
وم
لد

فص

39

پرسش

14
محلول نمکی حساس

 مقدار  15mL آب در یک بشر بریزید و به آن g 2/5نمک خوراکی اضافه کنید.
  بعد از حل شدن کامل نمک در آب، محلول را به بالون حجمی 50 میلی لیتری منتقل کنید.

  مقداری آب به بالون اضافه کرده، و محلول را با تکان دادن همگن کنید.
  با دقت تا خط نشانه به بالون آب اضافه و دوباره محلول را همگن کنید.

  مقدار mL 5 از محلول آب نمک را به لوله آزمایش منتقل کنید . کم کم به محلول، نمک خوراکی اضافه کنید 
و محلول را هم بزنید.چه مشاهده می کنید؟علت آن چیست؟

  افزودن نمک را تا جایی که دیگر نمکی حل نشود، ادامه دهید.چه نوع محلولی ساخته اید؟
  محلول شفاف رویی را به لوله آزمایش جدید منتقل کنید.

  در زیر هود، چند قطره محلول هیدروکلریک اسید غلیظ را با احتیاط، به آن اضافه کنید.چه تغییری مشاهده 
می کنید؟

  حدود 3mL آب مقطر به محلول داخل لوله آزمایش اضافه کنید .چه مشاهده می کنید؟

ـ جرمی است؟ 1ــ محلول تهیه شده در بالون،  چند درصد جرمیـ 
2ــ موالریته این محلول  را حساب کنید.

3ــ با توجه به این نکته که  انحالل نمک ها در آب، فرایندی برگشت پذیر است ،علت مشاهدات خود را هنگام 
افزودن اسید و آب به محلول توضیح دهید.
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15
  قبل از شروع کالس  mL 25 از محلول 2 مول بر لیتر سدیم هیدروکسید ، تهیه کنید . چند 

برگ کلم قرمز را با mL 100 آب در همزن برقی خوب مخلوط و سپس صاف کنید.  
به حجم  آب  با  و  کنید  منتقل  لیتری  میلی   25 بالون  به  را  فوق  محلول  از   18/7  mL  

برسانید)محلول 1/5 مول بر لیتر سود(.
   7 بشر 100 میلی لیتری انتخاب کنید و در هر کدام 80mL  آب  و mL 1 عصاره گل کلم 

) محلول زیر صافی(  بریزید.
  به بشر اول mL 5 محلول 2 مول بر لیتر سود، به بشر دوم mL 5 محلول 1/5 مول بر لیتر 
سود، به بشر سوم mL 2 محلول 1/5 مول بر لیتر سود، به بشر چهارم محلولی اضافه نکنید.
به بشر پنجم 1 قطره محلول سرکه سفید، به بشر ششم mL 1 محلول سرکه سفید و به بشر 

هفتم mL  5  محلول سرکه سفید اضافه کنید. چه تغییراتی را مشاهده می کنید؟
  یک میلی لیتر عصاره گل کلم  و mL 80  آب را در بشر بریزید و به آن چند قطره شامپو 

اضافه کنید.چه مشاهده می کنید؟
  مرحله قبل را با محلول صابون، محلول 
گوجــه فرنگی   آب  و  شیشــه پاک کن 

تکرار کنید. چه  مشاهده  می کنید؟
  پوسته تخمۀ آفتاب گردان سیاه رنگ 
گل  گیاه  و  بادمجان  پوست  ــام(،  )خ
گاوزبان نیز می تواند همانند کلم قرمز،  
به عنوان شناساگر اسید و باز استفاده 

شود.  

تغییر رنگ در هر بشر را چگونه توجیه می کنید؟

محلول های رنگی
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معادله واکنش محلول مس )II( سولفات و پودر سدیم کربنات را  بنویسید.

رسوب شناور

16
   در یک استوانه مدرج 250 میلی لیتری، mL 200 آب و 
یک قاشق پودر لباسشویی دستی )به رنگ سفید و دارای 

سدیم کربنات( بریزید و هم بزنید. 
  در یک بشر، سه قاشق مس )II( سولفات را در  mL 10 آب 

گرم حل کنید. 
  با استفاده از یک سرنگ، همه محلول مس )II( سولفات را 

بردارید. سر سرنگ را به طور کامل وارد محلول کنید.
  با فشاردادن پیستون، مس )II( سولفات را به آرامی درون 
نگاه  استوانه مدرج  به  کنار  از  و همزمان  بیفزایید  محلول 

کنید. چه مشاهده می کنید؟
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1ــ چرا مسافت طی شده رنگ ها در طول کاغذ متفاوت است؟
2ــ آیا بین جاذبه ذرات حل شونده و حالل و سرعت حرکت ذرات، رابطه ای وجود دارد؟

زعفران اصل یا رنگ زرد تقلبی

17
  تکه ای کاغذ کروماتوگرافی به اندازه ١٢cm × ٧ ببرید و با یک مداد، خطی صاف روی آن رسم کنید به گونه ای که 

فاصله خط تا لبه کاغذ ٢ سانتی متر باشد. 
  در یک شیشه ساعت، محلولی غلیظ از یک رنگ خوراکی زرد تهیه کنید.

  در شیشه ساعت دوم، مقدار خیلی کم زعفران حل شده در آب جوش، بریزید.
  در شیشه ساعت سوم، چند قطره از محلول زعفران در آب بریزید و به آن چند قطره رنگ خوراکی زرد )محلول 

اول( اضافه کنید. 
  با استفاده از لوله مویین یک نقطه از محلول رنگ خوراکی زرد )محلول اول(، یک نقطه از زعفران )محلول 

دوم( و یک نقطه از محلول زعفران و رنگ خوراکی  زرد )محلول سوم( قرار دهید.
  مدتی صبر کنید تا نقطه ها خشک شوند.

  داخل بشر 500 میلی متری، مقدار  mL 22 آب مقطر، mL 4 استیک اسید بریزید.
  برش کاغذ کروماتوگرافی را تا بزنید و داخل بشر به گونه ای قرار دهید که محل نقطه ها، باالی محلول، داخل 

لوله قرار گیرد.
  اجازه دهید محلول به آرامی در کاغذ کروماتوگرافی به سمت باال حرکت کند.چه چیزی مشاهده می کنید؟
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در شکل روبه رو، جیوه بین دو تیغه قرار گرفته است. شکل قرار 
گرفتن جیوه را با آب مقایسه کنید.

مولکول ها، دست در دست هم

18
  دوعدد تیغۀ شیشه ای را روی هم قرار دهید. آنها را به کمک کش حلقه ای در نزدیکی یکی از لبه ها به هم 

بچسبانید. در طرف دیگر بین تیغه ها، یک عدد گیره کاغذ قرار دهید تا تیغه ها از هم فاصله داشته باشد.
  یک سر تیغه  ها را به طور عمودی درون آب رنگی نگه دارید.چه مشاهده می کنید؟ این پدیده فیزیکی چگونه 

توجیه می شود؟
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با یک تکه پارچه توری و یک کش حلقه ای، دهانۀ لیوان شیشه ای 
پر از آب  را مانند شکل می بندیم. کف دست را روی دهانۀ لیوان 
می گذاریم و لیوان را وارونه می کنیم.سپس دستمان را از دهانۀ 

لیوان برمی داریم. آب از لیوان نمی ریزد. چرا؟

پرده ای از آب

19
  سعی کنید یک گیره کاغذ را با انگشتان دست روی سطح آب شناورکنید. آیا موفق می شوید؟

  گیره کاغذ را به شکل دستگیره درآورید و گیره دیگری را به کمک آن روی سطح آب شناور کنید )مانند شکل 1(.
  بعد از اینکه گیره روی آب شناور شد )شکل 2(، کمی پودر یا مایع شست وشو به آب اضافه کنید. چه اتفاقی 

می افتد؟ چه نتیجه ای می گیرید؟
  آب جوش را داخل یک لیوان بریزید؛ پس از چند لحظه گیره کاغذ را با همان روش روی سطح آب شناور کنید. 

شناور کردن گیره روی آب سرد راحت تر است یا آب داغ؟  چه نتیجه ای می گیرید؟ 

12
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1ــ اگر هوای دو نیم کره )نیم کره های ماگدبورگ( به هم چسبیده 
را خالی کنیم، دو نیم کره به آسانی از هم جدا نمی شوند؛ چرا؟

2ــ چگونه می توان آزمایش نیم کره ها را بدون پمپ تخلیٔه هوا 
انجام داد؟

اقیانوسی از هوا

20
  مقداری آب جوش درون یک بطری پالستیکی بریزید و در آن را ببندید ، سپس با احتیاط تکان دهید.

  در بطری را باز کنید و آب جوش را بیرون بریزید و بالفاصله در بطری را محکم ببندید. 
  اندکی صبر کنید. چه تغییری در بطری ایجاد می شود؟ چرا؟
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1ــ برای درک بهتر این آزمایش، چه اصولی از فیزیک 
را باید بدانیم؟

2ــ چگونه زیردریایی ها به سطح آب می آیند؟

نی غواص

21
 بخشی )حدود 1cm( از یک سر نی پالستیکی شفاف به طول تقریبی   cm 10 را تا کنید و آن را با چسب نواری 

ببندید )شکل 1(.
  به سر دیگر نی، 2 یا 3 گیره کاغذ، هم راستا با نی قرار دهید )شکل 2(.

  نی را داخل آب قرار دهید به طوری که به صورت عمودی شناور گردد )شکل 3(.
  نی و گیره ها را درون بطری پالستیکی پر از آب قرار دهید و در آن را ببندید )شکل 4(. به دقت به درون نی نگاه 

کنید. درون آن چه می بینید؟
  بطری آب را با دو دست محکم فشار دهید. چه اتفاقی می افتد؟

  درحالی که بطری را فشار می دهید، به درون نی نگاه کنید. با حالت قبل چه تفاوتی مشاهده می کنید؟ توضیح دهید.

1

2

34
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چه تفاوتی در میزان فرورفتن بطری در آب در دو حالت وجود دارد؟ علت را بررسی کنید.

شناوری

22
  دهانه مخروطی شکل یک بطری پالستیکی را جدا کنید و دو سر تکه نخی را درون قسمت مخروطی بطری 

پالستیکی قرار دهید. در بطری را طوری ببندید که قسمت میانی نخ به صورت حلقه درآید.
  وزنٔه 200 گرمی )یا هر جسم دیگری( را به نخ بیاویزید.

  مجموعه را در آب درون یک ظرف بزرگ شناور کنید )شکل 1(. سطح آب درون ظرف را روی بدنٔه بطری 
نشانه گذاری کنید.

  وزنه را از انتهای بطری بردارید و درون بطری بگذارید. دوباره مجموعه را روی سطح آب شناور، و سطح آب 
درون ظرف را روی بدنٔه بطری نشانه گذاری کنید )شکل 2(.

12
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 پرسرعت اما کم فشار

23
  به کمک یک سشوار روشن سعی کنید یک توپ )پینگ پونگ( را در هوا شناور نگه دارید.

  به آرامی سشوار را از حالت عمودی به حالت مایل درآورید و سعی کنید توپ را همچنان به حالت شناور 
نگه دارید. علت شناور ماندن توپ را در این حالت بررسی کنید.

  با رسم یک شکل ساده، نیروهای وارد بر توپ را رسم کنید. چه نیرویی، نیروی وزن توپ را متوازن می کند؟ 

دهانٔه مخروطی شکل بطری پالستیکی را مانند شکل جدا کنید. روی در بطری 
سوراخی به قطر تقریبی 1cm ایجاد کنید. به کمک انگشت توپ پینگ پونگ را 
درون  دهانٔه بطری نگه دارید. از سوراخ در بطری به شدت فوت کنید. پس از رها 

کردن توپ با اینکه هوا به سرعت از اطراف توپ می گذرد، چرا توپ نمی افتد؟
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24

گرم  را  هم جنس  غیر  فلز  دو  اتصال  نقطه  اگر 
کنیم، عقربه میکروآمپرسنج، عبور جریان را نشان 
کاربردهایی  چه  کنید.  بررسی  را  علت  می دهد. 

برای این تبدیل انرژی می شناسید؟  نام ببرید.

پایانه های یک بلندگوی پیزوالکتریک وصل کنید. )هنگام اتصال بلندگو به  LED را به    دو سر یک المپ 
قطب های مثبت و منفی المپ LED دقت کنید.(

  با انگشت، روی صفحه بلندگو ضربه هایی بزنید؛ چه اتفاقی می افتد؟ )برای مشاهدۀ بهتر آزمایش مناسب 
است که نور محیط را کم کنید(. 

  تبدیل های انرژی را در این پدیده نام ببرید. 

انرژی به انرژی
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25

درشکل هنگامی که دوک های به هم چسبیده را 
در پایین ریل شیب دار قرار می دهیم، دوک از ریل 

شیب دار باال می رود. علت چیست؟  

انتقال انرژی

  توپ بسکتبال را از ارتفاع حدود 50 سانتی متری رها کنید  و مقدار باال آمدن آن را به خاطر بسپارید.  
  توپ کوچک تری مانند تنیس یا والیبال را از همان ارتفاع رها کنید و میزان باال آمدن آن را به خاطر بسپارید.آیا 

این توپ نیز مانند توپ بسکتبال تا همان ارتفاع باال می آید؟
  توپ کوچک تر را روی توپ بسکتبال قرار دهید و هر دو را در ارتفاع حدود 50 سانتی متری نگه دارید. سپس 

توپ ها را با هم رها کنید. آیا توپ باالیی تا همان ارتفاع قبلی باال می آید؟ توضیح دهید.
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26
  در دستگاه جریان همرفتی هوا، ابتدا شمع را روشن کنید 
و سپس لوله شیشه ای را مانند شکل روی آن قرار دهید. 

حدود یک دقیقه صبر کنید، چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟
  دوباره شمع را روشن کنید. در حالی که تیغه فلزی دستگاه درون 

لوله شیشه ای قرار دارد، لوله را روی شمع روشن قرار دهید. 
  مدتی صبر کنید. چه اتفاقی برای شمع می افتد؟ چرا؟ 

  درحالی که شمع روشن و تیغه فلزی در استوانه شیشه ای 
قرار داده شده است، یک عود برافروخته را نزدیک دهانه 

استوانه شیشه ای بگیرید. چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟

به صورت قوطی  را   )Tea bag( اگر کیسه کاغذی خالی چای  
در آوریم و مانند شکل باالی آن را آتش بزنیم پس از سوختن، 
باقیمانده های آن به طرف باال می رود. چه عامل مشترکی میان 

این پدیده و جریان همرفتی در گازها وجود دارد؟ توضیح دهید.

جابه جایی گرما



52

پرسش

27
از گرما تا حرکت

  درون مخزن ماشین بخار، مقداری آب و چند قطره روغن ماشین 
بریزیـد. مـادۀ سوختنی را درون آتشدان بریـزیـد و در جـای خـود 
بگذارید. )مطمئن شوید که مخزن بخار، سوپاپ اطمینان داشته 

باشد.(
  مادۀ سوختنی را آتش بزنید و مدتی صبر کنید تا آب داخل مخزن به 

جوش آید. چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟
با  و  بررسی  دقت  به  را  بخار  ماشین  نوع  این  سازوکار  و  ساختار    

ماشین های گرمایی مقایسه کنید.
  قسمت های مختلف برش مدل موتور چهار زمانه را بررسی کنید.

  به کمک دستگیرۀ مدل، محور موتور را بچرخانید. به چگونگی 
باز و بسته شدن سوپاپ ها و حرکت پیستون دقت کنید. در کدام 

مرحله، ماده کاری )سوخت و اکسیژن( کار انجام می دهد؟

این نوع ماشین ها )موتور چهارزمانه(در چه وسایلی کاربرد دارند؟
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قایق بخار

28
  یک قوطی آلومینیمی نوشابه تهیه کنید. آن  را مانند شکل نصف کنید و دو سوراخ در انتهای آن ایجاد کنید. 
سپس یک لوله آلومینیمی به طول  50cm  و قطر تقریبًا mm 6  را مانند شکل خم کنید )مواظب باشید 

هنگام خم کردن لوله، مسیر آن بسته نشود(.
  دو انتهای لوله آلومینیمی را از دو سوراخ انتهای قوطی به گونه ای عبور دهید و با استفاده از چسب حرارتی 

درزهای اطراف آن را بگیرید.
  یک طرف لوله را زیر شیر آب بگیرید تا لوله از آب پر و آب از طرف دیگر آن خارج گردد. اینک دو انتهای لوله را 

با انگشت بگیرید و مجموعه را داخل  یک تشت پر از آب بگذارید.
  یک شمع کوتاه را زیر قسمت حلقه ای لوله قرار دهید و مدتی صبر کنید تا آب داخل لوله به جوش آید.چه 

اتفاقی می افتد؟ توضیح دهید.

آیا قایقی که به این شیوه راه اندازی شده است، یک ماشین گرمایی است؟ این قایق تا چه زمانی به حرکت خود 
ادامه خواهد داد؟


