
آزمایشگاه علوم تجربی )2(
رشته های علوم تجربیـ  ریاضی و فیزیک

راهنمای معّلم

پایۀ یازدهم

دورۀ دوم متوسطه

ــــْل َفرََجُهــــْم  ــــٍد َو َعجِّ ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــمَّ َصـــــلِّ َعلــــٰی ُمَحمَّ



وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 

راهنمای معلّم آزمایشگاه علوم تجربی )2(      ـ پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطهـ  111377نام کتاب:

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیپديدآورنده:
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظریمديريت برنامه ريزی درسی و تألیف:
محمود امانی طهرانی، احمد احمدی، محمدحسن بازوبندی، حسن حذرخانی و بهمن فخریان )اعضای شناسه افزوده برنامه ريزی و تألیف: 

شورای برنامه ریزی(
سیروان  خیاطان،  محمدرضا  غالمی،  اعظم  بازوبندی،  محمدحسن  کامیابی،  شریف  حذرخانی،  حسن 

تألیف( گروه  )اعضای  ویشکی  رمضانی  فریبا  و  مردوخی 
زهرا ارزانی، منصوره رئیس دانا، فریده سلطانی اصل، مریم عابدینی، حمزه علیپور، ناهید کرباسیان و 

سیروان مردوخی )مشاوران تألیف(
ثمانه محمدنیا، عبدالحسین طائفی اقدم و یعقوب مقدم )مشاوران صنایع آموزشی( ـ حسن حذرخانی 

)ویراستار علمی( ـ کبری محمودی  )ویراستار ادبی(
اداره کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیمديريت آماده سازی هنری: 
احمدرضا امینی )مدیر امور فنی و چاپ( ـ جواد صفری )مدیر هنری( ـ مهال مرتضوی )صفحه آرا( ـ شناسه افزوده آماده سازی:

سیده فاطمه محسنی، الهام جعفرآبادی، شهال داالیی، فریبا سیر، راحله زادفتح اله )امور آماده سازی(
 تهران: خیابان ایرانشهر شمالیـ  ساختمان شمارۀ ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی(نشانی سازمان:

تلفن: ٩ـ٨٨٨311٦1، دورنگار: ٨٨3٠٩2٦٦، کد پستی: 1٥٨٤7٤73٥٩
www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وبگاه

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، تهران: کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرجـ  خیابان ٦1 )داروپخش( ناشر:
تلفن: ٥  ـ ٤٤٩٨٥1٦1، دورنگار: ٤٤٩٨٥1٦٠، صندوق پستی: 13٩ـ  37٥1٥

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »  سهامی خاص«چاپخانه: 
چاپ اول 13٩٨سال انتشار و نوبت چاپ:

ـ   3416ـ05ـ964ـ978     شابك8

 ISBN: 978 ـ ـ 964  ـ  05   8   ـ 3416  



کلید سعادت به دست معلم 
معلم  که  همان قدر  و  است 
بزرگ است، مسئولیتش هم 
مقداری  هر  است...  بزرگ 
زيادتر  عظمتش  انسان  که 
زيادتر  مسئولیتش  باشد 
است و چون معلم عظمتش 
زياد است مسئولیتش زياد 
است  زياد  عظمتش  است، 
می کند. تربیت  اينکه  برای 

ُه«،  )صحیفه امام خمیني »  قدَِس  ِسرُّ

ج7، ص254(



کلیۀ حقوق مادی و معنوی اين کتاب متعّلق به سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت 
چاپی و الکترونیکی و ارائه در پايگاه هاي مجازی، نمايش، اقتباس، تلخیص، تبديل، 
ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیۀ فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب 
مجّوز از اين سازمان ممنوع است و متخّلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.



فهرست

1 .......................................................... فصل اول: کّلیات
2................................................................ پیامدهای.مورد.انتظار
2............................................................ پرسش.و.پاسخ.های.متداول
اهمیت.درس.آزمایشگاه...............................................................4
5.................................................. اهمیت.اصول.ایمنی.و.کار.در.آزمایشگاه
روش.علمی........................................................................5
ویژگی.های.آزمایش.های.کتاب.آزمایشگاه.علوم2.............................................7
شیوه.تدریس.......................................................................8
9......................................................................... ارزشیابی
9................................................................. تهیٔه.وسایل.موردنیاز

11 ............................................... فصل دوم: آزمایش های مربی
1..مقاومت.الکتریکی.سنگ.ها.و.کانی.ها.................................................13
19........................................................... 2..استخراج.آهن.با.کبریت
24. ............................................................. 3..زورآزمایی.با.شیمی
28. ................................................................. 4..شبیه.و.شبیه.تر
31. ............................................................ 5..رنگ.آمیزی.با.عنصر
35. 6..جنگل.سیاه....................................................................
39. .............................................................. 7..واکنش.زمان.سنج.
42. .............................................................. 8..واکنش.بطری.آبی
46. 9..برهم.کنش.بار.های.الکتریکی.......................................................
51. 10..نمایش.میدان.مغناطیسی.........................................................
54. ............................................................... 11..مداد.نورافشان
57. ....................................................... 12..آهن.ربا.و.جریان.الکتریکی
60. ................................................................... 13..حلقه.پّران
64. 14..قطار.مغناطیسی...............................................................
67. 15..مولد.جریان.برق...............................................................



71 ....................................... فصل سوم: آزمایش های دستورالعملی
73....................................................... 1..تعیین.درصد.تخلخل.آبخوان
2..رسم.نیم.رخ.توپوگرافی............................................................76
78.................................................. 3..شناسایی.کانی.های.مشابه.و.همرنگ
82..................................... 4..مشاهدٔه.اثرات.تغییرفشار.اسمزی.بر.یاخته.های.گیاهی
88...................................... 5..بررسی.تأثیر.عوامل.متفاوت.بر.میزان.فعالیت.آنزیم.ها
93............................................. 6..مشاهدٔه.انواع.پالست.در.یاخته.های.گیاهی
7..آشنایی.با.کارکرد.دستگاه.عصبی.....................................................98
105.................................... 8..مراحل.رشد.مگس.سرکه.و.بررسی.صفات.ظاهری.آن
112............................................................... 9..کرک.های.گیاهی
117.................................................................. 10..رویش.دانه
12..درصد.خلوص.کان.سنگ.مس....................................................124
13..شیمی.در.پزشکی..............................................................128
132................................................... 14..انرژی.در.واکنش.های.شیمیایی
136................................................. 15..فعالیت.آنزیم.در.pH.های.گوناگون
16..تهیٔه.گاز.جوش.کاری...........................................................140
144................................................................. 17..سردتر.از.یخ
148........................................................... 18..چراغ.افروز.شیمیایی
153........................................................ 19..الیه.ای.براق.به.رنگ.طال
20..پر.و.خالی.شدن.خازن.ها.........................................................157
161........................................... 21..مدار.و.دستگاه.های.اندازه.گیری.الکتریکی
165...................................................... 22..مقاومت.ویژٔه.رسانای.فلزی
168..................................................... 23..دیود.نور.گسیل.و.قانون.اهم

فصل چهارم: آزمایش های کاوشگری....................................... 171
173................................................ 1..آب.های.آلوده.را.چگونه.تصفیه.کنیم؟
2..اختالف.ساعت.کشورهای.متفاوت.را.چگونه.محاسبه.می.کنند؟.............................174



176............................ 3..چگونه.درجٔه.سختی.مجموعٔه.کانی.های.خود.را.تعیین.می.کنید؟
178.................. 4..چرا.مساحت.سرزمین.های.قطبی.روی.نقشه،.بزرگ.تر.از.اندازٔه.واقعی.است؟
5..تحمل.گلبول.های.قرمز.چقدر.است؟.................................................182
188............................................................ 6..بنیٔه.من.چقدر.است؟
193............................................. 7..ارزش.غذایی.کدام.سبزی.ها.بیشتر.است؟
8..چه.رابطه.ای.بین.شدت،.رنگ.نور.و.میزان.فتوسنتز.وجود.دارد؟............................199
204......................................... 9..چگونه.در.مقیاس.کوچک.فلز.استخراج.کنیم؟
209.............................. 10..انرژی.موجود.در.مواد.غذایی.چگونه.اندازه.گیری.می.شود؟
11..چگونه.از.مواد.سازگار.با.محیط.پالستیک.تهیه.کنیم؟...................................213
217......................................... 12..درصد.جرمی.اسید.سرکٔه.سنتی.چقدر.است؟
220................................................... 13..عامل.جابه.جایی.تعادل.چیست؟
223.................................. 14..آیا.هر.عنصری.از.برق.کافت.محلول.آن.به.دست.می.آید؟
15..چگونه.یک.الکتروسکوپ.ساده.و.حساس.بسازیم؟.....................................226
232.............................. 16..بارهایی.که.به.یک.جسم.رسانا.داده.می.شوند،.کجا.می.روند؟
236....................... 17..چگالی.سطحی.بار.الکتریکی.در.کدام.قسمت.های.رسانا.بیشتر.است؟
18..چگونه.یک.موتور.الکتروستاتیک.بسازیم؟...........................................239
242........................... 19..چگونه.دمای.تقریبی.سیم.درون.المپ.روشن.را.به.دست.آوریم؟
246.................................. 20..مقاومت.های.متغیر.وابسته.چه.نقشی.در.مدارها.دارند؟
21..باتری.های.با.نیروی.محرکٔه.یکسان،.چه.تفاوتی.با.هم.دارند؟...............................250
253....................... 22..چگونه.آهن.ربا.درست.کنیم.و.خاصیت.مغناطیسی.آن.را.از.بین.ببریم؟
256.............................................. 23..چگونه.موتور.الکتریکی.ساده.بسازیم؟
259................................................ 24..چگونه.یک.بلندگوی.ساده.بسازیم؟
25..مواد.از.نظر.مغناطیسی.چه.ویژگی.هایی.دارند؟.........................................262
266.......................................... 26..سازوکار.مبدل.های.الکتریکی.چگونه.است؟
270..................................... 27..چگونه.انرژی.الکتریکی.را.بدون.سیم.انتقال.دهیم؟




