدف ازمایش:

فویل الومینیمی، الکترو فور  ،صافی با توری فلزی، چسب نواری، بطری پالستیکی، سیم مسی بدون روکش :  ابزار ومواد الزم

 یا واندوگراف، گیره
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 سواالت متن وپاسخ:

 افتد؟ می اتفاقی چه .بدهید الکتریکی است،بار متصل آن به سکوپالکترو که صافی به واندوگراف یا الکتروفور کمک به -1 

 زیرا هر دو عقربه بار همنام دارند عقربه ها از هم باز می شوند )منحرف می شوند(:جواب  چرا؟

 چند کمک به داشتند فاصله هم از ها لبه صافی اگر .بچسبند هم به کامالً ها صافی تا کنید نزدیک هم به را ها بطری -2

 .متصل کنید هم به کامالً را آنها گیره

 شوند؟ می منحرف صافی داخل های الکتروسکوپ عقربه آیا .کنید باردار را ها صافی واندوگراف یا الکتروفور با -3

 الکتروسکوپ های عقربه آیا .کنید چسبیده نزدیک هم به های صافی خارجی سطح به را دیگری الکتروسکوپ کالهک-4

  چرا؟ ؟شوند می منحرف بیرونی

 بلی زیرا بارهای الکتریکی در سطح خارجی جسم رسانا جمع می شوند: جواب

 

 ....................یافته های من:

 توسعه وکاربرد

 شویم؟ خارج اتومبیل از یا بمانیم فلزی بدنه با اتومبیل درون است بهتر برق و رعد هنگام در بیشتر ینایم برای -1

 ره بارهای الکتریکی در سطح خارجی جسم رسانا جمع می شوندداخل آن بمانیم زیرا هموا: جواب 

 سازند؟ می آن اطرف ای استوانه و مرکزی سیم یک صورت به را )کواکسیال( آنتن های سیم رشته دو چرا -2

ه ای زیرا سیم های بافته شده خارجی مانند توری های فلزی آزمایش باال عمل می کند و مانع ایجاد نویز بروی سیم استوان :جواب

 می شود

 مطالب تکمیلی:

 سطحی بار الکتریکی در کدام قسمت های رسانا بیشتر است :چگالیعنوان ازمایش
 

 هدف ازمایش:

ظرف پالستیکی)زیرگلدانی(، یک ظرف رسانا)الومینیمی( ، ماژیک وایت بورد ، پارچه پشمی، المپ نیون،  :ابزار ومواد الزم

 سکوپ هزار ریالی ، نی نوشابه ، الکترو 2سکه 

 سواالت متن وپاسخ:

 سپس بگذارید ظرف درون عایق دسته کمک به را رسانا ظرف و دهید مالش پشمی پارچه کمک به را پالستیکی ظرف -1

  چرا؟ افتد؟ می اتفاقی چه کنید نزدیک الکتروسکوپ کالهک به و برداشته را آن

 می شودتغییر قابل توجهی بوجود نمی آیدزیرا بار قابل توجهی جابجا ن جواب:  

 روش(بردارید و داده تماس رسانا ظرف با را خود انگشت .بگذارید باردار پالستیکی ظرف درون دوباره را رسانا ظرف -2

 ظرف افتد؟ می اتفاقی چه .کنید نزدیک الکتروسکوپ کالهک به و برداشته را رسانا ظرف عایق دسته با سپس .)القا

  چرا؟ کند؟ می تفاوت قبل مرحله با رسانا ظرف ربا مرحله این درآیا ؟ دارد باری نوع چه رسانا

 عقربه ها منحرف می شوند بار مثبت وقتی جسم رسانا را بروی ظرف پالستیکی باردار قرار دادیم با لمس ظرف رسانا : جواب 

 بارهای منفی منتقل شده به ظرف فلزی از طریق دست ما خارج می شود

 

  چرا؟ افتد؟ می اتفاقی چه کنید نزدیک نئون المپ یک به را آن و .کنید باردار دوباره4 مرحله مانند را رسانا ظرف -3
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بدلیل اختالف پتانسیل باال بارهای الکتریکی روی جسم رسانا از المپ نئون عبور کرده و باعث  المپ روشن می شود: جواب

 یونیزه شدن گاز نئون و روشن شدن لحظه ای آن می شود

 

 رسانای صفحه مسطح قسمت از الکتریکی بار مقداری آزمون صفحه با .کنید باردار4 رحلهم مانند را الکتروفور دیگر بار-4

 همان رسانای صفحه لبه به را آزمون صفحه باردوم .دهید بارتماس بدون الکتروسکوپ به را آن و بردارید الکتروفور باردار

 بیشتراست؟ الکتروسکوپ عقربه انحراف میزان تحال کدام در .دهید تماس بار بدون الکتروسکوپ به و دهید تماس الکتروفور

  گیرید؟ می ای نتیجه چه آزمایش این از چرا؟

در حالتیکه صفحه آزمون را به لبه ظرف فلزی باردار اتصال بدهیم بار بیشتری جابجا می شودنتیجه می گیریم که چگالی بار : جواب

 در نقاط نوک تیز بیشتر است

 توسعه وکاربرد

 سازند؟ می تیز نوك را گیرها برق چرا کنید تحقیق -1

 تبادل بارهای الکتریکی از نقاط نوک تیز بهتر انجام می شود :جواب

2-.................... 

 بسازیم؟ استاتیک الکترو موتور یک :چگونه عنوان ازمایش
 

دوچره( ، صفحه پوبی یا : بطری پالستیکی نوشیدنی، دکمه قابلمه ای، فویل الومینیم، میله نازك)پره  الزمابزار و مواد

 عدد ، واندوگراف ، 2، قوطی فلزی ابمیوه  21در 11پالستیکی به ابعاد 

 ساختن موتور الکترو استاتیک هدف ازمایش:

 

 
 

 

 سواالت متن وپاسخ:

 . .نمایید بررسی را وسط بطری چرخش علت .کنید روشن را واندوگراف -1

ر آلومینیومی به صفحات روی بطری و ایجاد بارهای همنام باعث ایجاد نیروی انتقال بارهای الکتریکی به وسیله دو نوا :جواب

 دافعه می شود



 gmail.com @ 761bimarakM 1396- کاشمر- کارشناس ارشد شیمی فیزیک-محمد کریمی
 

92 
 

 .......................:یافته های من

 کاربرد و توسعه

 کنید مقایسه را استاتیک الکترو موتورهای و الکتریکی های موتور عملکرد -1

ها خاصیت مغناطیسی بوجود می آید که بر مبنای نیروی دافعه و جاذبه در موتورهای الکتریکی در اثر عبور جریان از سیم  :جواب

 مغناطیسی کار می کند در موتور های الکتروستاتیک نیروی دافعه و جاذبه بوسیله بارهای همنام و غیرهمنام بوجود می آید

 

 چگونه دمای تقریبی سیم درون المپ روشن را بدست اوریمعنوان ازمایش:
 دما با اختالف پتانسیل ومقاومت رابطه  :هدف ازمایش

 رابط، منبع تغذیه  اهم سنج، المپ ، امپرسنج، کلید قطع و وصل، سیم: الزم مواد ابزارو

 سواالت متن وپاسخ:

 بگیرید اندازه را ولتی 12المپ سیم رشته الکتریکی مقاومت سنج اهم با  -1

 سر دو به را سنج ولت سپس .کنید وصل تغذیه منبع خروجی دوسر متوالی به طور به را وصل و قطع کلید و المپ،آمپرسنج-2

  ببندید المپ

 .کنید وصل را وکلید تنظیم ولت12 روی را تغذیه منبع خروجی ولتاژ - 3

 کنید محاسبه  را روشن المپ سیم الکتریکی مقاومت المپ، سر پتانسیل دو اختالف و جریان شدت گیری اندازه با -4

 R2 = R1 (1+ αΔθ - ) رابطه از ادهاستف و α = 4/5 * 10-3K تنگستن سیم مقاومت دمایی ضریب به توجه با  -5

 .آورید دست به را خاموش و روشن درحالت المپ سیم دمای اختالف

 .آورید دست به را روشن المپ تنگستن تقریبی سیم دمای آزمایشگاه، محیط دمای به توجه با -6

 توسعه وکاربرد:

 دارد بستگی هایی عامل چه به ای رشته های المپ نور شدت کنید تحقیق-1

 بنابراین به شدت جریان و مقاومت آن بستگی دارد(R*I2)شدت نور تولیدی با توان مصرفی المپ نسب مستقیم دارد  .:جواب

 چه و است؟ گازی نوع چه آنها برای گاز ترین مناسب کنند؟ می گاز از پر را ای رشته های المپ حباب چرا کنید تحقیق -2 

  دارد؟ نقشی

شته باشد با گرم شدن سیم داخل حباب به تدریج تبخیر می شود گازی مناسب است که با اگر در حباب گاز وجود ندا :جواب

رشته گرم شده واکنش شیمیایی ندهد بنابراین از گازهای بی اثر نظیر آرگون استفاده می کنند نقش دیگر گاز تبادل گرمایی 

 شود مناسب رشته المپ با محیط است بطوری که دمای رشته سیم ثابت نگه داشته می

3-................ 

 ه چه نقشی در مدار ها دارندت: مقاومت های متغیر وابسعنوان ازمایش

 نقش متغییر ها در مدار :هدف ازمایش
عدد، چشمه نور )چراغ قوه ( ، مولتی 2ولتی  1.5، دیود نورگسیل، باتری  LDR: مقاومت الکتریکی حساس به نوالزمابزار و مواد

 ، NTCترمیستور گرما  متر ، چشمه گرمایی مثل شمع ، مقاومت حساس به

 سواالت متن وپاسخ:



 gmail.com @ 761bimarakM 1396- کاشمر- کارشناس ارشد شیمی فیزیک-محمد کریمی
 

93 
 

 طور به آن منفی و مثبت های پایانه به توجه با( راLED( دیود نور گسیل )LDR)نوررا به حساس الکتریکی مقاومت یک-1

 افتد؟ میولتی وصل کنید چه اتفاقی 5/1 متوالی باتری دو های پایانه به متوالی

 دیود نورگسیل روشن می شود جواب:

 چرا کنید؟ می مشاهده تغییری چه .بتابانید به نور نوری چشمه با نشد روشن محیط نور با گسیل نور یودد اگر-2

 و در نتیجه مقاومت مدار کاهش پیدا می کند LDRدیود نور گسیل در این حالت روشن می شودمقاومت  LDR جواب:

 
 .دهید توضیح را علت میکند؟ تغییری چه یلنورگس دیود روشنایی .شوید LDRبه  نور رسیدن مانع خود انگشت با --3

مقاومت آن افزایش می یابد به طوری که شدت جریان برای  LDRدیود نورگسیل خاموش می شود.با نرسیدن نور به  جواب:

 روشن شدن دیود نور گسیل کافی نمی باشد

ولتی  5/1متوالی باتری دو های نهپایا به متوالی طور به گسیل نور دیود با را یاترمیستور گرما به حساس مقاومت یک -3

  ببندید

 کنید؟ می مشاهده دیود روشنایی در تغییری چه .کنید گرمایی نزدیک مقاومت به را شمع شعله مانند گرما چشمه یک   -5

 میزان روشنایی دیود نورگسیل افزایش می یابد: جواب

 تغییرات LDR نور به رسیدن از جلوگیری یا تابش با .نیدبخوا را آن مقاومت و کنیدوصل LDR را به دو سر  متر مولتی دوسر -6

 کنید بررسی را آن مقاومت اندازه

 کنید بررسی را مقاومت تغییرات آن، دمای افزایش با و .وصل کنید NTC سر دو به را (سنجی اهم قسمت)متر مولتی دوسر -7

 توسعه وکاربرد:

  LDR ...کنید تحقیق و عکاسی دوربین ها، خیابان وشناییر وصل و قطع سامانه های در مقاومت کاربرد مورد در-1

در سامانه های قطع و وصل روشنایی بعنوان یک کلید خاموش و روشن حساس به نور عمل می کند و   LDRمقاومت های : جواب

 در دوربین های عکاسی با تغییر مقاومت بر اثر نور محیط نور الزم جهت تصویر برداری را تنظیم می کند

 .کنید تحقیق را )دیجیتال( رقمی های دماسنج سازوکار در )ترمیستور( گرما به حساس های مقاومت اراییک-2

دماسنج های رقمی)دیجیتال( که در ساختار آنها مقاومت حساس به گرما به کار رفته است با تغییر دما مقاومت مدار را : جواب

 ییرات را به شکل عددی نمایش می دهدتغییر داده و با استفاده از مدارات های مناسب این تغ

 

 : باتری های با نیروی محرکه یکسان چه تفاوتی با یکدیگر دارند عنوان ازمایش
 :هدف ازمایش

 ولتی معمولی نو، موتور الکتریکی کوچک یا المپ رشته ای  1.5ولتی الکاالین نو، باتری  1.5باتری  :الزم ابزار و مواد

 ..............................:یافته های من

 :توسعه وکاربرد

 اتومبیل زدن استارتولتی متوالی برای 5/1 قلمی باتری8 از اتومبیل، ولتی12 باتری جای به توان می آیا کنید تحقیق -1

  .؟کرد استفاده

خیر زیرا برای استارت زدن مقاومت درونی باتری باید حداقل باشد تا شدت جریان کاهش پیدا نکند زیرا با متوالی بستن  :جواب

 باتری ها نیز به شکل متوالی و درنتیجه افزایش پیدا می کندباتری مقاومت درونی 
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 کنند؟ اندازی راه را اتومبیل موتور بتوانند تا باشند داشته باید هایی ویژگی چه اتومبیل های باتری کنید تحقیق -1

 مقاومت درونی کم جهت ایجاد شدت جریان مناسب -داشتن ظرفیت و اختالف پتانسیل مناسب  جواب:

 

3-........... 

 وخاصیت مغناطیسی ان را از بین ببریم؟ : چگونه اهنربا درست کنیمعنوان ازمایش
 ساختن اهنربا :هدف ازمایش

 دور، کلید قطع و وصل، منبع تغذیه ، لوله ازمایش611: سوزن خیاطی بلند، براده اهن ، سیم پیچ الزمابزار و مواد

 سواالت متن وپاسخ:

 شوند؟ می جذب ها براده آیا.کنید آهن براده وارد را آن ته یا سر .کنید تهیه بلند خیاطی سوزن یک-1

 معموال کمی جذب سوزن می شوند :جواب

 
 همنام های قطب دفع ویژگی از(کنید مشخص نما قطب یا مغناطیسی عقربه با را آن های قطب سوزن، بودن آهنربا درصورت-2

 ).بگیرید نتیجه

 مستقیم ولت6 را آن ولتاژ و کنیدو وصل تغذیه سرمنبع دو به متوالی صورت به ار وصل و قطع کلید و دور 600 پیچ سیم-3

 انتخاب کنید

 شده آهنربا سوزن آیا .کنید قطع وسپس وصل را کلید لحظه یک .بگذارید پیچ سیم درون نیست آهنربا که را بلندی سوزن-4

 بلیجواب:   است؟

 راست دست قاعده از بااستفاده را سوزن های قطب جریان، جهت فتنگر نظر در با است معلوم پیچ سیم پیچیدن جهت اگر-5

 .کنید بررسی مغناطیسی عقربه با را آن درستی سپس و بینی پیش

 سیم طرف یک از را شده آهنربا بلند سوزن .کنید وصل را کلید و کنید نتخاب .متناوب ولت6 را تغذیه منبع خروجی ولتاژ ا-6

 (2شکل( کنید خارج دیگر طرف از آرامی به و وارد پیچ

  چرا؟ دارد؟ مغناطیسی خاصیت سوزن آیا .کنید قطع را کلید-7

 خیر زیرا جریان متناوب باعث از بین رفتن خاصیت مغناطیسی می شود جواب:

 .بگذارید آن دهانه روی مناسبی درپوش و بریزید آهن براده را آن چهارم سه تا کوچکی آزمایش لوله درون-8

 را آهن های براده لوله، روی بر قوی آهنربای یک مالش با(  3شکل(دهید قرار میز روی طولی صورت به را آزمایش لوله -9

 .کنید بررسی را آن درستی نما قطب با سپس و بینی پیش ابتدا را آن های قطب .کنید آهنربا

 کنید بررسی دوباره هارا دهبرا مجموعه بودن آهنربا.دهید تکان شدت به را آن و بگیرید را آزمایش لوله سر دو-11

 ................................یافته های من:

 

 :توسعه وکاربرد

 سازند؟می  چگونه را آهنرباها کنید تحقیق -1

برای ساخت آهنربا سعی می کنند از موادی استفاده کنند که خاصیت مغناطیسی را برای مدت طوالنی تری نگه  :جواب

که شدت  DCخواهند آهنربا شوند در یک سیم پیچ با جریان دارند)پسماند مغناطیسی بیشتری داشته باشند(سپس قطعاتی که می 

 جریان آن بسیار زیاد است قرار می دهند
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  کرد؟ تقویت توان می چگونه را آزمایشگاه شده ضعیف آهنرباهای کنید حقیقت-2

طوریکه جهت تقویت کرد به  DCآهنربای ضعیف شده آزمایشگاه را می توان با قرار دادن در یک سیم پیچ با جریان : جواب

 جریان هم سو با میدان مغناطیسی آهنربا باشد چند آهنربای ضعیف را به هم بچسبانید

3-............ 

 مطالب تکمیلی:

  :هستند دسته دو که کرد ربا آهن توان یم را سیفرومغناط وادم

 ییربا آهن تیخاص یسیغناطم دانیم از شدن خارج با و شده آهنربا عیرس یسیمغناط دانیم در که :نرم سیمغناط فرو -1

  دهد یم دست از را خود

 دهد ینم دست از را خود تیخاص دانیم از خروج با یسیمغناط دانیم در شدن ربا اهن از بعد که :سخت سیفرومغناط -2

 بر یسیمغناط دانیم چون. شوند یم آهنربا م،یده یم قرار یسیمغناط دانیم کی در را سیمغناط فرو مواد که یهنگام

. ردیگ قرار یسیمغناط دانیم ریتاث تحت حوزه هر یسیمغناط یقطب دو که شود یم سبب و گذارد یم اثر یسیمغناط یها هحوز

 شیافزا آنها حجم و کنند یم رشد دانیم وجود با دارند، قرار یمناسب تیوضع در دانیم به نسبت که ییها حوزه نیا بر عالوه

 جابجا ها حوزه نیب مرز و شود یم کوچکتر حجمشان نداشتند، مناسب یریگ سمت که ییها حوزه جهینت در و کند یم دایپ

 خالص که یصورت در کلین و کبالت ، آهن مثل نرم سیمغناط فرو مواددر .کند یم دایپ ییآهنربا تیخاص ماده و شود یم

 از را خود ییآهنربا تیخاص هم یانآس به یول شوند، یم آهنربا یآسان به جهینت در کند، یم رییتغ یآسان به ها حوزه حجم باشند،

 دست از را خود یسیمغناط تیخاص یراحت به چون و روند یم بکار ها لوله میس هسته در مواد نگونهیا.. دهند یم دست

 شوند یم آهنربا یسخت به ، فوالد مثل یمواد سخت سیمغناط فرو مواد .دارند کاربرد دائم ریغ یآهنرباها ساخت در دهند، یم

 شیافزا یبرا مواد نگونهیا در.. کند یم رییتغ یسخت به ها حوزه حجم یعنی دهند، یم دست از را تیخاص نیا هم یسخت به و

 دانیم برداشتن از پس. است ازین تریقو یخارج یسیمغناط دانیم به دارند، مناسب یریگ سمت که ییها حوزه حجم

 ساختن یبرا لیدل نیهم به. کند یم حفظ را دخو ییآهنربا تیخاص ، سخت سیمغناط فرو ماده یخارج یسیمغناط

 .هستند مناسب یدائم یآهنرباها

 بسازیم؟  ساده موتورالکتریکی چگونه: عنوان ازمایش
 ساختن موتور الکتریکی هدف ازمایش:

 آهن ربای استوانه ای نیودیومی، پیچ و مهره، باتری قلمی ، سیم مسی، : وسایل مورد نیاز

 :وپاسخ سواالت متن

 کنید وصل پیچ یک ته به را قوی میونئودی ای استوانه نربایآه یک -1

  چرا؟ افتد؟ می اتفاقی چه .کنید نزدیک آلکاالین قلمی باطری یک منفی پایانه به را پیچ نوك -2

 جذب باتری می شود بدلیل القای مغناطیسی پیچ،آهنربا می شود و به باتری می چسبد :جواب

 
 می اتفاقی چه( شکل مطابق) .دهید تماس آهنربا استوانه محیط به را باطری ثبتم پایانه مسی سیم قطعه یک کمک به-3

  چرا؟ افتد؟

 پیچ حول محور خود شروع به چرخش می کند چون میدان مغناطیسی بر بارهای الکتریکی نیرو وارد می کند  :جواب

 ؟ کند می تغییری چه دهیم انجام را آزمایش هدوبار و(برگردانیم را آهنربا) کنیم وصل پیچ ته به را آهنربا دیگر طرف اگر -4

  چرا؟

 بنابر قانون دست راست وقتی جهت میدان تغییر کند جهت نیرو نیز تغییر می کند جهت چرخش پیچ عوض می شود :جواب

 .کنید مشخص را آهنربا های قطب جهت راست دست قاعده از استفاده با -5
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مثال با  .کنید مقایسه باال قسمت در خود جواب با و کنید استفاده آهنربا های قطب کردن مشخص برای دیگر روش یک از -6

 استفاده از قطب نما یا قطبین آهنربای شناخته شده

 ...................یافته های من: 

 توسعه وکاربرد:

 .کنند می کار چگونه مستقیم جریان موتورهای که کنید قیقتح -1

)استاتور( تشکیل شده که وقتی جریان به آنها بخش ثابت ایستانهچرخانه)روتور( و یک  موتورهای جریان مستقیم از یک  :جواب

می رسد قطب های همنام مغناطیسی می سازند که موجب کشش و رانش می شوند و همچینین دارای یک سوییچ 

ن مستقیم با جذب و دفع مغناطیسی)کوموتاتور( است که در هر سیکل جهت جریان را برعکس می کند به این ترتیب موتور جریا

 آهنربای الکتریکی توسط آهنربای دائمی یا آهنریای الکتریکی بیرونی کار می کند

 

 

 :چگونه یک بلند گوی ساده بسازیمعنوان ازمایش
 ساختن بلند گوی :هدف ازمایش

م الکی نازك،چسب هدفون،سی ،میلی متر 21ی به قطر ومسوهان اهنربای نیودی تیکی بزرگ،سبطری پال :ابزار ومواد الزم

 حرارتی

 سواالت متن وپاسخ:

 .کنید جدا را بزرگ پالستیکی بطری یک شکل مخروطی قسمت -1

 .کنید صاف سوهان با را بطری دهانه دار دندانه قسمت و برداشته را بطری در -2

 35 ضخامت ( نازك الکی سیم دور51 حدود شده صاف قسمت روی 3 / چسب با را آن و بپیچید )متر میلی -3

 .کنید ثابت حرارتی

 بطری دهانه به را در و کنید ثابت بطری درِ داخلی قسمت به را متر میلی21 قطر به نئودیمیمی آهنربای یک -4

 .بچسبانید

 خروجی مخصوص فیش های سیم به را آنها و بردارید سنباده با را پیچ سیم الکی سیم سر دو روکش -5

 .کنید وصل )هدفون( صدا

 است صدا پخش حال در که دیگری صوتی وسیله هر یا رایانه تاپ، لپ صدای خروجی محل به را فیش -6

 .کنید متصل

  شود؟ می ایجاد چگونه صدا این بگیرید؟ خود گوش نزدیک را بطری دهانه-7

 با ارتعاش سیم پیج در میدان مغناطیسی :جواب

 

 :.........................یافته های من

 توسعه وکاربرد

  سازند؟ می چگونه را آنها بلندگوها، صدای کیفیت بهبود برای کنید تحقیق-1

با اضافه کردن دیافراگم به بلندگو به و ترکیب چندین بلندگو به طوریکه قادر به پخش طیف گشترده ای از فرکانس های : جواب

 صوتی باشند تا کیفیت صدا بهبود یابد

 کنید همقایس یکدیگر با را میکروفون و بلندگو عملکرد-2
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در بیشتر مواد میکروفن هاساختاری شبیه به بلندگو دارند با این تفاوت که در بلندگو عبور جریان باعث ارتعاش می شود و  جواب:

در میکروفن ارتعاش در یک میدان مغناطیسی باعث ایجاد جریان متناوب می شود همچنین گروه دیگری از میکروفن ها به گونه 

 ییر مقاومت جریان متناوب ایجاد می کنندطراحی شده اند که با تغ

 
3-....................... 

 مطالب تکمیلی:
 :بلندگوها درونی ساختار

  یک ساختار زیر شکل در. کند می تبدیل صوت به را الکتریکی سیگنالهای و دهد می انجام را میکروفون یک عکس عمل بلندگو

 قرار پیچ سیم که بلندگو مرکز به دیافراگم مرکز.کند تحرك راحتی به بتواند تا شود می ساخته کاغذ از غالباً بلندگو دیافراگم 

 از الکتریکی جریان که هنگامی. است شده متصل بلندگو بدنه به کننده ثابت طریق از نیز اطراف از و است شده متصل دارد

 آهنربای با مجاورت اثر در که گردد می مغناطیسی میدان آمدن بوجود باعث کند، می عبور بلندگو پیچ سیم سیمهای طریق

 به یا کشیده داخل به را دیافراگم کاغذ نتیجه در و شده محافظ درپوش و مرکزی هسته آمدن پایین یا باالرفتن باعث بلندگو،

 مدیافراگ کاغذ پیچ، سیم داخل در الکتریسیته جریان پیوسته تغیرات و هسته این سریع حرکت اثر در. داد خواهد فشار خارج

 .شد خواهد صوت تولید باعث خود که کرد خواهد نوسان پیوسته بصورت

 

 .شود می مغناطیسی میدان آمدن بوجود باعث کند، عبور جریان آهنی، هسته یک دور به شده پیچیده سیمهای از اگر

 گردد می آهنربا از نیآه هسته شدن دفع باعث دارد، وجود بلندگو در که باشد ثابتی آهنربای قطب با قطب هم میدان این اگر

 .گردد می آهنربا جذب باعث آن، بودن قطب هم غیر صورت در و

 

 مواد از نظر مغناطیسی چه ویژگی هایی دارند؟ :عنوان ازمایش
 مواد مغناطیس وغیر مغناطیس هدف ازمایش:

،لوله الومینیومی،میله شیشه میلی متر 11میلی متروارتفاع21یودیمی به قطرناهنربای 2نخ،  گیره وپایه، :ابزار ومواد الزم

 ظرف اب -ای،پوشش پالستیکی سوزن سر سرنگ،یک تکه فوم 

 سواالت متن وپاسخ:

 .کنید آویزان افقی صورت به نخ با، وسط از را آن و .کنید تهیه متر سانتی3 طول و متر میلی6 حدود قطر به آلومینیمی لوله-1

 لوله طول از بیشتر کمی فاصله به را میلیمتر11 ارتفاع و میلیمتر21 حدود قطر به ای استوانه نئودیمیمی آهنربای دو-2

 .باشند هم روبروی آن ناهمنام قطب دو که بچسبانید طوری صفحه یک روی آلومینیمی،

 نهآزادا بتواند آهنرباها وسط در لوله که دهید قرار آویزان حالت به آلومینیمی لوله زیر در ای گونه به را آهنرباها شامل صفحه-3

 (1 شکل) بچرخد

 است؟ چگونه آهنرباها بین مغناطیسی میدان به نسبت آلومینیمی لوله گرفتن قرار راستای-4

 لوله آلومینیومی موازی با خطوط میدان مغناطیسی قرار می گیرد ب:جوا

 
  چرا؟ کند؟ می تغییری چه آلومینیمی لوله راستای.بچرخانید آرامی به صفحه کمک به را هنرباهاا-5

 بدلیل ساختار پارامغناطیسی آلومینیوم همواره موازی با خطوط میدان باقی می ماند :ابجو
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 لوله مانند وسط از را آن.کنید تهیه متر سانتی3 طول و متر میلی6 حدود قطر به )ای شیشه همزن( ای شیشه میله-6

 .کنید آویزان آهنرباها قطب دو بین افقی صورت به آلومینیمی

 لوله با تفاوتی چه آن قرارگرفتن راستای یگیرد؟ م قرار آهنرباها بین میدان به نسبت راستایی چه رد ای شیشه میله-7

  چرا؟ دارد؟ آلومینیمی

تقریبا عمود بر خطوط میدان قرار می گیردزاویه قرار گرفتن در میدان آنها تقریبا نود درجه باهم متفاوت است زیرا شیشه  :جواب

 ساختار دیامغناطیسی دارد

 روی و کرده آب از پر را آن .کنید فرو فوم تکه یک وسط در عمودی صورت به را(سوزن سر) سرنگ سوزن پالستیکی پوشش-8

 (2شکل( کنید شناور آب

  چرا؟ افتد؟ می اتفاقی چه .کنید نزدیک آب ستون به آرامی به را میونئودیمی آهنربای-9

 یسی شبیه شیشه دارداز آهنربا دور می شود زیرا آب خاصیت دیامغناط: جواب

 .................یافته های من:

 :توسعه وکاربرد

 و ها کانی مغناطیسی ازخواص استفاده با روش این در .است مگنتومتری روش معادن، اکتشاف ژئوفیزیکی های روش از یکی-1

 تحقیق مورد این در .میشوند شناسایی ذخایرزیرزمینی زمین، سطح مغناطیسی میدان شدت تغییرات همچنین و ها سنگ

  .کنید

در این روش با اندازه گیری تغییرات میدان مغناطیسی منطقه نسبت به میدان مغناطیسی زمین و با توجه به ویژگی های  جواب:

 مغناطیسی کانی ها و نفوذپذیری مغناطیسی فلزات و سنگ ها به شناسایی ذخایرموادی نظیر آهن،مس،نیکل و... می پردازند

 

2-........... 

 سازوکار مبدل های الکتریکی چگونه است؟ عنوان ازمایش:
 ولت ،  12به  221ولتی، مبدل  1.5المپ نیون ، المپ راه انداز مهتابی، باتری  :الزمابزار و مواد

 سواالت متن وپاسخ:

 شن میشودچرا؟نئون رو چرا؟ ؟ شود می روشن المپ آیا.کنید متصل ولتی5 باتری های پایانه به را نئون المپ یک دوسر -1

 به دلیل تغییر شار و افزایش اختالف پتانسیل: جواب

 های پایانه از به یکی را خروجی سیم سر یک .کنید وصل نئون المپ به را ولت12 به221 مبدل یک ورودی سیم سر دو -2

  چرا؟ افتد؟ می چه اتفاقی .کنید قطع و وصل ای لحظه صورت به را خروجی سیم دیگر سر و کنید وصل باتری

 به دلیل تغییر شار و افزایش اختالف پتانسیل. المپ نئون روشن می شود جواب: 

 
 می المپ روشن آیا نگهدارید، متصل ثابت صورت به باتری های پایانه به ای لحظه تماس جای به را خروجی سیم اگر -3

 خیرتغییر شار صفر است جواب:  چرا؟ شود؟

 دارید؟ نگه روشن همچنان را المپ باال، آزمایش در توانید می چگونه- -4

 سرعت قطع و وصل دوسر سیم متصل به باتری را افزایش داد جواب:

 چرا؟ افزاینده؟ یا بود کاهنده مبدل آزمایش این در  -5

 افزاینده زیرا المپ با باتری یک و نیم ولت روشن نمی شود : جواب
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 ..........................................یافته های من:

 

 :کاربرد و توسعه

 است شده تر حجم کم و تر سبک گذشته های مبدل به نسبت )شارژرها( امروزی های مبدل چرا کنید تحقیق-1

 افزایش فرکانس برق ورودی به دستگاه و تغییر ساختار هسته سیم پیچ آنها  جواب:

 

 چگونه انرژی الکتریکی را بدون سیم انتقال دهیم؟ عنوان ازمایش:
 انتقال انرژی الکتریکی بدون سیم هدف ازمایش:

متر سیم الکی به قطر N5 2222یا24193N2اهمی، ترانزیستورکیلو 1مقاومت  ،LEDدیود نور گسیل :ابزار ومواد الزم

 سانتی متر4لوله به قطر  میلی متر،35/1

 

 سواالت متن وپاسخ:

 میشود؟ روشن دیودنورگسیل چرا( 4شکل(بگذارید دور15 مسطح های پیچه روی را نورگسیل دیود با همراه دور31 پیچه-1

  گیرد؟ می کجا از را خود انرژی

 ثانویه  پیچ سیم در القای الکترومغناطیسی طریق .از است یافته )باتری (افزایش اولیه پتانسیل الفاخت زیرا جواب:

 ...............یافته های من:

 :توسعه وکاربرد

 می روشن ولتی 51دیود چرا .دارد نیاز ولت 1 از بیش پتانسیلی اختالف به نورگسیل دیود شدن روشن اینکه به توجه با -1

 شده برابر دو ثانویه پیچ سیم دور تعداد چون جواب: شود؟

 کنند؟ می کار چگونه برقی های مسواك و همراه های تلفن سیم بدون شارژر کنید تحقیق-2

 شود می ثانویه پیچه دردوسر پتانسیل اختالف ایجاد باعث که شود می القا ثانویه در جریانی اولیه در شار تغییر با جواب:

 

 :پروژه

 قش نیتروژن در سالمت ورشد گیاهبررسی ن:  عنوان
 

کاغذ تورنسل قرمز،بشر،کاغذ صافی،قیف، پنبه، لوله ازمایش، همزن،سود سوز اور،اب مقطر، خاك گلدان، دانه :ابزار ومواد الزم

 مناسب

 گیاه رشد میزان و ظاهری شکل بر خاك نیتروژن کمبود تأثیر بررسی :هدف ازمایش

 

 ،)باقال یا نخود( مزرعه یونجه خاك گندم، مزرعه خاك :کنید تهیه متوسط گلدان یک اندازه به زیر های خاك انواع از ابتدا-1

 فروشی گل از نیتراتی کودهای با شده غنی خاك باغچه، خاك

 برچسب با را نوع خاك و بریزید جداگانه ظروف در را ها خاك .بگذارید کنار آزمایش برای را خاك نمونه هر از کمی مقدار-2

 .کنید شخصم ظرف روی

 .کنید گذاری شماره اشتباه از جلوگیری برای و پرکنید ها خاك با را آنها و انتخاب اندازه هم گلدان چهار-3

 کند می رشد بهتر شما منطقه هوایی و آب شرایط در که دانه نوع یک از مساوی تعداد به گلدان هر در -4
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 و ها گره فاصله میان ها، برگ رنگ رشد، میزان .کنید آبیاری منظم رطو به و دهید قرار مشابه کامالً شرایط رادر ها گلدان-5

 .کنید برداری عکس و بررسی دقت به را گیاهان خصوصیات سایر

 کودی نوع هیچ کرده و آبیاری را آنها فقط مدت این طول در و دهید ادامه را آنها بررسی و گیاهان به رسیدگی ماه2 حداقل-6

 .یدنکن اضافه ها گلدان خاك به

 ترتیب به اید گذاشته کنار قبل از که هایی خاك نمونه با آزمایش برای مشاهدات، بررسی و گیاه رشد پایش از بعد

 :کنید عمل زیر

 .بزنید هم به خوب مقطر، آب لیتر میلی21 با را خاك از گرم چهار-1

 .کنید صاف را آمده دست به مایع صافی کاغذ از استفاده با-2

 .کنید استفاده ازدستکش سود محلول از استفاده هنگام .کنید سودسوزآوراضافه محلول لیتر میلی2 شده صاف مایع به-3

 بریزید آزمایش لوله یک در را آمده دست به مخلوط از مقداری-4

 .بگیرد قرار مایع ازسطح باالتر که کنید آویزان آن داخل در طوری لوله باالی از را قرمز تورنسل کاغذ یک تصویر مطابق-5

 .ببندید کامالً پنبه با را لوله درِ بالفاصله-6

 ها خاك همان در گیاهان رشد از آمده دست به نتایج با و مشاهده خاك نوع چهار هر مورد در را لوله داخل تغییرات-7

 .کنید تحلیل و مقایسه

 نیست؟ الزم قرمز تورنسل کاغذ از استفاده آیا-8

 

 پرسش وفعالیت های تکمیلی:

 تکمیلی تهای عالیف و شپپپرس

 .کنید تهیه کامل گزارش و کرده تحقیق پروژه، این از آمده دست به نتایج مورد در-1

 .ببرید نام را گیاهان در نیتروژن کمبود عالئم-2

 می خاك نیتروژن میزان تقویت باعث گیاهانی چه کشت و دارند احتیاج بیشتری نیتروژن به بهتر رشد برای گیاهانی چه-3

 شود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


