
 ؟آیا غلظت ودما بر سرعت واکنش ها موثرند

 

 

 ایمنی و هشدار  

 استفاده از دستکش ایمنی الزامی است. -1

 اسید خورنده بوده با احتیاط از آن استفاده کنیدکلریدریک  -2

 پس از انجام آزمایش محلول را سریعاً شستشو داده )درصورت امکان زیر هود( دور بریزید. -3

 

 الف(

1- ml50  موالر به به داخل ارلن  5/0محلول سدیم تیوسولفاتml250 بریزید 

 بردارید. HCl M5/0محلول  ml5با استوانه مدرج   -2

 را پررنگ بکشید و ارلن را روی آن قرار دهید. Xروی یک کاغذ سفید عالمت  -3

 اقی می افتد؟محتوی استوانه مدرج را به ارلن اضافه کنید و کرنومتر را روشن کنید، چه اتف -4

 نگاه کنید زمانی که عالمت ناپدید شد کرنومتر را متوقف کنید و زمان را ثبت کنید. Xاز باال به عالمت  -5

 تکرار کنید و زمان را ثبت کنید. HClاز محلول  M1-M5/1-M2آزمایش را با غلظت های  -6

 کنید.زمان برده و آن را تفسیر  -نتایج حاصله را بر روی نمودار غلظت -7

 موالر سدیم تیوسولفات به صورت زیر تکرار کنید. 5/0و  HClمحلول  M1آزمایش را با غلظت ثابت  -8

زمان کدر شدن در هر کدام از درجه سانتی گراد  65تا  20با حرارت دادن محلول سدیم تیو سولفات طی چهار مرحله از دمای  -9

 یاداشت کنید.دماها را بدست آورده و 
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 زمان برده و آن را تفسیر کنید. -حاصله را بر روی نمودار دمانتایج  -9

 

 

 

 یافته ها من 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

 توسعه  و کاربرد

 علت کدرشدن رنگ محلول را درهر دو مرحله آزمایش را بنویسید؟ -1

 سرعت واکنش های شیمیایی را بیان کنید؟ دالیل تاثیر غلظت و دما بر -2

 های شیمیایی تاثیر گذارند؟بررسی کنید که چه عوامل دیگری بر سرعت واکنش -3

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

 دخالت دارد؟ چه عاملیدرمورد عملکرد زود پز  -4
 

 

  



 انرژی موجود در مواد غذایی چگونه اندازه گیری می شود؟

 

 ایمنی و هشدار  

 ایمنی الزامی است. و دستکش عینکاستفاده از  -1

1- ml 10 .آب را در داخل لوله آزمایش بریزید 

 قرار دهید.لوله آزمایش را با گیره روی پایه با زاویه ای که در شکل مشخص شده محکم کنید و توری نسوز زیر آن  -2

 

 جرم یک قطعه کوچک از مواد غذایی را وزن کرده و ثبت کنید. -3

 ثبت کنید.در جدول درجه حرارت اولیه  آب را بگیرید و  -4

 ماده غذایی را به نوک میله بزنید اگر ماده غذایی دراثر حرارت ذوب می شود از قاشق چایخوری به جای میله استفاده کنید. -5

راغ بونزن آتش بزنید و فوراً در یک سانتیمتری زیر لوله آزمایش و باالی توری نسوز بگیرید. اگر شعله خاموش شد نمونه را با چ -6

 بسرعت آن را دوباره روشن کنید.

 زمانی که سوختن ماده غذایی تمام شده با دماسنج آب لوله را بهم زده و دمای آن را ثبت کنید. -7

 ز ماده غذایی نسوخته باقی ماند آن را از میله جدا کرده و وزن ماده باقی مانده را ثبت کنیددرصورتی که مقدار قابل توجهی ا -8

 آب گرم لوله آزمایش را خالی کنید و آن را دوباره با آب سرد پر کرده و آزمایش را برای ماده غذایی دیگری تکرار کنید. -9



 

 2ماده غذایی  1ماه غذایی  اندازگیری 

   (gجرم ماده غذایی )

   دمای آب قبل از حرارت دادن 

   دمای آب بعد از حرارت دادن 

   تغییر دما 

   گرمای جذب شده توسط آب

گرمای جذب شده توسط آب  به ازای هر گرم 

 مواد غذایی 

  

 

 یافته ها من 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

 کاربرد توسعه  و

ها مقایسه و استاندارسازی گردد و هر گروه برای یک ماده غذایی برای همه گروه ها بصورت یکسان انتخاب شود و توسط گروه -1

 آزمایش دوم خود از مواد غذایی دیگری استفاده کند.

استفاده از ظرف نید، به نظرشما به جای لوله آزمایش از ظرف فلزی )لیوان فلزی ویا قوطی ( برای حرارت دادن آب استفاده ک  -2

 فلزی چه مزیتی دارد؟ 

 ، جرم بیشتری از مواد غذایی استفاده کنید. ml50یا  ml25از حجم آب بیشتری استفاده کنید به عنوان مثال  -3

با هم و  نتایج گرمای جذب شده به ازای هر گرم مواد غذایی بدست آمده توسط کالس در یک صفحه جمع آوری شده و -4

مقایسه گردد و سپس در مورد مشکالت آزمایش ، شناسایی منابع خطا بحث شود  بندی روی مواد غذاییهمچنین با برچسب بسته

 و ایده های برای بهبود روش مطرح گردد.

 

 

  



 ؟انرژی الکتریکی بگیریمیوه و سبزیجات درم چگونه از انرژی شیمیایی موجود

 

 ایمنی و هشدار  

 ایمنی الزامی است. عینکاستفاده از  -1

 دو عدد سیب زمینی تمیز بردارید یا یک سیب زمینی را از وسط نصف کنید. -1

 را در سیب زمینی فرو برید.مس و روی  میله فلزیدو  -2

 افتد؟متصل کنید. چه اتفاقی می  LEDهای فلزی را به المپ میله وسیله گیره سوسماریبه  -2

 با استفاده از ولت سنج ولتاژ باتری را اندازه گیری کنید. آیا انرژی آن برای راه اندازی ساعت دیجیتال کافی است؟ -3

 ؟ولتاژ کدام باتری از همه بیشتر است با تعویض فلز روی به فلزهای دیگر در دسترس ) آهن، منیزیم و ...( ولتاژ را بررسی کنید،  -4

ه بمطابق شکل زیر  ها راهای سیب زمینی باتریبا استفاده از چند میله روی و مس و تکهبرای داشتن باتری با ولتاژ باالتر   -5

 آیا ولتاژ آن برای راه اندازی ساعت دیجیتال کافی است؟ببندید.  صورت سری

 

 

 یافته ها من 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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 توسعه  و کاربرد

 ولتاژ حاصل به چه عواملی بستگی دارد؟بررسی کنید  -1

موز و .... استفاده کرد، سری ، پرتغال ،لیمو با آن باتری ساخت می توان ازسیب زمینی تنها ماده غذایی نیست که می توان  -2

 باتری پرتغالی به عنوان یک شب خواب مطابق شکل تهیه کرده ودرکالس ارایه دهید.
 

 

  



 ها استفاده کنیم؟های سریع برای شناسایی پالستیکچگونه از روش

 

 ایمنی و هشدار  

 استفاده از دستکش ایمنی الزامی است. -1

 خورنده بوده با احتیاط از آن استفاده کنیداسیدها  -2

 

 الف(

 داخل به وسط از نشود آغشتهآن  باالیی هاي دیواره که نحوي به را عسل ml20حدود  و کرده خشك کامال را استوانه مدرجی -1 

 .کنید شروع ابتدا از را کار است بهتر افتاد اتفاق این اگر .کنید منتقل ظرف

و سپس  ظرفشویی مایع ml20به همین ترتیب  بریزید. عسل الیه روي دقت با و آرامی به پت پی توسط را شیر ml20 حدود  -2

ml20  آب و در نهایتml20  الیه آب بریزید، ستون چگالی شما آماده است.روغن گیاهی روي 

 آماده کنید. )پلیمرها پرمصرف جدول زیر(هاي پلیمريها و نمونهقطعات کوچك از پالستیك  -3

 پلیمر دانسیته ایستد؟ می الیه کدام در پلیمر .دهید قرار روغن الیه روي آرامی به پنس توسط را مجهول پلیمري هاي نمونه -4

 است؟ چقدر

 نوع پلیمر را حدس بزنید زیر دولبا توجه به ج -5

 هاي صنعتی و پرمصرفمقایسه دانسیته تقریبی تعدادي از مهمترین پالستیك جدول

پلی  ماده 

 (PPپروپیلن)
پلی اتیلن 

 (LDPE)سبك
پلی اتیلن 

 (HDPE)سنگین
آکرونیتریل 

بوتادین 

استایرن، 

(ABS) 

پلی 

 ،(PS)استایرن
پلی اتیلن تري 

 (PET)فتاالت

پلی وینیل 

 (PVCکلرید)

 چگالی
3g/cm 

0.91 0.93 0.94 1.0 1.06 1.3 1.4 
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 و با هم زدن سعی کنید پلیمر را حل کنید. قطعه کوچکی از پلیمر را برداشته و در یك لوله آزمایش حاوي حالل قرار دهید  -6

نوع پلیمر را  و جدول زیر  مشاهداتدر صورتی که نمونه دردماي اتاق حل نشد آن را در حمام آب گرم قرار دهید  بر مبناي  -7

 حدس بزنید.

 حالل نام پلیمر ردیف

 بنزن  –سیکلو هگزان  پی وي سی  1

 دماي باال()بنزن  –سیکلو هگزان  اتیلنپلی  2

 دماي باال()بنزن  –سیکلو هگزان   پلی پروپیلن  3

  سیکلوهگزان –بنزن  پلی استایرن  4

 سولفوریك اسید غلیظ پلی اتیلن تري فتالت  5

 سولفوریك اسید غلیظ  آکرونیتریل 6

 

 یافته ها من 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 توسعه  و کاربرد

  شناسایی پلیمرها ) فیزیکی و شیمیایی( و چگونگی انجام آن ها تحقیق کنید. درمورد آزمون هاي -1

 کند؟ می کار اساس چه بر و چیست؟ پلیمرها دانسیته گیري اندازه براي استاندارد گرادیانی ستون -2

 دمیلیونص االن شود می برآورد. شوند می کشته دریاهادر  پالستیکی زباله انبوه خاطر به دریایی جانور صدمیلیون از بیش سالی -3

، در این رابطه تحقیق کنید و  راه هاي براي کاهش آن شود می اضافه تن میلیون سی امسال و شناورند دریاها در پالستیك تن

 پیشنهاد کنید.

 

 

 

 



 ؟پالستیک از مواد زیست تخریب پذیر بسازیمچگونه 

 

 یک فنجان شیر را در ظرفی حرارت دهید تا زمانی که گرم شود الزم نیست شیر بجوشد. -1

 وقتی شیر گرم شد به آن آرام آرام سرکه اضافه کنید و هم بزنید، چه اتفاقی می افتد؟ -2

 محتوی ظرف را صاف کنید.  -3

به خاصیت ارتجاعی آن دقت کنید،  را روی حوله کاغذی قرار دهید و با دست رطوبت اضافی آن را بگیرید.ماده خمیری شکل  -4

 به نظر شما ماده سازنده آن چیست؟

کل به شای به وسیله قاشق پیمانهآن را پهن کنید و  توانیدمی خواهید در آورید.پالستیک خود را به هر قالب و شکلی که می -5

 و با نی سوراخی برای جای کلیدی ایجاد کنید. دایره برش داده

 جهت تهیه پالستیک رنگی قبل از گرم کردن شیر چند قطره رنگ غذا به آن اضافه کنید. -6

 

 ساعت یا بیشتر اجازه بدهید تا آن ها خشک شوند.  48به مدت  -7

 یافته ها من 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

 



 

 توسعه  و کاربرد

  ؟شیر چه نوع مخلوطی است؟ چرا افزودن سرکه در شیر سبب انعقاد آن می شود  -1

 شود؟افزودن چه مواد دیگری سبب انعقاد شیر می -2

 استفاده کنید در این صورت نیازی به صاف کردن نخواهید داشت.به جای شیر می توانید از خامه نیز  -3

 فکر کنید از این پالستیک چه مواد دیگر خانگی می توانید بسازید؟  -4

 )وسایل تزینی مغناطیسی روی یخچال ، مهره برای بازی مینچ و .....................( 

 

 

  



 ؟موثرند چه عواملی در سرعت واکنش

 

 آب مقطر بریزید. ml25لیتری حدود میلی 50در یک ارلن   -1

 فوراً درب ارلن را با پنبه محکم کنید. داخل ارلن بیاندازید ویک چهارم از یک قرص جوشان را  -2

 کرنومتر را روشن کنید و زمان پرتاب پنبه از دهانه ارلن را ثبت کنید. -3

 قرص جوشان انجام دهید و زمان ها را در جدولی ثبت کنید. 2و  1، 4/3، 5/0آزمایش را با  -4

 ها در هاون انجام دهید و نتایج را یاداشت کنید. این بار آزمایش را  با همان مقادیر و با پودر کردن قرص -5

 را ثبت کنید. هازمانو درجه تکرار کنید 50همان مقادیر و با افزایش دمای آب به آزمایش را با  -6

 زمان برده و آن را تفسیر کنید. -نتایج حاصله را بر روی نمودار غلظت -7

 

 یافته ها من 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

 توسعه  و کاربرد

 به چه عواملی موثری در سرعت واکنش پی بردید نام ببرید؟ -1

 بر سرعت واکنش های شیمیایی را بیان کنید؟ هر یک از موارددالیل تاثیر  -2

 های شیمیایی تاثیر گذارند؟بررسی کنید که چه عوامل دیگری بر سرعت واکنش -3
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