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مقدمه

ادارات آموزش و پرورش،  ايجاد يک نهاد تخصصی در صنعت آموزشی برای تأمين تجهيزات و مواد استاندارد مدارس و  ضرورت 
مقامات وقت را برآن داشت تا طرح تأسيس يک شركت وابسته به آموزش و پرورش را تهيه و برای اجرا تصويب كنند. در همين راستا 
در سال 1354 وزارت آموزش و پرورش و سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران بر آن شدند تا برای محقق ساختن اهداف بزرگ 
آموزشی كشور، شركت صنايع آموزشی را تأسيس كنند. شركت صنايع آموزشی با انتخاب تعدادی از شركت های معتبر در حوزه صنعت 
آموزشی اروپا و ايجاد شراكت و هم پيمانی و پيشبرد اهداف تعيين شده را در دستوركار قرار دادند. اين شركت انواع تجهيزات آموزشی، 
كمک آموزشی، آزمايشگاهی و كارگاهی را برای كليۀ دوره های تحصيلی متناسب با شرايط زمان، تغييرات فن آوری، برنامه ريزی و 
محتوای كتاب های درسی طراحی، نمونه سازی و توليد و تأمين كرده و می كند و با عضويت در سازمان های نظارتی و مؤسسات معتبر 
جهانی از جمله انجمن تحقيق و توسعۀ كشور و با داشتن گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ISO-9001 و گواهينامه تعهد به تعالی 

)EFQM( روز به روز بر توانمندی ها و كيفيت محصوالت خود افزوده است.

اكنون پس از گذشت سال ها خدمت و كسب تجارب فراوان، شركت توانسته است با برخورداری از واحد تحقيق و توسعه )R&D( و 
استفاده از كادری متخصص و كارآمد به بزرگترين توليدكنندۀ تجهيزات آموزشی در خاورميانه تبديل شود و قادر است كليۀ محصوالت 
آموزشی را )از كمترين تعداد تا توليد انبوه( با استانداردهای بين المللی توليد و به مراكز آموزشی وزارت آموزش و پرورش، سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای )وزارت كار و امور اجتماعی( و مراكز آموزش عالی كشور ارائه نمايد.

شركت صنايع آموزشی تجهيزات آموزشی را در كارخانۀ خود و در چهارده سالن كارگاهی شامل كارگاه تراشکاری، كارگاه فلزكاری 
و پرس كاری، كارگاه درودگری، كارگاه نقاشی، كارگاه شيشه گری، كارگاه قالب سازی، كارگاه تزريق پالستيک، كارگاه چاپ اسکرين 
الکترونيک، كارگاه توليد و مونتاژ مجموعه های آموزش خودرو، كارگاه توليد و مونتاژ  -سيلک اسکرين، كارگاه موالژ، كارگاه برق و 

مجموعه های فيزيک دانشگاهی، كارگاه صنايع شيميايی و كارگاه بسته بندی مجموعه های آموزشی توليد می كند.

تجهيزات  كاربران  عنوان  به  معلمان  آموزش  به  نسبت  آموزشی  تأمين كاالهای  و  توليد  از طراحی،  آموزشی عالوه  شركت صنايع 
)خوابگاه،  عالی  رفاهی  امکانات  و  مجهز  كالس های  و  آزمايشگاه ها  با  آموزشی  مركز  يک  سبب  همين  به  و  می كند  اقدام  آموزشی 
رستوران...( را به وجود آورده است. شركت صنايع آموزشی نخستين و تنها شركت تجهيزات آموزشی است كه آموزش كاربران تجهيزات 

را در زمره تعهدات خود قرار داده است.

بخشی از محصوالت شركت در قالب مجموعه های زير ارائه می شوند:

- مجموعه های آموزشی رياضيات ابتدايی و دوره اول متوسطه

- مجموعه آموزشی علوم ابتدايی و دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه

- مجموعه آموزشی کار و فن آوری

- مجموعه آموزشی شيمی دوره اول و دوم متوسطه و دانشگاهی

- مجموعه آموزشی زيست شناسی و آناتومی برای تمامی دوره های تحصيلی

- مجموعه های آموزشی فيزيک متوسطه

- مجموعه آموزشی فيزيک دانشگاهی
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- مجموعه شيشه ابزارهای آزمايشگاهی

- مجموعه های تجهيزات ورزشی و پرورشی مدارس

-اسباب بازی های آموزشی و خالق

- مجموعه های تجهيزات آموزشی کودکان استثنايی

- مجموعه های تجهيزات هوشمندسازی مدارس

- مجموعه های تجهيزات آموزش های فنی و حرفه ای

- و...

و  امين  به عنوان مشاوری  و  تارک صنعت آموزشی كشور می درخشد  بر  از چهار دهه  با پيشينه ای بيش  شركت صنايع آموزشی 
كارگزاری متخصص با تأييد سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، اصالحات در نظام آموزشی كشور را پشتيبانی می كند.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 1:

  آشنايی با مفهوم و ويژگی های يک مخلوط همگن و ناهمگن

وسايل مورد نياز:

بشر 100 ميلی ليتری 4عدد  -1

آب   -2

كات كبود )مس)II( سولفات   -3

آبدار(

همزن شيشه ای  -4

قاشقک  -5

اتانول)الکل طبی(  -6

خاک رس  -7

شرح آزمايش:

  چند نوع مخلوط تهيه کنيد.

آزمايش 1: تهيه مخلوط آب و کات کبود

 در يک بشر 100 ميلی ليتری، در حدود 50  ميلی ليتر آب بريزيد، به اندازه يک قاشقک كات كبود به آب اضافه كرده و هم بزنيد، 
مشاهدات خودتان را يادداشت نماييد.

آزمايش 2: تهيه مخلوط آب و الكل طبی)اتانول(

1 حجم بشر( آب بريزيد و به همان حجم، الکل اتانول به آب اضافه كنيد 
4  دريک بشر 100 ميی ليتری در حدود 25  ميلی ليتر )

و هم بزنيد. مشاهدات خودتان را يادداشت نماييد.

آزمايش 3: تهيه مخلوط آب و خاک رس:

 در يک بشر 100 ميلی ليتری، 50  ميلی ليتر آب و يک قاشقک خاک رس اضافه كنيد، مخلوط را هم بزنيد و مشاهدات خودتان 
را يادداشت نماييد.

آزمايش 4: تهيه مخلوط برنج، گندم، عدس...

پرسش:

 كدام يک از مخلوط های باال همگن يا محلول هستند؟

 كدام يک از مخلوط های باال ناهمگن هستند؟

 تفاوت مخلوط همگن و ناهمگن را چگونه مالحظه كرديد؟
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 2:

  چه مقدار حل شونده را می توان در آب حل کرد؟

وسايل مورد نياز:

ارلن 100 ميلی ليتری   2عدد  -1

ترازو )با دقت اندازه گيری 0/1(  -2

استوانه مدرج 10 ميلی ليتری  -3

دماسنج الکلی  -4

هم زن شيشه ای  -5

پتاسيم نيترات  -6

آب )آبفشان(  -7

قاشقک  -8

شرح آزمايش: 

 جرم يک ارلن 100 ميلی ليتری را به وسيله ترازو اندازه گيری كنيد، با استفاده از استوانه ی مدرج 

10 ميلی ليتری، 20 ميلی ليتر آب )20 گرم آب(، به آن اضافه كنيد، جرم ارلن محتوی آب و همچنين 

دمای آب را اندازه گيری نماييد. يک قاشقک نمک خوراكی به آن اضافه كنيد و هم بزنيد تا نمک در آب 

 30° C حل شود، دوباره دمای آب را اندازه گيری كنيد و با گرم كردن يا سرد كردن محلول دمای آنرا به

برسانيد، ريختن نمک را ادامه دهيد تا زمانيکه ديگر نمک در دمای C °30 در آب حل نشود، بطوری كه 

به اندازه چند عدد ارزن، نمک حل نشده در ته ارلن باقی بماند، جرم ارلن و محلول حاصل را اندازه گيری 

كنيد و با كم كردن جرم ارلن و آب از جرم ارلن و محلول، جرم نمک حل شده را محاسبه كنيد. آزمايش 

را دوباره از اول تکرار كنيد، اين بار به جای نمک خوراكی پتاسيم نيترات در آب حل كنيد.

پرسش:

 از مقايسه ی چگونگی انجام دو آزمايش باال، چه نتيجه ای می گيريد؟
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 3:

  آيا دما بر ميزان حل شدن مواد تاثير دارد؟

وسايل مورد نياز:

چراغ الکلی  -5

سه پايه  -6

توری فلزی  -7

هم زن شيشه ای  -8

استوانه مدرج 10 ميلی ليتری  -9

ترازو  -10

بشر يا ارلن 100 ميلی ليتری  4عدد       -1

آب  -2

دماسنج الکلی  -3

پتاسيم نيترات  -4 

شرح آزمايش:

 در يک ارلن )بشر( 100 ميلی ليتری، بوسيله ی استوانه مدرج، 10  ميلی ليتر آب )10 گرم آب( بريزيد، جرم ارلن محتوی آب و 
همچنين دمای آب را اندازه گيری كنيد، سپس به اندازه ی يک قاشقک پتاسيم نيترات به آب اضافه كنيد و با هم زن شيشه ای مخلوط 
را هم بزنيد، تا نمک كاماًل در آب حل شود. دمای محلول را اندازه گيری نماييد و دما را در C°20 ثابت نگهداريد، اضافه كردن پتاسيم 

نيترات را ادامه دهيد تا محلول سير شده در دمای C°20 بدست آيد. به طوری كه اندكی نمک حل نشده درته ظرف باقی بماند.

 سپس جرم بشر و محلول را دوباره اندازه گيری كنيد و از جرم اوليه كم كنيد تا جرم نمک حل شده به دست آيد. اين عمل را 
برای دماهای 30، 40 و 50 درجه ی سيليسيوس تکرار كنيد. جرم نمک های حل شده در چهار آزمايش را در جدول زير يادداشت كنيد 

و نمودار انحالل پذيری پتاسم نيترات را در دماهای مختلف رسم كنيد. 

C 30°C 40°C  50°C°20 دما

بيشترين مقدار ماده ی 
حل شده در 100 گرم آب

 تذکر: به بيشترين مقدار ماده ی حل شونده دردمای معين در 100 گرم آب، انحالل پذيری می گويند.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 4:

  تشخيص ميزان اسيدی يک محلول اسيدی با استفاده از کاغذ PH متر

وسايل مورد نياز:

ليمو ترش   -1

مايع ظرف شويی رقيق شده  -2

شير  -3

آب پرتقال   -4

كاغذ PH متر   -5

شرح آزمايش:

 يک قطعه از كاغذ PH متر را به يکی از محلول ها آغشته كنيد. رنگ به دست آمده با كدام يک از رنگ های الگوی موجود در روی 
جلد PH متر يکسان است؟ آن را به عدد تبديل كنيد. اين عمل را در مورد ساير محلولها نيز انجام دهيد. 

 آيا به اين نتيجه رسيديد كه هر چه PH محلول پائين تر باشد، خاصيت اسيدی محلول بيشتر است؟

 حال به محلول ليمو ترش، آب اضافه كنيد و حجم آنرا به ده برابر حجم اوليه برسانيد. PH محلول چند واحد تغيير كرد؟ همين 
عمل را با محلول بدست آمده تکرار كنيد.

 تذکر: مواد دارای پی اچ بيشتر از 7، خاصيت بازی دارند.
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 آزمايش 5:

  روش های جداسازی اجزای يک مخلوط

آ. جدا سازی اجزای مخلوط با استفاده از عمل تبخير:

وسايل مورد نياز: 

2عدد بشر 250ميلی ليتری   -1

قاشقک ) اسپاتول(  -2

كاغذ صافی  -3

قيف شيشه ای   -4

آب ، خاک اره، نمک خوراكی  -5

همزن شيشه ای   -6

توری فلزی  -7

سه پايه  -8

چراغ الکلی  -9

قيف جدا كننده) دكانتور(  -10

گيره حلقه ای مخصوص دكانتور  -11

پايه A شکل   -12

ميله فلزی 50 سانتی متری   -13

روغن مايع  -14

شرح آزمايش:  

 در بشر يک قاشق خاک اره، يک قاشق نمک خوراكی و 100ml آب بريزيد 

و آن ها را با هم زن كاماًل مخلوط كنيد. نمک در آب حل می شود، در حالی كه 

ذره های خاک اره روی آب شناور می ماند. كاغذ صافی را تا كنيد و در داخل قيف 

شيشه ای بگذاريد. قيف را در گيره حلقه ای بر روی پايه قرار دهيد و در زير قيف 

يک عدد بشر قرار دهيد. مخلوط را در داخل كاغذ صافی بريزيد، محلول آب نمک 

از كاغذ صافی عبور كرده و در داخل بشر جمع می شود و خاک اره در داخل كاغذ 

صافی باقی می ماند. 

 توری فلزی را روی سه پايه و چراغ الکلی را زير آن بگذاريد. چراغ الکلی را روشن كنيد و بشر محتوی محلول آب و نمک را روی 

آن گرم كنيد تا آب آن كاماًل بخار شود و نمک در بشر بر جای بماند.)برای تبخير كامل آب بهتر است حمام آب گرم استفاده كنيد(.
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ب. روش جداسازی اجزاء مخلوط با استفاده از دکانتور:

شرح آزمايش: 

 مطابق شکل، گيره ی قيف جدا كننده را به پايه و ميله فلزی وصل كنيد و قيف جداكننده را 

داخل گيره قرار دهيد. پس از اين كه از بسته بودن شير قيف جدا كننده مطمئن شديد، مقداری 

آب و روغن در آن بريزيد و با هم زن آن ها را به هم بزنيد. توجه كنيد كه روغن درآب حل نمی شود. 

مخلوط را به حال خود بگذاريد. پس از چند دقيقه چه می بينيد؟ 

 زير قيف يک بشر بگذاريد، به آرامی  شير قيف را باز كنيد تا اليه ی زيرين خارج شده، در بشر 

بريزد. دراين آزمايش از تفاوت جرم حجمی  )چگالی( دو مايع استفاده شده است.

پ. جداسازی اجزاء مخلوط با استفاده از عمل تقطير:

وسايل و مواد مورد نياز:

2عدد پايه   -1

ميله 50 سانتی متر 2عدد  -2

2عدد گيره چنگکی   -3

بالن تقطير با لوله جانبی 250ميلی ليتری  -4

مبرد ساده   -5

2عدد شيلنگ پالستيکی  1متری   -6

بشر 250 ميلی ليتری  -7

پرمنگنات پتاسيم   -8

چراغ الکلی   -9

توری فلزی   -10

سه پايه  -11

درپوش پالستيکی تک سوراخ  2عدد  -12

دماسنج الکلی  -13

آب  -14

شرح آزمايش:

 مطابق شکل با استفاده از گيره های چنگکی، بالن تقطير و مبرد ساده را به يکديگر متصل كنيد در داخل بشر 50  ميلی ليتر آب 

و 50  ميلی ليتر الکل را مخلوط كرده و سپس محلول حاصل را درون بالون دستگاه تقطير منتقل كنيد. حال سه پايه و چراغ الکلی و 

توری را در زير بالن تقطير قرار دهيد. در همين هنگام، دماسنج و درپوش سوراخ دار را درون بالن تقطير بگذاريد. شيلنگ پائين مبرد 

را به شير آب سرد وصل كنيد و شيلنگ باالئی را در داخل سينک قرار دهيد، شير آب را به آرامی  باز كنيد تا آب در داخل مبرد وارد 
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شده و از آن خارج شود، چراغ الکلی يا چراغ گاز را روشن كنيد و محلول را گرم كنيد محلول را به آرامی  بجوشانيد، مالحظه خواهيد 

كرد كه دماسنج، دمايی در جدول C°85 را نشان می دهد كه باالتر از نقطه ی جوش الکل است، دما را ثابت نگهداريد، در اين زمان 

الکل بخار شده و از آب جدا ميگردد و ضمن عبور از مبرد به مايع تبديل می گردد.

از عمل تقطير برای جداسازی مخلوط دو يا چند مايع مخلوط شدنی در يکديگر مانند نفت خام استفاده   نكته مهم: معموالً 

می كنند.
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 آزمايش 6:

  مواد انرژی شيميايی دارند، پس تغييرات شيميايی می تواند گرما و کار توليد کنند.

وسايل مورد نياز:

بشر 100 ميلی ليتری  -1

آب  -2

قرص ويتامين c 2عدد  -3

دماسنج الکلی  -4

قوطی ويتامين c، يا قوطی دستکش يک بار مصرف  -5

شرح آزمايش:

 آزمايش 1- در يک بشر 100 ميلی ليتری در حدود 50  ميلی ليتر آب بريزيد و دمای آب را اندازه بگيريد، سپس يک عدد قرص 

جوشان)ويتامين c( درون آب انداخته و صبر كنيد تا قرص درآب حل شود، دوباره به كمک دماسنج دمای محلول را اندازه گيری كنيد. 

مشاهدات خودتان را يادداشت نماييد.

 آزمايش 2- درداخل قوطی ويتامين c )يا قوطی مخصوص دستکش يکبار مصرف( به اندازه سه  ميلی ليتر آب بريزيد و يک عدد 

قرص جوشان يا نصف آن را در آب انداخته و به سرعت در قوطی را گذاشته و محکم كنيد، قوطی را روی زمين قرار دهيد تا كار انجام 

دهد. مشاهدات خودتان را يادداشت نماييد.
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 آزمايش 7:

  تغييرات شيميايی

وسايل مورد نياز:

بشر 100 ميلی ليتری  -1

آب  -2

ميخ آهنی به اندازه 4 سانتی متر 5عدد  -3

آمونيم دی كرومات  -4

قيف شيشه ای بزرگ  -5

قاشقک  -6

هم زن شيشه ای  -7

كبريت  -8

شرح آزمايش:

 آ - دو بشر 100 ميلی ليتری، 25  ميلی ليتر آب ريخته و به آن به اندازه ی يک قاشقک كات كبود اضافه كنيد و با هم زن هم بزنيد 

تا محلول يکنواختی را بدست آوريد. سپس يک عدد ميخ را با دست گرفته و نصف آنرا در محلول قرار دهيد، بعد از 1 دقيقه ميخ را از 

محلول خارج كرده و مشاهدات خودتان را يادداشت نماييد. در آزمايش ديگر چهار عدد ميخ را درون همان محلول بمدت يک ساعت 

قرار دهيد، سپس مشاهدات خودتان را يادداشت كنيد.

 ب - به مقدار دو قاشقک دی كرومات آمونيوم را در بشقاب فلزی به شکل يک تپه ريخته و يک كبريت روشن را به آن نزديک 

كنيد. ظاهراً دی كرومات آتش می گيرد، قيف شيشه ای را روی آن قرار دهيد، آيا شعله خاموش می شود؟ به دقت به جدار داخلی قيف 

نگاه كنيد، چه می بينيد؟ مشاهدات خودتان را يادداشت نماييد. 

1 يک برگ كاغذ را اندكی مچاله كنيد وروی زمين آن را آتش بزنيد و سپس قيف شيشه ای را روی آن قرار 
4  آزمايش شاهد: 

دهيد. چه مشاهده می كنيد. و چه نتيجه می گيريد؟

 بررسی كنيد و ببينيد چه شواهدی نشان دهنده تغيير شيميايی است.
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 آزمايش 8:

  چگونه می توان آتش را خاموش کرد؟

وسايل مورد نياز:

2عدد شمع    -1

بشر 250 ميلی ليتری   -2

بشر 100 ميلی ليتری  -3

زمان سنج  -4

آب   -5

شرح آزمايش:

 يک شمع را برداريد و با كبريت آن را روشن كنيد. سپس، بشر 250 ميلی ليتری وارونه روی آن قرار دهيد و بالفاصله زمان سنج 
را روشن كنيد. زمانی را كه طول می كشد تا شمع خاموش شود، اندازه گيری و يادداشت كنيد.

 اين فعاليت را با بشر 100 ميلی ليتری انجام دهيد و نتايج را در جدول زير بنويسيد.

 حجم هوای درون هر يک از بشرها را اندازه گيری كرده و جدول زير را پر كنيد و داده های به دست آمده را به صورت نمودار 
ترسيم كنيد.

 توجه داشته باشيد، فاصله شعله تا ته بشر در هر و آزمايش برابر باشند.

زمان الزم برای خاموش شدن شمع )ثانيه(حجم هوای درون بشر شماره بشررديف
1
2

يک آزمايش تحقيقی:

 دو عدد شمع انتخاب كنيد بطوريکه طول يکی از آن ها دو برابر طول ديگری باشد، هر دو شمع را روشن كنيد و بر روی هر يک 
از آن ها جداگانه بشر 250 ميلی ليتری قرار دهيد. )فاصله شمع بلند و كوتاه از ته بشر به ترتيب 2/5 و 4/5 سانتيمتر باشند(

پرسش:

 كدام شمع در مدت زمان كوتاه تری خاموش می شود؟ آيا می توانيد علت آنرا بيان كنيد؟
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 آزمايش 9:

  روش تهيه ی گاز اکسيژن و کاربرد آن 

وسايل مورد نياز:

آب اكسيژنه با غلظت متوسط )از مربی آزمايشگاه تحويل بگيريد(  -1

لوله آزمايش بزرگ يا ارلن 100 ميلی ليتری  -2

گيره چنگکی  -3

زغال   -4

توری فلزی   -5

سه پايه   -6

چراغ الکلی  -7

لوله شيشه ای رابط  -8

درپوش الستيکی تک سوراخ ) متناسب با لوله(  -9

10- سيم ظرف شويی آهنی )پشم آهنی(

باال  استفاده كنيد، همچنين در غلظت  از دستکش  بدين جهت  و آسيب رسان است،  اكسيژنه محرک پوست  آب  ايمنی:  نكات 

نمی توان اكسيژن توليد شده را مهار كرد، لذا با اضافه كردن آب می توان سرعت تجزيه آن را كاهش داد.

شرح آزمايش:

 ابتد تکه زغال را بر روی توری نسوز با چراغ الکلی حرارت می دهيم تا به صورت نيم افروخته در آيد. حال با استفاده از آب 

اكسيژنه، به روش زير گاز اكسيژن توليد كنيد.

 در حدود 10  ميلی ليتر محلول آب اكسيژنه را در ارلن يا لوله ی آزمايش بزرگ بريزيد، اين ماده در مقابل نور يا حرارت اندكی 

تجزيه می شود و گاز اكسژن توليد می كند، برای افزايش سرعت تجزيه الزم است از كاتاليزگر استفاده كنم، آهن )II( كلريد يا منگنز 

دی اكسيد كاتاليز گر مناسب هستند.
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1 قاشقک از پودر آن ها را به آب اكسيژنه اضافه كنيد و در پوش الستيکی را كه از آن يک لوله خميده عبور كرده است 
4  به اندازه 

روی دهانه ارلن قرار می دهيم. آب اكسيژن حالت جوشيدن بخود می گيرد و گاز اكسيژن توليد می نمايد، اكسيژن توليد شده را بر روی 

زغال نيمه افروخته هدايت می كنيم. 

 مشاهدات خودتان را يادداشت كنيد. شما می توانيد نوک چوبی را آتش زده و در داخل ارلن محتوی گاز اكسيژن وارد كنيد و يا 

پشم آهن را با پنس بگيريد و آنرا روی شعله گداخته كنيد، سپس به درون ارلن ببريد و سوختن آهن دراكسيژن خالص را تماشا كنيد.
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 آزمايش 10:

  چند درصد هوا را گاز اکسيژن تشكيل می دهد؟

وسايل مورد نياز:

سرنگ شيشه ای 30 ميلی ليتری يا سرنگ پالستيکی دو   -1

پيستونه 2عدد

لوله شيشه ای به طول 15 سانتی متر   -2

سيم ظرف شويی نازک آهنی ) پشم آهن(  -3

كبريت  -4

ميله فلزی نازک  -5

گيره چنگکی2عدد  -6

پايه و ميله 2عدد  -7

شيلنگ پالستيکی رابط به طول 20 سانتی متر 2عدد  -8

9- چراغ الکلی

شرح آزمايش: 

 ابتدا هر يک از سرنگ ها را توسط گيره چنگکی به يک پايه 

شيلنگ  به  را  سرنگ ها  از  يک  هر  حال  كنيد.  متصل  افقی  بطور 

پالستيکی رابط به طول 10 سانتيمتر متصل نماييد. هوای داخل 

يکی از سرنگ ها را خالی كنيد و در ديگری در حدود 20  ميلی ليتر 

هوا وارد كنيد. با استفاده از ميله فلزی نازک مقدار كمی  از سيم 

ظرفشوئی را در طول 5 سانتيمتر از درون لوله شيشه ای قرار دهيد 

و با استفاده از شيلنگ پالستيکی رابط لوله شيشه ای را به دو سر سرنگ ها وصل كنيد. حال چراغ الکلی را روشن كنيد و در زير لوله 

و در قسمتی كه پشم آهن وجود دارد قرار دهيد و گاهی شعله را جابجا كنيد و با فشار دادن پيستون، هوای درون سرنگ ها را چندين 

بار از روی سيم ظرف شويی عبور دهيد. دراين مورد با يک دست يکی از پيستون ها را به داخل فشار دهيد و پيستون ديگر را با دست 

ديگر به بيرون بکشيد. تا هوای داخل نتواند از فضای بين پيستون و پوسته ی سرنگ خارج شود. به تدريج از حجم هوای درون سرنگ 

كاسته می شود، زمانيکه حجم هوا ثابت ماند اكسيژن درداخل سرنگ تمام شده است. صبر كنيد تا دستگاه با هوای محيط هم دما شود.

 حال می توانيد با استفاده از نتايج بدست آمده درصد اكسيژن موجود در هوا را محاسبه كنيد.
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 آزمايش 11:

  گازهای حاصل از سوختن شمع را چگونه شناسايی کنيم.

وسايل مورد نياز:

1- شمع 

2- قيف شيشه ای

3- لوله پالستيکی رابط به طول 50 سانتی متر

4- لوله شيشه ای به قطر 7 ميليمتر  3عدد )مطابق شکل(

5- لوله U شکل

6- درپوش الستيکی سوراخدار برای لوله ی U شکل 2عدد

7- لوله آزمايش بزرگ يا ارلن 100ميلی ليتری

ارلن 100  يا  بزرگ  آزمايش  لوله  برای  دو سوراخه  پوش  8- در 

ميلی ليتری

9- خرطوم آبی

10- بشر 250 ميلی ليتری

11- سه پايه با توری

شرح آزمايش: 

 دستگاهی مطابق شکل آماده می كنيم. در لوله آزمايش آب آهک تازه تهيه 

بازدم  شده می ريزيم، )برای شناسايی گاز كربن دی اكسيد )CO2( كه در هوای 

وجود دارد، بوسيله يک عدد نی در محلول آهک می دميم، آب آهک كدر می شود(. 

شمع را زير قيف شيشه ای روشن می كنيم، شير آب متصل به خرطوم آبی را باز 

می كنيم تا در اثر ايجاد مکش، گازهای حاصل از سوختن شمع را به طرف خود 

بکشد، ابتدا آن ها را از لوله ی U شکل )برای جذب بخار آب در صورت توليد( و 

سپس از داخل لوله آزمايش محتوی آب آهک )برای جذب گاز كربن دی اكسيد 

در صورت توليد( عبور دهد. 

 برای سرد كردن لوله U شکل آنرا در داخل بشر پر از آب سرد قرار می دهيم، پس از دو دقيقه مشاهدات خودتان را يادداشت 

نماييد.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 12:

  شروع سوختن نياز به گرما دارد، آيا می توان گرمای الزم را به روش های ديگری نيز فراهم کرد؟

وسايل مورد نياز:

سيم ظرف شويی آهنی بصورت پشم  باتری كتابی ) 9 ولتی(1-   -2

شرح آزمايش: 

 مقداری سيم ظرف شويی بسيار نازک برداريد و يک باتری كتابی متوسط را از طرف قطب مثبت و منفی به رشته های سيم ظرف 

شويی تماس بدهيد. مشاهدات خود را بررسی كنيد.

 با اتصال قطب مثبت و منفی باتری به كمک سيم ظرف شويی به يکديگر جريان الکتريسيته از سيم ظرف شويی می گذرد و ايجاد 

گرما در سيم ظرف شويی می نمايد، بطوريکه پشم آهن ملتهب )سرخ( شده و سپس آتش می گيرد و می سوزد.

 نكته: اگر دو سر باتری اتومبيل را به وسيله يک رشته سيم برق بهم وصل كنيم، در مدت كوتاهی سيم سرخ شده و ذوب می گردد 

و آتش گرفته پاره می شود. و اگر اين كار را با دست انجام دهيم دستمان سوخته و به شدت آسيب می بيند.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 13:

  اثر کاتاليزور بر سرعت واکنش

وسايل مورد نياز:

قند  -1

چراغ الکلی  -2

شيشه ساعت  -3

پنس  -4

كبريت  -5

خاک باغچه  -6

شرح آزمايش:

 يک حبه قند را با استفاده از پنس روی شعله چراغ الکلی بگيريد و صبر كنيد تا شروع به سوختن كند.

 حبه قند در حال سوختن را از شعله دور كنيد. چه چيزی مشاهده می كنيد؟

 يک حبه قند ديگر برداريد و آن را به خاک مرطوب باغچه آغشته كنيد. سپس آن را روی شعله چراغ الکلی بگيريد تا شروع به 

سوختن كند.حال حبه قند را از شعله دور كنيد. چه چيزی مشاهده می كنيد؟

 الزم به ذكر است كه اثر كاتاليزگری منگنز دی اكسيد يا آهن )II( كلريد را در تجزيه آب اكسيژنه در آزمايش شماره 10 مالحظه 

كرديد.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 14:

  استفاده از انرژی شيميايی مواد

وسايل مورد نياز:

2عدد تيغه مسی   -1

2عدد تيغه آهنی   -2

2عدد ليمو ترش   -3

2رشته  سيم رابط)30 سانتی متر(   -4

4عدد گيره سوسماری   -5

)LED( المپ1/5 ولت  -6

سرپيچ المپ  -7

 توجه: می توان به جای گيره سوسماری و سيم رابط از سيم رابط دو سر سوسماری استفاده كرد.

شرح آزمايش:

 يک عدد تيغه مسی و يک عدد تيغه آهنی را از دو طرف ليمو ترش به داخل آن فرو كنيد، شما يک باطری ساخته ايد. حال اگر 
به كمک دو رشته سيم تيغه ها  را به يک عدد المپ LED متصل كنيد المپ روشن می شود، يعنی انرژی شيميايی به انرژی الکتريکی 

تبديل می شود.

 اگر بخواهيد، شدت روشنائی المپ بيشتر گردد، از چند عدد ليمو ترش استفاده كنيد و آنها را بصورت سری به هم ببنديد.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 15:

  آزمايش بر روی استخوان ران مرغ

وسايل مورد نياز:

استخوان ران مر غ  3 عدد  -1

چراغ الکلی   -2

گيره چوبی   -3

بشر 250 ميلی ليتری   -4

مقداری سركه    -5

شرح آزمايش:

 در حدود 100 ميلی ليتر سركه در بشر بريزيد و يک قطعه استخوان در آن قرار دهيد و بگذاريد چند روزی بماند. قطعه ی ديگر 

را با گيره چوبی بر روی شعله ی چراغ الکلی نگه داريد تا بسوزد. قطعه ی سوم را بدون تغيير نگه داريد، سپس استخوان ها را از لحاظ 

نرمی  و شکنندگی با هم مقايسه كنيد.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 16:

  تشريح بال مرغ

وسايل مورد نياز:

1 عدد سينی تشريح   -1

1مجموعه ست تشريح   -2

1عدد بال مرغ   -3

شرح آزمايش:

 يک بال مرغ كامل و سالم را تهيه كرده و با كمک وسايل تشريح آن را بر روی سينی تشريح، بررسی كنيد. سعی كنيد انواع 

ماهيچه های جفت جفت و مفصل ها را در آن يادداشت كنيد.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 17:

  مشاهده کپک

وسايل مورد نياز:

1 دستگاه ميکروسکوپ   -1

1عدد الم و المل   -2

مقداری نان كپک زده   -3

1عدد خالل دندان   -4

چند قطره آب   -5

1عدد قطره چکان   -6

شرح آزمايش:

 قطره ای آب روی الم بگذاريد. با استفاده از چيزی مانند سوزن يا خالل دندان، مقداری از كپک را برداريد و به آرامی  روی الم 

مخلوط كنيد. روی آن المل را قرار دهيد و با ميکروسکوپ مشاهده كنيد.

 شکل چيزی را كه می بينيد، رسم كنيد. بررسی كنيد چه عوامل محيطی در رشد كپک نان نقش مثبتی دارند؟
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 18:

  مشاهده مادگی گل

وسايل مورد نياز:

1 دستگاه ميکروسکوپ   -1

1عدد ذره بين   -2

1عدد چاقوی تيز)موجود در ست تشريح(   -3

1عدد سينی تشريح   -4

تعدادی گل   -5

شرح آزمايش:

 تعدادی گل را انتخاب و كاسبرگ ها و گلبرگ های آن ها را مشخص كنيد. چگونه آن ها را تشخيص می دهيد؟ هر يک از اجزای 

گل را جداگانه با ذره بين مشاهده كنيد. دانه های گرده را همراه با قطره ای آب با ميکروسکوپ مشاهده كنيد. شکل دانه های گرده را 

رسم كنيد. دانه های گرده را از كدام قسمت پرچم برداريد.

 با استفاده از تيغ، مادگی را از طول برش دهيد. اين كار را با احتياط انجام دهيد. با استفاده از ذره بين قسمت های مادگی را 

مشاهده و ويژگی های هر قسمت توجه كنيد. آيا می توانيد تخمک ها را در تخمدان ببينيد.  

نهنج

دمگل
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 19:

  شناخت ساختار مغز و بخش های مختلف آن

وسايل مورد نياز:

1عدد مدل مغز 2 تكه   -1

2عدد چارت دستگاه عصبی 1و2   -2

1عدد مدل سلول عصبی    -3

شرح آزمايش:

 با بررسی موالژها و چارت ها به سئواالت زير پاسخ دهيد.

 نقش چين خوردگی های نيمکره های مخ چيست؟

 ارتباط مغز با نخاع در چه محلی صورت می گيرد؟

 بخشی كه نخاع را به مغز متصل می كند چه نام دارد؟

 بخش قشر خاكستری مخ را با بخش سفيد آن مقايسه كنيد.

 محل ساقه مغز را مشخص كنيد.

 موقعيت مخچه در جمجمه و ساختار آن را بررسی كنيد.

 محل شروع نخاع از كجاست و به چه محلی ختم می شود؟

 اجزای سازنده سلول عصبی را مشخص كنيد.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 20:

  شناخت ساختار چشم - گوش

وسايل مورد نياز:

1عدد موالژ چشم    -1

1عدد موالژ گوش   -2

1عدد چارت چشم   -3

1عدد چارت گوش   -4

شرح آزمايش:

 با بررسی موالژ چشم و چارت آن به سئوالت زير پاسخ دهيد.

 صلبيه و مشيميه در جلو به ترتيب كدام بخش ها را می سازند؟

 بخش های شفاف كره چشم را از خارج به داخل نام ببريد.

 سوراخ وسط عنبيه چه ناميده می شود؟

 تصوير هر جسم توسط كدام بخش چشم تشکيل می شود.

 با بررسی موالژ گوش و چارت آن به سواالت زير پاسخ دهيد.

 مجرای گوش جزء كدام بخش گوش است؟

 پرده انتهای مجرای گوش چه نام دارد؟

 محل استخوانهای گوش كجاست؟ وظيفه آن ها چيست؟

 پيام عصبی از كدام بخش گوش خارج می شود؟ 
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 21:

  شناخت ساختار اندام بويائی- چشائی و المسه

وسايل مورد نياز:

1عدد مدل مقطع ميانی بينی   -1

1عدد مدل مقطع پوست    -2

1عدد مدل زبان    -3

1عدد چارت پوست   -4

1عدد چارت زبان    -5

1عدد چارت بينی   -6

شرح آزمايش:

 با بررسی مدل ها و چارت ها به سواالت زير پاسخ دهيد.

حس بويائی: 

 سلول های بويائی كجای حفره بينی قرار دارند؟

 حفره بينی از باال و پائين به كدام استخوانها محدود می شوند؟

حس چشائی:

 آيا گيرنده های چشائی در كناره های زبان است يا مركز زبان؟

 لوزه ها نسبت به زبان در چه موقعيتی قرار دارند؟

 كدام مزه ها توسط زبان احساس می شوند؟

پوست )حس المسه(:

هم  شبيه  پوست  گيرنده های  همه  آيا   

هستند؟ تفاوت آن ها را بنويسيد.

 آيا محل استقرار گيرنده های پوست متفاوت 

است؟
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 22:

  مشاهده مخمرنان 

وسايل مورد نياز:

200 گرم پودر مخمر نان    -1

200 گرم شکر ) ساكارز(   -2

100 گرم نمک طعام) سديم كلريد(   -3

1عدد ظرف شيشه ای    -4

1ليتر آب گرم 30 درجه    -5

2عدد تيغه    -6

2عدد تيغک   -7

1دستگاه ميکروسکوپ دوچشمی   -8

1عدد قاشق مربا خوری    -9

1عدد قاشق غذاخوری    -10

1عدد قاشق چايخوری   -11

1عدد استوانه مدرج 200 ميلی ليتری   -12

شرح آزمايش:

 يک قاشق غذا خوری شکر به اضافه يک قاشق چايخوری نمک را در يک ظرف شيشه ای 500 ميلی ليتری )شيشه مربا يا خيار 

شور تميز( ريخته و به آن حدود 100  ميلی ليتر آب گرم بين 37-30 درجه سيليسيوس اضافه كنيد. با قاشق محتويات ظرف شيشه ای 

را بهم بزنيد. سپس يک قاشق مربا خوری پودر مخمر نان به محتويات ظرف شيشه ای اضافه كنيد. درب ظرف شيشه ای را با پنبه يا 

پارچه ببنديد و دمای ظرف شيشه ای را دردمای فوق الذكر نگهداريد. بعد از گذشت 15-10 دقيقه درون شيشه را مشاهده كرده و 

آنچه را می بينيد يادداشت كنيد.

 قطره ای از محتويات ظرف شيشه ای را روی تيغه )الم( بگذاريد و روی آن تيغک را قرار دهيد و زير ميکروسکوپ از آنچه می بينيد 

شکلی رسم كنيد.

پرسش ها:

 چرا درب شيشه را می بنديد؟

 آيا گازی در ظرف شيشه ای توليد می شود؟ نام اين گاز چيست؟

 محصول نهائی تخمير چيست؟
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 23:

  شناخت استخوان های اسكلت انسان و مفصل ها 

وسايل مورد نياز:

1عدد مدل اسکلت انسان كوچکتر از اندازه طبيعی   -1

1عدد مدل مفصل زانو   -2

1عدد چارت اسکلت انسان   -3

شرح آزمايش:

استخوان های بدن انسان براساس شکل به چهار گروه تقسم می شوند:

)زند  ساعد  و  بازو  استخوان های  شامل  دراز  استخوان های   -1  

زيرين و زبرين(، ران و ساق پا )درشت نی و نازک نی( می باشد.

استخوان  سر  كاسه  استخوان های  شامل  پهن  استخوان های   -2  

كتف و لگن

 3- استخوان های كوتاه شامل استخوان های مچ دست و مچ پا

 4- استخوان های نامنظم شامل استخوان های مهره ها و كشکک زانو كه شکل منظمی  ندارند در سطح 

خارجی استخوان ها بر آمدگی ها، فرورفتگی هائی می بينيد كه معموالً محل اتصال ماهيچه ها، زردپی ها و 

به  اعصاب  و  نيز ديده می شود كه محل ورود رگ های خونی  استخوان هستند و سوراخ های  به  رباط ها 

استخوان ها هستند.

 در محل اتصال استخوان ها به يکديگر انواع مفصل ها مشاهده می شوند.

 مفصل های ثابت را در محل اتصال استخوان های جمجمه به يکديگر مشاهده می كنيد مفصل های متحرک شامل گوی و كاسه ای 

در محل اتصال ران به لگن و بازو به كتف مفصل لواليی درمحل آرنج و زانو- مفصل لغزنده درستون فقرات بين مهره ها مفصل لقمه ای 

درمچ دست و مچ پا- مفصل محوری بين سرو ستون فقرات مفصل نيمه متحرک بين 2 نيم لگن به يکديگر و نيز در محل اتصال 

سردرشت نی به نازک نی.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 24:

  شناخت عضالت انسان

وسايل مورد نياز:

1عدد مدل عضالت 1/4 اندازه طبيعی    -1

1عدد چارت ماهيچه های انسان   -2

شرح آزمايش:

 هر ماهيچه ای با انقباض خود در جهت معينی اندام متصل بخود را بحركت در می آورد. ماهيچه های ارادی به اشکال مختلفی 

در بدن وجود دارند، بنابراين ماهيچه ها را بر اساس بخش های مختلف بدن به صورت زير معرفی می كنند. ماهيچه های سر و صورت 

- گردن- پشت- سينه- شکم- دست ها- پاها. مهمترين ماهيچه های كاربردی، ماهيچه های دست ها و پاها هستند مثاًل ماهيچه های 

دو سر و سه سر كه اولی خم كننده دست و دومی  راست كننده است و نيز ماهيچه های چهار سر و سه سر كه اولی راست كننده پا و 

دومی خم كننده پاست.

 از نظر شکل و عمل ماهيچه های دست ها و پاها دوكی شکل اند و در صورت انقباض از محل مفصل باعث خم شدن يا راست 

شدن می شوند.

 بعضی ماهيچه ها حلقوی اند مانند دور لب ها و دور چشم ها و نيز اسفنکتر ها در مدخل خروج ادرار يا مخرج كه با اراده انسان عمل 

می كنند و بعضی ديگر پهن هستند مانند ماهيچه های سينه ای بزرگ.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 25:

RNA و DNA شناخت ساختار  

وسايل مورد نياز:

1عدد مدل DNA روی پايه   -1

1عدد  RNA و DNA چارت كروموزم  -2

شرح آزمايش: 

 در مدل دو رشته ای مارپيچ پلکانی DNA، درهر رشته ی پلی نوكلئوتيدی قند 5 كربنی 

داكسی ريبوز را به شکل 5 ضلعی سفيد و فسفات را به شکل مثلث قهوه ای رنگ و بازهای 

مکمل را كه در پله ها قرار دارند صورتی با سبز و زرد با آبی نمايش داده اند. قابل ذكر است 

قندها و فسفات ها در هر رشته با پيوندهای كوواالنسی بهم متصل اند و بازهای آلی به يکديگر 

در بخش پله ها با پيوندهای هيدورژنی می باشد. در اصل به هنگام همانند سازی هر رشته 

پلی نوكلئوتيدی جديد مستقل از ديگری ساخته می شود و همزمان دو رشته با تشکيل پيوند 

هيدروژنی بين بازها به يکديگر متصل می شوند. علت مارپيچ شدن مولکول DNA، به دليل 

آبگريز بودن بازهای آلی نيتروژندار نسبت به قندها و فسفات ها می باشد.

 با مارپيچ شدن، بازها دردرون مولکول مارپيچ دور از آب و قندها و فسفات ها كه باردار 

و آبدوست اند در سطح مولکول DNA قرار می گيرند.

پرسش ها:

 تفاوت های ظاهری DNA يا RNA چيست؟

 در ساختار كروموزوم ها DNA وجود دارد يا RNA؟
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 26:

  آشنايی با انواع بار الكتريكی

وسايل مورد نياز:

2عدد بادكنک مشابه   -1

1عدد پارچه پشمی   -2

به ميزان الزم نخ   -3

مقداری خرده كاغذ   -4

شرح آزمايش:

  دو بادكنک مشابه را باد كرده و با نخ دهانه آن ها را ببنديد. يکی از آن ها را با پارچه پشمی مالش دهيد. سپس يک بار پارچه و 

يک بار بادكنک را به خرده های كاغذ نزديک كنيد. چه روی می دهد؟

 هر دو بادكنک را با پارچه پشمی مالش دهيد و بعد آن ها را به هم نزديک كنيد. چه اتفاقی می افتد؟

 پارچه پشمی  را به بادكنک نزديک كنيد و بررسی نماييد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 27:

  اثر دو بار الكتريكی بر يكديگر

وسايل مورد نياز:

1 تکه پارچه پشمی   -1

1 تکه پارچه ابريشمی   -2

2عدد لوله ی شيشه ای   -3

2عدد ميله ی پالستيکی   -4

شرح آزمايش:

ميله ی  پارچه ی پشمی، دو  از  استفاده  با  باردار كنيد. سپس  مالش  با  را  لوله ی شيشه ای  ابريشمی  دو  پارچه ی  به كمک يک   

پالستيکی را باردار كرده و آزمايش های زير را انجام دهيد؛

 يکی از  لوله های شيشه ای باردار را با نخ بياويزيد. سپس لوله شيشه ای باردار ديگر را به آن نزديک كنيد. چه مشاهده می كنيد؟

 بار ديگر ميله پالستيکی باردار را به  لوله ی شيشه ای باردار آويخته شده، نزديک كنيد، چه اتفاقی می افتد؟

 مرحله )1( را با دو ميله ی پالستيکی باردار تکرار كنيد.

 دو ميله ی پالستيکی باردار را به هم نزديک كنيد و نتايج حاصل از اين مراحل را با هم مقايسه كنيد.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 28:

  آشنايی با الكتروسكوپ

وسايل مورد نياز:

1 عدد الکتروسکوپ   -1

1عدد لوله شيشه ای   -2

1عدد ميله پالستيکی   -3

1عدد پارچه پشمی   -4

پارچه ابريشمی)پارچه كتانی( 1عدد  -5

 توجه: قبل از انجام آزمايش ميله ها، لوله ها و پارچه ها را با آب و پودر پاک كننده بشوييد و آن ها را كاماًل خشک كنيد تا عاری 

از هر گونه چربی و رطوبت شوند. برای گرفتن رطوبت پارچه ها آن ها را روی ورق آهنی داغ بگذاريد.

شرح آزمايش:

 ميله پالستيکی را با پارچه پشمی  مالش دهيد و به صفحه الکتروسکوپ نزديک كنيد. ميله نبايد به صفحه برخورد كند. تيغه ی 

نازک درون الکتروسکوپ چه تغييری می كند؟ چرا؟

 تيغه  از محور عمودی دور می شود. چون هر دو دارای بار الکتريکی مشابه می شوند. لوله شيشه ای را با پارچه ابريشمی  مالش 

دهيد و آزمايش باال را تکرار كنيد. در اين حالت تيغه ی الکتروسکوپ چه تغييری می كند؟ از هم دور می شوند چون هر دو دارای بار 

الکتريکی مشابه می شوند.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 29:

  تشخيص جسم باردار و نوع بار آن

وسايل مورد نياز:

1عدد الکتروسکوپ   -1

1عدد ميله پالستيکی   -2

1عدد پارچه پشمی يا نايلونی   -3

1عدد لوله شيشه ای   -4

1عدد پارچه ابريشمی   -5

شرح آزمايش:

 لوله شيشه ای را با پارچه ابريشمی  مالش دهيد تا باردار شود. آن را به كالهک الکتروسکوپ تماس دهيد. الکتروسکوپ باردار 

می شود. حال جسم بارداری )مثل كره و يا ميله پالستيکی كه قباًل باردار شده را از فاصله حدود 5 سانتی متری به تدريج به كالهک 

نزديک نماييد. اگر ميزان انحراف عقربه بيشتر شد می توان نتيجه گرفت كه بار جسم باردار و الکتروسکوپ همنام می باشند. چرا؟ و در 

غير اين صورت جسم دارای بار مخالف با بار الکتروسکوپ است و يا بدون بار می باشد.

 توجه: اين آزمايش برای حالتی كه بارها همنام می باشند، جواب دقيق تری می دهد.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 30:

  باردار کردن کره ی رسانا با روش القا و تماس

وسايل مورد نياز:

1عدد كره رسانا با پايه نارسانا   -1

1عدد ميله پالستيکی   -2

1عدد پارچه پشمی   -3

1عدد لوله شيشه ای   -4

1عدد پارچه ابريشمی   -5

شرح آزمايش:

 ميله پالستيکی را با پارچه پشمی  مالش دهيد و پس از باردار شدن آن را به يک طرف كره رسانا نزديک نماييد در همين حال 

انگشت يا سيم اتصال زمين را به طرف ديگر كره تماس دهيد. سپس اين اتصال را قطع كرده، ميله باردار را دور نماييد. كره دارای 

الکتريسيته می شود.

با  بزنيد.  را حدس  كره  بار  نوع  باردار می شود.  كره  دهيد.  كامل  تماس  كره  به  مالش  از  را پس  پالستيکی  ميله ی   می توانيد 

الکتروسکوپ نوع بار كره را در دو آزمايش فوق با هم مقايسه كنيد. چه نتيجه ای می گيريد؟

 به جای ميله ی پالستيکی كليه ی آزمايش های باال را با لوله شيشه ای كه با پارچه ابريشمی  باردار شده تکرار نماييد.

يعنی تمام قسمت های باردار شده ی ميله را با سطح كره تماس دهيد.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 31:

  نقش باتری در يک مدار ساده

وسايل مورد نياز:

0/5 متر سيم تلفن   -1

2عدد باتری 1/5 ولتی   -2

1عدد جا باتری    -3

1عدد چسب نواری   -4

1عدد المپ و سر پيچ   -5

شرح آزمايش:

 با استفاده از وسايل داده شده مداری تشکيل دهيد و المپ را روشن كنيد. يک قطعه سيم را حذف كنيد و سپس با وسايل موجود 

مدار جديدی تشکيل دهيد و سعی كنيد المپ را روشن كنيد. درباره هر يک از اجزای مدار و نقش آن بررسی كنيد. 
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 32:

  آشنايی بيشتر با مولتی متر 

وسايل مورد نياز:

1عدد مولتی متر   -1

شرح آزمايش:

 يک مولتی متر را انتخاب كنيد و بر روی آن با قسمت های اندازه گيری ولتاژ مستقيم ولتاژ متناوب، اندازه گيری شدت جريان 

مستقيم و اندازه گيری مقاومت الکتريکی با توجه به ضرائب تبديل نوشته شده آشنا شويد. 
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 33:

  اندازه گيری جريان، اختالف پتانسيل و مقاومت الكتريكی

وسايل مورد نياز:

1عدد واحد المپ روشنايی   -1

1عدد واحد جا باتری   -2

4عدد باتری   -3

6رشته سيم رابط   -4

1عدد مولتی متر   -5

1عدد واحدكليد قطع و وصل   -6

شرح آزمايش: 

 ابتدا با استفاده از سيم رابط و مولتی متر )به صورت سری( و المپ 

را  اندازه ی جريان  از روی مولتی متر،  باتری يک مدار ساده بسازيد و  و 

يادداشت نماييد. )جهت جريان قراردادی در يک مدار خالف جهت شارش 

الکترون ها در مدار است و جهت آن از پايانه مثبت باتری به پايانه منفی 

آن است(.

  يک بار ديگر با استفاده از كليد مدار ساده را بسازيد و مولتی متر 

R =V/I را به صورت موازی در مدار قرار دهيد. حال با بستن كليد اختالف پتانسيل مدار را اندازه بگيريد. سپس با توجه به رابطه ی

 اندازه مقاومت المپ را به دست آوريد و آزمايش را چندين بار تکرار و در جدول يادداشت نماييد.

شدت جريان الکتريکی )I(اختالف پتانسيل)V(مقاومت)R(رديف
1
2
3
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 34:

  قطب های آهن ربا

وسايل مورد نياز:

1بسته خميربازی   -1

1عدد مداد   -2

1عدد آهن ربای U شکل   -3

1عدد عقربه مغناطيسی به همراه يونوليت   -4

1عدد ظرف پالستيکی شفاف   -5

1عدد قطب نما   -6

مقداری آب   -7

شرح آزمايش: 

 با استفاده از خمير بازی يک نيمکره ساخته و مداد را در آن فرو كنيد. حال آهن ربای U شکل را بر روی 

نوک تيز مداد قرار دهيد، حال با استفاده از آهن ربا قطب های شمال و جنوب را پيدا كنيد.

 حال در ظرف پالستيکی شفاف آب بريزيد و عقربه مغناطيسی را به همراه يونوليت در ظرف آب قرار دهيد و بگذاريد پس از 

چرخش در سطح آب به حالت سکون درآيد. حال می توانيد قطب شمال و جنوب را شناسايی كنيد و به كمک قطب نما درستی آن را 

بررسی كنيد.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 35:

  آهن ربا چه اجسامی  را می ربايد

وسايل مورد نياز:

1عدد آهن ربا تيغه ای بزرگ   -1

1عدد گيره كاغذ   -2

1عدد قاشق فلزی   -3

تعدادی پيچ و مهره   -4

1عدد مداد تراش   -5

تعدادی ميخ   -6

تعدادی سکه   -7

تعدادی ورقه فلزی   -8

0/5 متر سيم مفتول فلزی   -9

شرح آزمايش:

 اقالمی را كه تهيه كرده ايد روی ميز پخش كنيد. آهن ربا را به تک تک آن ها نزديک كنيد. نتايج آن را مشاهده و يادداشت كنيد. 
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 36:

  دفع و جذب قطب های آهن ربا

وسايل مورد نياز:

1 جفت آهن ربا تيغه ای  مقداری1-  نخ   -2

شرح آزمايش:

 يکی از آهن رباها را به وسيله نخی بياويزيد و سپس قطب های آهن ربای ديگر را به قطب های اين آهن ربا نزديک كنيد. بررسی 

كنيد هنگامی  قطب های همنام و بار ديگر ناهمنام دو آهن ربا به يکديگر نزديک می شوند چه اتفاقی می افتد.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 37:

  القای مغناطيسی

وسايل مورد نياز:

1عدد آهن ربا تيغه ای بزرگ   -1

تعدادی گيره كاغذ   -2

1عدد ميخ   -3

1عدد قطب نما   -4

1عدد لوله آزمايش   -5

4عدد آهن ربا حلقه ای   -6

شرح آزمايش:

مرحله اول:

 يکی از گيره ها را به يک قطب آهن ربا نزديک كنيد تا آن را جذب كند، سپس يک گيره ی ديگر به انتهای گيره ی جذب شده 

توسط آهن ربا نزديک كنيد. اين كار را ادامه بدهيد تا ديگر گيره ای جذب گيره انتهايی نشود. تعداد گيره ها را بشماريد و تعداد آن ها را 

يادداشت كنيد. تعداد گيره های جذب شده چه چيزی را مشخص می كند.

 اگر گيره ها متصل به آهن ربا را از آهن ربا جدا كنيم، چه اتفاقی برای گيره ها می افتد؟
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 38:

  ساخت آهن ربا و ساخت فنر مغناطيسی

وسايل مورد نياز:

1عدد ميخ به طول حدود 6 سانتی متر   -1

مقداری براده آهن   -2

تعدادی گيره كاغذ   -3

1عدد قطب نما   -4

1عدد آهن ربا تيغه ای با قطب های مشخص   -5

1عدد آهن ربای معلق   -6

1عدد لوله آزمايش   -7

شرح آزمايش:

 ميخ را به گيره كاغذ نزديک كنيد و نتيجه را ببينيد. ميخ را داخل براده های آهن فرو كنيد و نتيجه را مشاهده كنيد. ميخ را با 

يک دست نگه داريد و با دست ديگر آهن ربا را روی طول ميخ بکشيد. اين عمل را چند بار تکرار كنيد. در زمان برگشت آهن ربا از 

روی ميخ، آهن ربا نبايد با آن تماس داشته باشد. اكنون، ميخ را داخل براده های آهن فرو ببريد. براده های آهن را از ميخ جدا كنيد. آن 

را به گيره كاغذ فلزی نزديک كنيد و نتيجه را ببينيد. نوک ميخ را به قطب شمال قطب نما نزديک كنيد و نتيجه را ببينيد.

 حال به كمک لوله آزمايش و چند آهن ربای حلقه ای، فنر مغناطيسی بسازيد و درباره كاربردهای احتمالی آن فکر كنيد. 
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 آزمايش 39:

  ساخت آهن ربای الكتريكی

وسايل مورد نياز:

1عدد ميخ به طول حدود 6 سانتی متر   -1

5 متر سيم مسی الكی   -2

مقداری براده آهن   -3

1عدد واحد كليد قطع و وصل   -4

1عدد واحد جاباتری   -5

4عدد باتری   -6

4رشته سيم رابط فيش دار   -7

4عدد گيره كاغذ فلزی   -8

شرح آزمايش:

مرحله اول

 سيم را دور ميخ بپيچيد و يک مدار الکتريکی را مانند شکل كامل كنيد و حال كليد را ببنديد. ميخ را به گيره های كاغذی يا 

براده های آهن نزديک كنيد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

 اگر كليد را باز كنيد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مرحله دوم

 حال به كمک قطب نما، قطب های آهن ربای الکتريکی ساخته شده را مشخص كنيد.
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راهنماي كاربري پایه هشتم

 جای پايانه های باتری را در مدار عوض كنيد. در نتيجه جای قطب های آهن ربای الکتريکی عوض می شود. نتيجه ی آزمايش را 

بررسی كنيد.

 اگر به جای يک باتری از چند باتری متوالی استفاده كنيد و آهن ربای الکتريکی را در گيره های كاغذی يا براده های آهن قرار 

دهيد، تعداد بيشتری گيره را جذب می كند. 

 هر چه تعداد دورهای سيم پيچ بيشتر شود، آهن ربای الکتريکی براده های بيشتری را جذب می كنند. نتايج اين آزمايشات را 

بررسی كنيد.
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 آزمايش 40:

  ساخت موتور الكتريكی ساده

وسايل مورد نياز:

3 متر سيم الكی   -1

1عدد ليوان كاغذی يا پالستيکی مقاوم   -2

2عدد آهن ربای كوچک   -3

2عدد باتری 1/5 ولت   -4

تعدادی گيره كاغذ فلزی   -5

3عدد سيم های سوسماری   -6

1عدد واحد جاباتری   -7

شرح آزمايش:

 با استفاده از پيچيدن سيم الكی به دور باتری، يک سيم پيچ بسازيد. 

 دو طرف ليوان را با دقت سوراخ كرده و گيره های كاغذی را به طرفين آن بچسبانيد و آهن رباها را در طرفين ليوان قرار دهيد. 

سپس سيم پيچ را طوری در ليوان قرار دهيد و سيم های دو طرف آن را طوری از سوراخ ها خارج كنيد كه با پايين گيره كاغذی تماس 

داشته باشند )در نقطه تماس با گيره، روكش سيم تراشيده شود(.

 يک سر سيم سوسماری را به گيره كاغذی وصل كنيد و سر ديگر را به باتری وصل كنيد و حركت سيم پيچ را در نظر بگيريد. 

هم اكنون شما يک موتور الکتريکی ساخته ايد. 
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 آزمايش 41:

  چرخش موتور الكتريكی به وسيله جريان الكتريكی

وسايل مورد نياز:

1عدد واحد موتور الکتريکی   -1

1عدد واحد جا باتری   -2

1عدد واحد كليد قطع و وصل   -3

3عدد سيم رابط   -4

شرح آزمايش:

 با توجه به شکل زير مدار را درست كنيد. با اتصال كليد قطع و وصل، موتور شروع به چرخش می كند. 
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 آزمايش 42:

  ساخت يک مولد برق ساده

وسايل مورد نياز:

1عدد سرنگ 5 سی سی/لوله ی الستيکی   -1

1قرقره 2-  سيم الكی)نمره0/35( 

1عدد  LED 3-  المپ كوچک

1عدد آهن ربای كوچک قوی   -4

شرح آزمايش:

 سيم الكی را به دورسرنگ )يا لوله الستيکی( حداقل 375 دور در يک جهت بپيچد به طوری كه در وسط سرنگ)يا لوله( و در 

طول نسبتاً كمی  از آن يک سيم پيچ تشکيل شود.)الزم به ذكر است كه المپ LED شفاف سفيد دارای نور قرمز، به خوبی آزمايش 

را نشان می دهد(.

 آهن ربا را در سرنگ)يا لوله( قرار می دهيم و انتهای سرنگ )يا لوله( را می بنديم.

 دو سرآزاد سيم پيچ را به پايانه های LED وصل می كنيم.

 آهن ربا را با سرعت در سرنگ)يا لوله( حركت می دهيم. آيا المپ روشن می شود؟ بررسی كنيد كه چگونه می توان نور المپ را 

بيشتر كرد؟
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 آزمايش 43:

  کانی بسازيد

وسايل مورد نياز:

1عدد بشر 250 ميلی ليتری   -1

مقداری آب   -2

مقداری نمک خوراكی   -3

1عدد اسپاتول ) قاشقک(   -4

1عدد قطره چکان   -5

1برگ مقوای سياه   -6

شرح آزمايش:

 در يک بشر آب، مقداری نمک خوراكی بريزيد و آن را هم بزنيد. اين كار را تا زمانی انجام دهيد كه محلول فوق اشباع آب نمک 

تشکيل شود. چند قطره از محلول را روی مقوای سياه رنگ بچکانيد. مدتی صبر كنيد تا آب آن تبخير شود. آنگاه كانی نمک خوراكی 

را می توان با چشم ديد.

 آزمايش 44:

  هوازدگی شيميايی

وسايل مورد نياز:

1عدد شيشه ساعت   -1

مقداری هيدروكلريک اسيد   -2

1عدد قطره چکان   -3

1قطعه سنگ آهک   -4

1عدد ذره بين   -5

1قطعه سنگ گرانيت   -6

شرح آزمايش:

 ابتدا سنگ ها را با ذره بين مشاهده كنيد. سنگ ها را روی شيشه ساعت قرار دهيد و روی هر قطعه سنگ به وسيله قطره چکان 

چند قطره اسيد بريزيد. چه مشاهده می كنيد. بعد از چند دقيقه سنگ ها را با ذره بين مشاهده كنيد و بعد از مقايسه ی آن ها، نتيجه 

گيری كنيد.
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 آزمايش 45:

  آشنايی با باريكه نور- پرتو نور و انواع دسته پرتو

وسايل مورد نياز:

1عدد وايت برد مغناطيسی)يا صفحه فلزی داخل كيت(   -2 3عدد  ليزر   -1

شرح آزمايش:

 به كمک يکی از ليزرها ابتدا پرتو نور را توضيح داده و سپس توضيح داده می شود كه هر باريکه نور تشکيل شده از هزاران پرتو 

نور-در انتها به كمک سه ليزر دسته پرتوهای هم گرا، واگرا و موازی نشان داده می شود.

 آزمايش 46:

  آشنايی باچشمه های نورگسترده و نقطه ای )سايه و نيم سايه(

وسايل مورد نياز:

1عدد درپوش روزنه دار   -2 1 عدد  منبع نور   -1

شرح آزمايش:

 به كمک منبع نور ابتدا در مورد چشمه نور گسترده توضيح می دهيم و می گوييم كه چشمه گسترده از دو يا چند منبع نقطه ای 

نور تشکيل شده است و بعد از گذاشتن در پوش روزنه دار منبع نقطه ای نور را نمايش داده و با قرار دادن جسم كدری در مقابل آن، 

سايه تشکيل شده روی پرده را مشاهده كنيد.
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 آزمايش 47:

  آشنايی با قانون بازتاب نور

وسايل مورد نياز:

1 عدد ليزر   -1

1عدد آينه مگنت دار   -2

1عدد صفحه مدرج   -3

1عدد ماژيک وايت برد   -4

شرح آزمايش:

 آينه مگنت دار را روی صفحه مدرج قرار می دهيم بعد با زاويه های مشخص به كمک ليزر پرتوهايی به آينه تابش می كنيم و زاويه 

بازتاب را مشاهده می كنيم از اين آزمايش نتيجه می گيريم كه زاويه تابش و بازتاب باهم برابرند.

 آزمايش 48:

  نمايش چگونگی بازتاب نور از دو آينه

وسايل مورد نياز:

2عدد آينه مگنت دار   -2 2 عدد  ليزر   -1

شرح آزمايش:

 نور ليزرها را به آينه ی اول می تابانيم و آينه دوم را در مسير پرتوهای بازتاب شده قرار می دهيم. امتداد پرتوهای بازتاب شده از 

روی آينه ی دوم را با امتداد پرتو تابش به آينه  ی اوليه مقايسه كنيد.
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 آزمايش 49:

  نمايش کانون و پرتوهای خاص در آينه مقعر

وسايل مورد نياز:

2 عدد ليزر   -1

2عدد برش نيم دايره ای آينه های كروی   -2

1عدد صفحه مربوط   -3

1عدد وايت برد   -4

شرح آزمايش: 

 ابتدا صفحه را روی وايت برد قرار داده سپس يکی از نيم دايره ها را روی دايره رسم شده روی صفحه قرار می دهيم به گونه ای كه 

قسمت داخلی آن روی دايره مماس شود.حال به كمک ليزرها، پرتوهای موازی به سطح داخلی آينه تابش می كنيم مشاهده می شود 

كه در نقطه ای وسط مركز و راس آينه به هم می رسند به اين نقطه كانون می گوييم.به همين طريق پرتوهای حالت خاص را هم نمايش 

می دهيم.
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 آزمايش 50:

  تشكيل تصوير به کمک آينه مقعر

وسايل مورد نياز:

1عدد آينه مقعر   -1

1عدد پايه   -2

1عدد منبع نور و پايه   -3

1عدد پرده و پايه   -4

شرح آزمايش:

 منبع نور را روشن كرده و صفحه مربوط به شئی را مقابل آن قرار می دهيم. آينه مقعر را مقابل شئی قرار می دهيم و پرده را هم 

كنار شئی قرار می دهيم. آينه را آنقدر حركت می دهيم تا تصويری واضح از شئی روی پرده بيفتد در اين حالت فاصله آينه تا منبع نور 

برابر شعاع آينه است. پرتوهای موازی را به آينه مقعر بتابانيد. پرتوهای بازتاب روی كانون آينه متمركز می شوند. مشاهده می كنيد كه 

فاصله ی كانون تا آينه نصف شعاع آينه است.

 سپس تشکيل تصوير در آينه ی مقعر را در حالت های مختلف بررسی كنيد؛

جسم در فاصله کانونی  .1

جسم بين کانون و مرکز  .2

جسم دورتر از مرکز  .3
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 آزمايش 51:

  مشاهده و بررسی شكست نور

وسايل مورد نياز:

1عدد ديوپتر نيم استوانه ای  1عدد1-  صفحه مدرج  1عدد2-  ليزر   -3

شرح آزمايش: 

 ديوپتر نيم استوانه ای را روی صفحه مدرج در محل معلوم شده قرار داده و سپس به كمک ليزر پرتو را تابش می كنيم و مشاهده 

می شود، اگر پرتو تابش مايل باشد، پرتو هنگام ورود به محيط ديوپتر، در سطح جدايی دو محيط شکسته می شود.

 آزمايش 52:

  مشاهده و بررسی شكست نور در تيغه با سطوح موازی

وسايل مورد نياز:

1عدد ماژيک وايت برد   -1

1عدد تخته وايت برد   -2

1عدد تيغه با سطوح موازی   -3

1عدد ليزر   -4

شرح آزمايش: 

 ليزر را ابتدا به صورت عمود و سپس به صورت مايل به تيغه با سطوح موازی تابش می كنيم و پرتو خروجی را بررسی می كنيم 

مشاهده می شود پرتو خروجی از تيغه همواره با پرتو ورودی موازی بوده و فقط جابجا می گردد.
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 آزمايش 53:

  مسير نور در منشور

وسايل مورد نياز:

1عدد منشور   -1

1عدد ليزر   -2

1عدد ماژيک وايت برد   -3

1عدد وايت برد مغناطيسی   -4

شرح آزمايش: 

 منشور را روی وايت برد چسبانده و به كمک ليزرپرتوهای مختلف به آن تابش می كنيم و پرتوهای خروجی را بررسی می نماييم.

 آزمايش 54:

  آشنايی با انواع عدسی ها )هم گرا و واگرا(

وسايل مورد نياز:

1عدد عدسی هم گرا   -1

1عدد عدسی واگرا   -2

1عدد برش عدسی هم گرا   -3

1عدد برش عدسی واگرا   -4

2عدد ليزر   -5

1عدد وايت برد مغناطيسی   -6

شرح آزمايش:

 ابتدا با نمايش عدسی های همگرا و واگر توضيح می دهيم كه برای بررسی خواص آن ها از برشی از عدسی ها كه تمام ويژگی های 

آن ها را دارد جهت سادگی كار استفاده می كنيم، سپس برش عدسی های هم گرا و واگرا را روی وايت برد چسبانده و دسته پرتوهای 

موازی به كمک ليزرها به آن ها تابش می كنيم.
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