»بسمه تعالي«

كتاب آزمايشگاه علوم ٢

شهرستان هاي استان تهران

سوال عملي

 -كتبي )طراحي آزمايش(

قالب و عنوان آزمايش :درصد جرمي سركه سنتي

هدف آزمايش:

محاسبه درصد جرمي سركه

امتياز٣٠:

مدت زمان آزمايش ٢٠:دقيقه

وسايل و مواد مورد نياز:

بشر ،ارلن  ،قيف  ،بالون حجمي  ، ٥٠پيپت ،پيپت پر كن  ،بورت  ،شناساگر فنل فتالئين
مراحل انجام آزمايش :

 ٥گرم نمونه ناخالصي از سديم هيدروكسيد و همچنين نمونه اي از سركه سنتي در اختيار شما قرار داد.

اگر بدانيم ناخالصي اين نمونه سديم هيدروكسيد زنگ آهن ) آهن  IIIاكسيد ( است با استفاده از اين نمونه سديم هيدوركسيد و مواد و
ابزاري كه در اختيار شما قرار دارد درصد جرمي سركه سنتي را به دست آوريد.
تذكرات ايمني:

در هنگام كار با سديم هيدروكسيد نكات ايمني رعايت شود در حين انجام آزمايش از دستكش استفاده شود.
مشاهدات:

پاسخ دانش آموز  :عدم انحﻼل آهنIIIاكسيد در آب و خالص سازي سديم هيدروكسيد

بي رنگ شدن شناساگر فنل فتاليين با واكنش كامل سديم هيدروكسيد با نمونه سركه سنتي
محاسبات:

پاسخ دانش آموز  -١ :محاسبه غلظت سديم هيدروكسيد

 -٢محاسبه غلظت سركه سنتي

 -٣محاسبه درصد جرمي سركه سنتي
عوامل تاثيرگذار بر آزمايش:

پاسخ دانش آموز  :بايد آنقدر آب اضافه كرد كه از انحﻼل همه سديم هيدروكسيد در آب اطمينال حاصل كرد.
پرسش هاي مربوط به آزمايش:

-١واكنش انجام شده را نوشته و موازنه كنيد.
 -٢چگونه مي توان بدون استفاده از بورت ميزان اسيد آب ميوه ها را مشخص كرد؟

طراح  :زهرا ميري

»بسمه تعالي«

كتاب آزمايشگاه علوم ٢

شهرستان هاي استان تهران

سوال عملي

 -كتبي )طراحي آزمايش(

شاخص ها

مراحل انجام
آزمايش

اضافه كردن مقدار مشخصي آب به نمونه سديم هيدروكسيد

٢

جداسازي آهن  IIIاكسيد نامحلول

٢

خشك كردن رسوب آهن IIIاكسيد و توزين آن

٢

انتقال مقدار مشخصي از محلول سديم هيدروكسيد به ارلن

٢

افزايش چند قطره فنل فتالئين به محلول سديم هيدروكسيد

١

پر كردن بورت با نمونه سركه سنتي

١

اضافه كردن سركه سنتي به سديم هيدروكسيد تا تغيير رنگ

٢

انجام حجم سنجي به شيوه صحيح

٢

محاسبه غلظت محلول سديم هيدروكسيد تهيه شده

٢

محاسبه غلظت سركه سنتي

٢

محاسبه درصد جرمي سركه سنتي

٢

افزايش آب كافي با توجه به ميزان انحﻼل پذيري سديم هيدروكسيد

٢

شناساگر

محاسبات

عوامل تاثيرگذار
بر آزمايش

در آب در دماي اتاق

پاسخ به پرسشها نوشتن واكنش و موازنه

همكاري گروهي

امتياز

١

روش تشخيص ميزان اسيدي بودن آب ميوه بدون بورت

١

ابتكار و خﻼقيت

١

رعايت نكات ايمني

١

مرتب كردن نهايي وسايل و ميزكار

١

همفكري و همياري گروهي

١

حسن اخﻼق و رفتار

١

مديريت زمان

١
جمع امتياز

٣٠

امتياز دريافتي

»بسمه تعالي«

كتاب آزمايشگاه علوم ٢

شهرستان هاي استان تهران

سوال عملي

 -كتبي )طراحي آزمايش(

قالب و عنوان آزمايش :زورآزمايي با شيمي

هدف آزمايش:

محاسبه درصد خلوص آلومينوم و سرعت واكنش آن

امتياز٣٥:

مدت زمان آزمايش٢٥:دقيقه

وسايل مورد نياز:

بالون حجمي  ،پيپت ،بشر  ،ترازو ديجيتال
مراحل انجام آزمايش :

محلولي از مس IIكلريد با درصد جرمي  ٧٠درصد و چگالي  ١/٥ g.ml-1در اختيار شما قرار مي گيريد با استفاده ازآن  ٥٠mlمحلول ٠/١
موﻻر مس  IIكلريد تهيه كنيد.

يك كارخانه مواد غذايي براي كاهش هزينه ها و سود بيشتر ،در بسته بندي محصوﻻت خود از ورقه هاي نازك آلياژي از آلومينيوم با
يك فلز ارزان قيمت ديگر استفاده كرده است .تكه اي از ورقه هاي بسته بندي اين كارخانه در اختيار شما قرار داده شده است با
استفاده از وسايل داده شده و محلولي كه در مرحله قبل تهيه كرديد:

 -١واكنش پذيري آلومينيوم و مس را مقايسه كنيد.

 -٢درصد خلوص آلومينيوم را در اين ورقه ي بسته بندي به دست آوريد.
 -٣سرعت متوسط مصرف آلومينيوم را در واكنشي كه طراحي و انجام مي دهيد به دست آوريد.
توجه  :ناخالصي ) فلز ارزان قيمت ( با محلول مس  IIكلريد واكنش نمي دهد.

عوامل تاثيرگذار بر آزمايش:

فعاليت دانش آموز  :تشخيص صحيح زمان پايان واكنش

تميز كردن سطح ورقه آلومينيومي باقي مانده بعد از واكنش
جدا شدن ناخالصي از سطح ورقه آلومنيومي
پرسش هاي مربوط به آزمايش:

 -١واكنش انجام شده را بنويسيد؟

-٢براي افزايش سرعت اين واكنش يك روش پيشنهاد كنيد.

 -٣به چه دليل از آلمينيوم در بسته بندي مواد غذايي استفاده مي شود.

طراح  :زهرا ميري

»بسمه تعالي«

كتاب آزمايشگاه علوم ٢

شهرستان هاي استان تهران

سوال عملي

 -كتبي )طراحي آزمايش(

شاخص ها

امتياز

تهيه محلول با غلظت مشخص

٥

توزين ورقه آلومينيوم ناخالص قبل از انجام آزمايش

١

جدا كردن روكش پﻼستيكي ورقه آلومينيوم

١

اضافه كردن ورقه آلومينيوم ناخالص به حجم مشخصي از محلول تهيه

١

گرفتن زمان واكنش

١

توزين آلومينيوم باقي مانده بعد از انجام واكنش

١

استفاده از دستكش و عينك ايمني

١

انتقال صحيح مايع و استفاده از پيپت پر كن

١

مشاهدات

واكنش پذيري آلومينيوم از مس بيشتر است.

١

محاسبات

محاسبه جرم آلومينيوم مصرف شده در واكنش

١

محاسبه درصد خلوص آلومينيوم به كار رفته در ورقه بسته بندي

٤

محاسبه سرعت واكنش

٤

تشخيص صحيح زمان پايان واكنش

١

تميز كردن سطح ورقه آلومينيومي باقي مانده بعد از واكنش

١

جدا شدن ناخالصي از سطح ورقه آلومنيومي

١

محاسبه موارد خواسته شده و مقايسه واكنش پذيري دو فلز

١

واكنش انجام شده را بنويسيد؟

١

براي افزايش سرعت اين واكنش يك روش پيشنهاد كنيد.

١

به چه دليل از آلمينيوم در بسته بندي مواد غذايي استفاده مي شود.

١

ابتكار و خﻼقيت

١

رعايت نكات ايمني

١

مرتب كردن نهايي وسايل و ميزكار

١

همفكري و همياري گروهي

١

حسن اخﻼق و رفتار

١

مديريت زمان

١

مراحل انجام
آزمايش

شده

تذكرات ايمني

عوامل تاثيرگذار
بر آزمايش

نتيجه گيري
پاسخ به پرسشها

همكاري گروهي

جمع امتياز

٣٥

امتياز دريافتي

»بسمه تعالي«

كتاب آزمايشگاه علوم ٢

شهرستان هاي استان تهران

سوال عملي

 -كتبي )طراحي آزمايش(

قالب و عنوان آزمايش :شيمي در پزشكي
هدف آزمايش :محاسبه بازده درصدي واكنش

امتياز٣٠:
مدت زمان آزمايش ١٥ :دقيقه

وسايل مورد نياز:

محلول سيرشده ي آمونيوم سولفات ،پوار يا پيپت پركن ،بشر ،ارلن،ترازو ،آب مقطر
مراحل انجام آزمايش :

با استفاده از محلول سيرشده ي آمونيوم سولفات كه در اختيار شما قرار داده شده ٥٠ ml ،محلول آمونيوم سولفات  ٠/٥موﻻر تهيه
كنيد.
 ٢٠mlمحلول آمونيوم سولفات تهيه شده را در بشر كوچك ريخته سپس١٠ mlاز نمونه مجهول را به آن اضافه كنيد سپس :

آ( كاتيون موجود در نمونه مجهول را مشخص كنيد؟

ب( با انجام يك آزمايش ساده نشان دهيد كه تمام آمونيوم سولفات مصرف شده است.

پ( بازده درصدي واكنش انجام شده را به دست آوريد.
تذكرات ايمني:

توجه دانش آموز :در هنگام برداشتن حجم مشخصي از مايعات از پوار يا پيپت پركن استفاده شود.
مشاهدات:

پاسخ دانش آموز :تشكيل رسوب سفيد رنگ كه نشان دهنده حضور كاتيون باريم است
با افزايش نمونه مجهول به محلول باقيمانده در ته ارلن رسوبي تشكيل نمي شود در نتيجه آمونيوم سولفات در واكنش به طور كامل

مصرف شده است.
محاسبات:

پاسخ دانش آموز :محاسبه بازده درصدي واكنش
عوامل تاثيرگذار بر آزمايش:

توجه دانش آموز :حضور ناخالصي هايي كه با آمونيوم سولفات واكنش داده و توليد رسوب سفيد رنگ مي كنند.
استفاده از آب مقطر در اين آزمايش الزامي است.

پرسش هاي مربوط به آزمايش:

 -١واكنش انجام يافته را نوشته و موازنه كنيد؟

طراح  :زهرا ميري

»بسمه تعالي«

كتاب آزمايشگاه علوم ٢

شهرستان هاي استان تهران

سوال عملي

 -كتبي )طراحي آزمايش(

شاخص ها

مراحل انجام
آزمايش

تذكرات ايمني
مشاهدات
محاسبات
عوامل تاثيرگذار
بر آزمايش

تهيه محلول آمونيوم سولفات

٥

جداسازي رسوب

٢

خشك كردن رسوب و توزين آن

٤

افزايش چند قطره از نمونه مجهول به محلول باقي مانده از واكنش

٢

انتقال صحيح محلول ها ) استفاده از پيپت و پيپت پركن(

١

تشكيل رسوب سفيد و شناسايي مجهول

٢

اثبات حضور آمونيوم سولفات در محلول باقي مانده از واكنش

٢

محاسبه بازده درصدي واكنش

٣

استفاده از آب مقطر و جداسازي كامل رسوب

١

پاسخ به پرسشها نوشتن واكنش و موازنه آن

همكاري گروهي

امتياز

٢

ابتكار و خﻼقيت

١

رعايت نكات ايمني

١

مرتب كردن نهايي وسايل و ميزكار

١

همفكري و همياري گروهي

١

حسن اخﻼق و رفتار

١

مديريت زمان

١
جمع امتياز

٣٠

امتياز دريافتي

»بسمه تعالي«

كتاب آزمايشگاه علوم ٢

شهرستان هاي استان تهران

سوال عملي

 -كتبي )طراحي آزمايش(

قالب و عنوان آزمايش :عامل جابه جايي تعادل

هدف آزمايش :شناسايي نمونه هاي مجهول

امتياز٢٥:

مدت زمان آزمايش ١٠:دقيقه

وسايل و مواد مورد نياز:

مس  IIسوفات  ،آب مقطر  ،لوله آزمايش  ،اسپاتول
مراحل انجام آزمايش :

سه نمونه مجهول  KNO3 ، KBrو  Na2SO3در اختيار شما قرار دارد  ،با استفاده از مواد و وسايلي كه در اختيار شما قرار گرفته نوع
هر مجهول را مشخص كنيد.

مشاهدات:

دانش آموز بايد محلولي از مس  IIسولفات تهيه كند و به سه لوله آزمايش كه با برچسب از هم مشخص هستند منتقل كنند به لوله
آزمايش اول مجهول  ١به لوله آزمايش ٢مجهول  ٢به لوله آزمايش سوم مجهول  ٣را اضافه كند.

نمونه مجهولي كه در اثر اضافه شدن به محلول مس  IIسولفات باعث تغيير رنگ به سبز شد پتاسيم برميداست.
نمونه مجهولي كه در اثر اضافه شدن به مخلوط تعادلي رنگ مخلوط تعادلي را از سبز به آبي تغيير داد سديم سولفيت است.
نمونه مجهول باقي مانده پتاسيم نيترات است.

عوامل تاثيرگذار بر آزمايش:

عملكرد دانش آموز:براي مشاهده تغيير رنگ بايد مقدار مناسبي از نمونه مجهول استفاده شود.
پرسش هاي مربوط به آزمايش:

 -١روش شناسايي نمونه هاي مجهول پتاسيم برميد و سديم سولفيت را با نوشتن واكنش شرح دهيد.
 -٢واكنش انجام شده براي شناسايي نمونه مجهول برگشت پذير است يا برگشت ناپذير؟

طراح  :زهرا ميري

»بسمه تعالي«

كتاب آزمايشگاه علوم ٢

شهرستان هاي استان تهران

سوال عملي

 -كتبي )طراحي آزمايش(

شاخص ها

تهيه محلولي از مس  IIسولفات و انتقال به سه لوله آزمايش برچسب
مراحل انجام
آزمايش

امتياز

٣

دار

)لوله آزمايش  ، ١لوله آزمايش  ،٢لوله آزمايش(٣
افزايش مقدار مناسبي از هر مجهول به هر لوله آزمايش ) به لوله

آزمايش  ١مجهول  ١به لوله آزمايش  ٢مجهول  ٢و به لوله آزمايش ٣

٢

مجهول (٣

شناسايي مجهول KBr

٢

تقسيم محلول موجود در لوله آزمايش محتوي مس  IIسولفات و KBr

١

اضافه كردن يك مجهول به يكي از لوله آزمايش ها و مجهول ديگر به

١

به دو لوله آزمايش
لوله آزمايش ديگر

مشاهدات

شناسايي سديم سولفيت

٢

شناسايي پتاسيم نيترات

١

تغيير رنگ محلول مس IIسولفات از آبي به سبز بعد از افزايش KBr

١

تغيير رنگ مخلوط تعادلي از سبز به آبي بعد از افزايش سديم

١

استفاده از مقدار مناسبي از مجهول در هر مرحله

١

سولفيت

عوامل تاثيرگذار
بر آزمايش

پاسخ به پرسشها پاسخ پرسش ١

همكاري گروهي

٣/٥

پاسخ پرسش ٢

٠/٥

ابتكار و خﻼقيت

١

رعايت نكات ايمني

١

مرتب كردن نهايي وسايل و ميزكار

١

همفكري و همياري گروهي

١

حسن اخﻼق و رفتار

١

مديريت زمان

١
جمع امتياز

٢٥

امتياز دريافتي

