
 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

گیالناستان   
 سوال عملی

 

  
  
  

  
                                                                          8:ازیامت   بررسی تاثیر عوامل مختلف بر میزان فعالیت آنزیم هاعنوان آزمایش:
                                                                                   قهیدق35:شیآزما زمان مدت                                        :   بررسی تاثیر دما بر فعالیت آنزیمهدف آزمایش

  لوله آزمایش ، بشر ، آب ،یخ ،شیر ، دماسنج ،آنزیم رنین وسایل مورد نیاز:
                                                                                                                   مراحل انجام آزمایش : 

میلی لیتر محلول 1میلی لیتر شیر و در گروه دوم  5براي تاثیر دما بر فعالیت آنزیم دو گروه لوله انتخاب کرده در گروه اول 
درجه و  37درجه بشر سوم آب  20بشر انتخاب کرده و درون یک بشر مخلوط آب ویخ و بشر دوم اب  4رنین بریزیدو  در صد5/0

 کرده اضافه ریش لوله به را نیرن محلول قهیدق 5- 10 از وبعد دیده قرار گروه هر از لوله کی بشر هر در درجه 80بشر چهارم آب 
و بهترین دما را براي فعالیت  دقیقه به دقت بررسی کنید 1،5،10،30فاصله هاي زمانی  کنید لخته شدن شیر را در مخلوط ،فورا

  .رنین مشخص کنید
  
  

  مشاهدات:
  درجه بهترین عملکرد را نشان داد 37درجه لخته شدن مشاهده نشد  آنزیم در  80در دماي صفر و 

  
  عوامل تاثیرگذار بر آزمایش:

  
دقیقه است لذا قبل از اضافه کردن آنزیم به شیر ابتدا شرایط الزم براي انجام  30ون حداکثر زمان انتظار براي مشاهده نتیجه چ

  د هر سه مرحله را هم زمان انجام دهنو  مرحله آزمایش را آماده کردههر سه 
  

  نتیجه گیري:
درجه اصال لخته مشاهده نمی شود چون  80دماي صفر و  هر کدام زودتر سفت شود داراي شرایط مناسب تري می باشد. در

  درجه بهترین عملکرد را دارد.  37از بین می رود پس نمی تواند کار خود را انجام دهد در فعالیت آنزیم در این دماها 
  
  

  پرسش هاي مربوط به آزمایش:
  
  اثر دما روي فعالیت آنزیم چگونه است ؟و چرا ؟- 1
  
  
  از اهمیت خاصی برخوردار است؟چرا تنظیم دماي بدن - 2
  
  

        



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

گیالناستان   
 سوال عملی

 

  امتیاز دریافتی  امتیاز  شاخص ها
  

  مراحل انجام آزمایش
براي تاثیر دما بر فعالیت آنزیم دو گروه لوله انتخاب کرده در   

میلی لیتر محلول 1میلی لیتر شیر و در گروه دوم  5گروه اول 
  در صد رنین بریزید5/0

25/0    

درجه بشر  20لوط آب ویخ و بشر دوم اب و درون یک بشر مخ  
  درجه 80درجه و بشر چهارم آب  37سوم آب 

5/0    

دقیقه  5- 10در هر بشر یک لوله از هر گروه قرار دهید وبعد از 
  محلول رنین را به لوله شیر اضافه کرده ،فورا مخلوط کنید

5/0    

دقیقه به  1،5،10،30لخته شدن شیر را درفاصله هاي زمانی 
  بررسی کنید دقت

  و بهترین دما را براي فعالیت رنین مشخص کنید

5/0    

  
  مشاهدات

    25/0  درجه لخته شدن مشاهده نشد   80در دماي صفر و 
    25/0  درجه بهترین عملکرد را نشان داد 37آنزیم در 

عوامل تاثیرگذار بر 
  آزمایش

    25/0  دما
    25/0  غلظت آنزیم 

    25/0  غلظت پیش ماده
هر کدام زودتر سفت شود داراي شرایط مناسب تري می باشد.   یجه گیرينت

درجه اصال لخته مشاهده نمی شود چون  80در دماي صفر و 
فعالیت آنزیم در این دماها از بین می رود پس نمی تواند کار 

  درجه بهترین عملکرد را دارد. 37خود را انجام دهد در 

1    

    5/0  لیت آنزیم چگونه است ؟و چرا ؟اثر دما روي فعا-   پاسخ به پرسشها
    5/0  چرا تنظیم دماي بدن از اهمیت خاصی برخوردار است؟- 2

  
  

  همکاري گروهی

    5/0  ابتکار و خالقیت
    5/0  رعایت نکات ایمنی

    5/0  مرتب کردن نهایی وسایل و میزکار
    5/0  همفکري و همیاري گروهی

    5/0  حسن اخالق و رفتار 
    5/0  مانمدیریت ز

    8  جمع امتیاز



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

گیالناستان   
 سوال عملی

 

  
  
  

  
                                                                  8:ازیامت           عنوان آزمایش:بررسی تاثیر عوامل مختلف بر میزان فعالیت آنزیم ها

                                                                    قهیدق35:شیآزما زمان مدت              هدف آزمایش:   بررسی تاثیر غلظت آنزیم بر فعالیت آنزیم                       
  وسایل مورد نیاز: لوله آزمایش ، بشر ، آب ،یخ ،شیر ، دماسنج ،آنزیم رنین

                                                      مراحل انجام آزمایش :                                                              
میلی  1و 5/0، 25/0لوله)در لوله هاي گروه اول به ترتیب 6براي تاثیر غلظت آنزیم بر فعالیت آنزیم دو گروه لوله انتخاب کرده (

میلی لیتر  5وله هاي گروه دوم میلی لیتر برسانید در هر یک از ل 1را به  2و1درصد بریزیدسپس حجم لوله هاي  2/0لیتر رنین 
درجه سلسیوس قرار دهید و بعد از چند دقیقه هر یک از  40تا  37شیر بریزیدلوله هاي محتوي شیر و آنزیم را در حمام آب گرم 

  لوله هاي شیر را به لوله هاي حاوي آنزیم اضافه کنید مدت زمان الزم براي لخته شدن هر یک از لوله ها را یاد داشت کنید.
  
  

  مشاهدات:
  3و در آخر  2ظرف اول سریعتر انعقاد صورت گرفت و بعد ظرف شماره 

  
  عوامل تاثیرگذار بر آزمایش:

  
دقیقه است لذا قبل از اضافه کردن آنزیم به شیر ابتدا شرایط الزم براي انجام  30اي مشاهده نتیجه چون حداکثر زمان انتظار بر

  د هر سه مرحله را هم زمان انجام دهنو  ردهمرحله آزمایش را آماده کهر سه 
  

  نتیجه گیري:
  3و در آخر  2ظرف اول سریعتر انعقاد صورت گرفت و بعد ظرف شماره 

  یم بیشتر باشد می تواند فعالیت آنرا تشدید کندعلت :هرچه غلظت آنز
  

  پرسش هاي مربوط به آزمایش:
  
  اثر دما روي فعالیت آنزیم چگونه است ؟و چرا ؟- 1
  
  
  چرا تنظیم دماي بدن از اهمیت خاصی برخوردار است؟- 2
  
  
  

    



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

گیالناستان   
 سوال عملی

 

  امتیاز دریافتی  امتیاز  شاخص ها
  

مراحل انجام 
  آزمایش

م بر فعالیت آنزیم دو گروه لوله انتخاب کرده براي تاثیر غلظت آنزی  
میلی لیتر  1و 5/0، 25/0لوله)در لوله هاي گروه اول به ترتیب 6(

  درصد بریزید 2/0رنین 

5/0    

میلی لیتر برسانید در هر یک از لوله  1را به  2و1حجم لوله هاي   
  میلی لیتر شیر بریزید 5هاي گروه دوم 

5/0    

درجه  40تا  37آنزیم را در حمام آب گرم لوله هاي محتوي شیر و 
  سلسیوس قرار دهید

5/0    

بعد از چند دقیقه هر یک از لوله هاي شیر را به لوله هاي حاوي آنزیم 
اضافه کنید مدت زمان الزم براي لخته شدن هر یک از لوله ها را یاد 

  داشت کنید.

5/0    

    25/0  3و در آخر  2ف شماره ظرف اول سریعتر انعقاد صورت گرفت و بعد ظر  مشاهدات
عوامل تاثیرگذار 

  بر آزمایش
    25/0  دما

    pH 25/0زمان و 
    25/0  غلظت پیش ماده

  3و در آخر  2ظرف اول سریعتر انعقاد صورت گرفت و بعد ظرف شماره  نتیجه گیري
  علت :هرچه غلظت آنزیم بیشتر باشد می تواند فعالیت آنرا تشدید کند

1    

پاسخ به 
  اپرسشه

    5/0  اثر دما روي فعالیت آنزیم چگونه است ؟و چرا ؟- 
    5/0  چرا تنظیم دماي بدن از اهمیت خاصی برخوردار است؟- 2

  
  

  همکاري گروهی

    5/0  ابتکار و خالقیت
    5/0  رعایت نکات ایمنی

    5/0  مرتب کردن نهایی وسایل و میزکار
    5/0  همفکري و همیاري گروهی

    5/0  ارحسن اخالق و رفت 
    5/0  مدیریت زمان

    8  جمع امتیاز
  

 



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
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 سوال عملی

 

  
  
  

  
                                                                8:ازیامت             عنوان آزمایش:بررسی تاثیر عوامل مختلف بر میزان فعالیت آنزیم ها

                                                                          قهیدق35:شیآزما زمان مدت                               هدف آزمایش:   بررسی تاثیر غلظت پیش ماده بر فعالیت آنزیم
  وسایل مورد نیاز: لوله آزمایش ، بشر ، آب ،یخ ،شیر ، دماسنج ،آنزیم رنین

                                                                             مراحل انجام آزمایش :                                       
  میلی لیتر برسانید  10میلی لیتر شیر بریزید و حجم لوله ها را به  10و8و6در سه لوله آزمایش به ترتیب 

درصد  2/0میلی لیتر محلول رنین  2درجه سلسیوس قرار دهید و بعد از چند دقیقه به هر لوله  37-  40لوله ها را در حمام آب 
  مدت زمان الزم براي لخته شدن محتوي هر یک از لوله ها را یاد داشت کنید  اضافه کنید
  مشاهدات:

  هر چه پیش ماده بیشتر باشد فعالیت آنزیم بیشتر می شود البته تا حد معینی و بعد از آن حد دیگر بیشتر نمی شود 
  

  
  عوامل تاثیرگذار بر آزمایش:

  
دقیقه است لذا قبل از اضافه کردن آنزیم به شیر ابتدا شرایط الزم براي انجام  30چون حداکثر زمان انتظار براي مشاهده نتیجه 

  د هر سه مرحله را هم زمان انجام دهند و ه آزمایش را آماده کننمرحلهر سه 
  

  نتیجه گیري:
در غلظت کم تغییرات پیش ماده سرعت متناسب با تغییرات پیش ماده است و معادله به صورت خطی است با افزایش غلظت 

پیش ماده سرعت را تغییر نمی دهد که پیش ماده مرحله اي می رسد که در آن معادله افزایشی را از خود نشان نداده و افزایش 
  به این سرعت ماکزیمم می گویند یعنی تمام آنزیم ها از پیش ماده اشباع هستند و منحنی هم ثابت می شود

  
  پرسش هاي مربوط به آزمایش:

  
  اثر دما روي فعالیت آنزیم چگونه است ؟و چرا ؟- 1
  
  
  چرا تنظیم دماي بدن از اهمیت خاصی برخوردار است؟- 2
  
  
  

  



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

گیالناستان   
 سوال عملی

 

  امتیاز دریافتی  امتیاز  شاخص ها
  

مراحل انجام 
  آزمایش

میلی لیتر شیر بریزید و  10و8و6در سه لوله آزمایش به ترتیب   
  میلی لیتر برسانید  10حجم لوله ها را به 

75/0    

درجه سلسیوس قرار دهید و  37-  40لوله ها را در حمام آب   
 2/0لی لیتر محلول رنین می 2بعد از چند دقیقه به هر لوله 

  درصد اضافه کنید

5/0    

مدت زمان الزم براي لخته شدن محتوي هر یک از لوله ها را یاد 
  داشت کنید 

5/0    

  
  مشاهدات

هر چه پیش ماده بیشتر باشد فعالیت آنزیم بیشتر می شود البته تا 
  حد معینی و بعد از آن حد دیگر بیشتر نمی شود 

5/0    

رگذار عوامل تاثی
  بر آزمایش

    25/0  دما
    25/0  غلظت آنزیم 

pH  25/0    
در غلظت کم تغییرات پیش ماده سرعت متناسب با تغییرات پیش   نتیجه گیري

ماده است و معادله به صورت خطی است با افزایش غلظت پیش 
ماده مرحله اي می رسد که در آن معادله افزایشی را از خود نشان 

ماده سرعت را تغییر نمی دهد که به این نداده و افزایش پیش 
سرعت ماکزیمم می گویند یعنی تمام آنزیم ها از پیش ماده اشباع 

  هستند و منحنی هم ثابت می شود

1    

پاسخ به 
  پرسشها

    5/0  اثر دما روي فعالیت آنزیم چگونه است ؟و چرا ؟- 
    5/0  چرا تنظیم دماي بدن از اهمیت خاصی برخوردار است؟- 2

  
  

  همکاري گروهی

    5/0  ابتکار و خالقیت
    5/0  رعایت نکات ایمنی

    5/0  مرتب کردن نهایی وسایل و میزکار
    5/0  همفکري و همیاري گروهی

    5/0  حسن اخالق و رفتار 
    5/0  مدیریت زمان

    8  جمع امتیاز



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

گیالناستان   
 سوال عملی

 

  
  
  

  
                                                                          7:ازیامت   عنوان آزمایش:ارزش غذایی کدام سبزیجات بیشتر است؟ 

  دقیقه 15مدت زمان آزمایش:                   . هدف آزمایش:  گیاهان داراي رنگدانه هاي متفاوت هستند 
  وسایل مورد نیاز:

فی ،کاغذ صافی ،لوله مویین ،هگزان ،کاغذ کروماتوگرافی ،محلول کروماتوگرافی                                                      گرم اسفناج ،هاون ،استون ،کاغذ صا10- 15  
  مراحل انجام آزمایش :

  کمی استون اضافه کرده و له می کنیم مقداري پهنک برگ اسفناج را در هاون با مقدار - 1
  عصاره را از کاغذ صافی رد کرده و مقداري با لوله مویین بر می داریم- 2
  نزدیک به لبه پایین کاغذ کروماتوگرافی را لکه گذاري می کنیم - 3
درون استوانه مدرج قرار ) و کاغذ را 1به 9محلول کروماتوگرافی را درون استوانه مدرج ریخته (ترکیب هگزان و استن به نسبت - 4

  به آن زمان می دهیممی دهیم حدود نیم ساعت 
  

  مشاهدات :
رنگیزه هاي متفاوت به دلیل ساختار و قطبیت متفاوت با سرعت متفاوتی باال می روند و نوارهاي رنگی متمایز از هم روي کاغذ 

   ایجاد می کنند
  

  نتیجه گیري:
  

نوارهاي رنگی متمایز از هم روي کاغذ رنگیزه هاي متفاوت به دلیل ساختار و قطبیت متفاوت با سرعت متفاوتی باال می روند و 
  ایجاد می کنند 

  
  پرسش هاي مربوط به آزمایش:

  چرا لکه باید پررنگ باشد؟- 1
  
  چرا لکه را باالتر از سطح محلول قرار می دهیم ؟- 2
  
  چرا الزم است در ظرف حاوي حالل در طول آزمایش بسته باشد؟- 3

  گیالن
  +  



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

گیالناستان   
 سوال عملی

 

  امتیاز دریافتی  امتیاز  شاخص ها
  

مراحل انجام 
  آزمایش

مقداري پهنک برگ اسفناج را در هاون با مقدار کمی استون اضافه   
  کرده و له می کنیم 

5/0    

    5/0   عصاره را از کاغذ صافی رد کرده و مقداري با لوله مویین بر می داریم  
    5/0   نزدیک به لبه پایین کاغذ کروماتوگرافی را لکه گذاري می کنیم

  دقیقه راه رفتن با سرعت زیاد 3تعدادضربان قلب بعد از  اندازه گیري
محلول کروماتوگرافی را درون استوانه مدرج ریخته (ترکیب هگزان و 

) و کاغذ را درون استوانه مدرج قرار می دهیم 1به 9استن به نسبت 
  به آن زمان می دهیمحدود نیم ساعت 

5/0    

  
  مشاهدات

ختار و قطبیت متفاوت با سرعت متفاوتی رنگیزه هاي متفاوت به دلیل سا
  باال می روند و نوارهاي رنگی متمایز از هم روي کاغذ ایجاد می کنند

5/0    

رنگیزه هاي متفاوت به دلیل ساختار و قطبیت متفاوت با سرعت متفاوتی   نتیجه گیري
  باال می روند و نوارهاي رنگی متمایز از هم روي کاغذ ایجاد می کنند 

5/0    

سخ به پا
  پرسشها

    5/0  چرا لکه باید پررنگ باشد؟
    5/0  چرا لکه را باالتر از سطح محلول قرار می دهیم ؟

    5/0  چرا الزم است در ظرف حاوي حالل در طول آزمایش بسته باشد؟
  
  

همکاري 
  گروهی

    5/0  ابتکار و خالقیت
    25/0  رعایت نکات ایمنی

    5/0  مرتب کردن نهایی وسایل و میزکار
    25/0  همفکري و همیاري گروهی

    5/0  حسن اخالق و رفتار 
    5/0  مدیریت زمان

      جمع امتیاز
  

  

  



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

گیالناستان   
 سوال عملی

 

  
  
  

  
                                               5/5:ازیامت                              عنوان آزمایش:بنیه من چقدر است؟ تعیین رابطه ضربان قلب و شدت کار 

  دقیقه 15مدت زمان آزمایش:                 . عروقی آشنا می کند - ف آزمایش:  تا حدودي  دانش آموزان را با دستگاه قلبی  هد
   وسایل مورد نیاز:

  مراحل انجام آزمایش :
  اندازه گیري ضربان قلب در یک دقیقه در حالت استراحت- 1
  دقیقه راه رفتن آرام 3اندازه گیري تعدادضربان قلب بعد از - 2
  دقیقه راه رفتن با سرعت متوسط 3اندازه گیري تعداد ضربان قلب بعد از  - 3
  دقیقه راه رفتن با سرعت زیاد 3بعد از  اندازه گیري تعدادضربان قلب- 4

  
  ذکر موارد ایمنی که در اجراي آزمایش باید رعایت گردد.

  دانش آموزانی که مشکل قلبی دارند از انجام این فعالیت خودداري کنند 
  

  مشاهدات :
  شده است.هرچه شدت فعالیت بیشتر شده است مقدار افزایش تعدادضربان (اختالف با تعداد ضربان قبلی )کمتر 

  عوامل تاثیرگذار بر آزمایش:
  سن ،جثه ،شدت متابولیسم ،جنس

  نتیجه گیري:
  عدادضربان (اختالف با تعداد ضربان قبلی )کمتر شده استهرچه شدت فعالیت بیشتر شده است مقدار افزایش ت

  
  پرسش هاي مربوط به آزمایش:

  
ثانیه شمارش  15چرا با وجود اینکه بهتر است ضربان قلب را در یک دقیقه شمارش کنیم در این آزمایش توصیه شده است در - 1

  ضرب کنیم؟ 4کرده و سپس در 
  
  بریم؟ چرا شدت فعالیت را به تدریج باال می- 2
  
  

  



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

گیالناستان   
 سوال عملی

 

  امتیاز دریافتی  امتیاز  شاخص ها
  

  مراحل انجام آزمایش
    25/0  قلب در یک دقیقه در حالت استراحت اندازه گیري ضربان  
    25/0  دقیقه راه رفتن آرام 3اندازه گیري تعدادضربان قلب بعد از   

    25/0  متوسط دقیقه راه رفتن با سرعت 3اندازه گیري تعداد ضربان قلب بعد از 
    25/0  دقیقه راه رفتن با سرعت زیاد 3اندازه گیري تعدادضربان قلب بعد از 

  تذکرات ایمنی
  

دانش آموزانی که مشکل قلبی دارند از انجام این فعالیت خودداري   
  کنند 

25/0    

  
  مشاهدات

هرچه شدت فعالیت بیشتر شده است مقدار افزایش تعدادضربان 
  عداد ضربان قبلی )کمتر شده است.(اختالف با ت

5/0    

عوامل تاثیرگذار بر 
  آزمایش

    25/0  سن ، جنس ، جثه ، شدت متابولیسم

هرچه شدت فعالیت بیشتر شده است مقدار افزایش تعدادضربان   نتیجه گیري
  (اختالف با تعداد ضربان قبلی )کمتر شده است

5/0    

ست ضربان قلب را در یک دقیقه شمارش چرا با وجود اینکه بهتر ا- 1  پاسخ به پرسشها
ثانیه شمارش کرده و  15کنیم در این آزمایش توصیه شده است در 

  ضرب کنیم؟ 4سپس در 

5/0    

    5/0  چرا شدت فعالیت را به تدریج باال می بریم؟
  
  

  همکاري گروهی

    5/0  ابتکار و خالقیت
    25/0  رعایت نکات ایمنی

    25/0  همفکري و همیاري گروهی
    5/0  حسن اخالق و رفتار 

    5/0  مدیریت زمان
      جمع امتیاز



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
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گیالناستان   
 سوال عملی

 

  
  
  

  
                                                   20:ازیامت عنوان آزمایش: رسم نیمرخ توپوگرافی                                                              

                                                                                                       قهیدق 10:شیآزما انجام زمان مدت                                                                                                               
هدف آزمایش:    مهارت رسم برش عرضی از عوارض طبیعی و پستی و بلندي  هاي سطح زمین                                                

  چسب نواري- کاغذ میلیمتري- پاك کن- مداد- خط کش- وسایل مورد نیاز: نقشه توپوگرافی
                                                                                                                           

  مراحل انجام آزمایش :
را رسم  Y و X شطرنجی مختصات  ابتدا بر روي کاغذ- 1

به ترتیب از کم به زیاد اعداد منحنی  yکرده و روي محور
  هاي قطع شده را مشخص نماید

تا کرده و روي Xسپس کاغذ شطرنجی را در راستاي  - 2
MN .محل  برخورد - 3منطبق کرده با چسب ثابت نماید

بر روي کاغذ شطرنجی  MNمنحنی میزان را با راستاي 
سپس هر نقطه - 3و کاغذ شطرنجی را باز کند. عالمت زده

را به ارتفاعش با خط عمودي برساند .سپس نقاط مشخص 
  .شده را به هم وصل کند

  مشاهدات:
  توجه شده و کاغذ شطرنجی را دقیق قرار دهد. Y و Xبه دقت به ارتفاع منحنی هاي میزان و محل عبور خط  

  
  .دیینما رسم يمتریلیم کاغذ در را یتوپوگراف مرخین :شکل رسم 

  مختلف نقاط ارتفاع قیدق نییتع در خطا عوامل تاثیرگذار بر آزمایش:
  نتیجه گیري:

نقشه اي از پستی و بلندي محل ترسیم میگردد.به طوري که منحنی  Y و Xبا توجه به منحنی هاي تراز قطع شده توسط خط 
  م در محل هایی با عمق بیشتري دیده می شوند.هاي تراز با ارتفاع ک

  
  پرسش هاي مربوط به آزمایش:

  نیز دارید یا خیر ؟چرا؟ 160آیا در رسم نیمرخ توپوگرافی نقطه اي به ارتفاع - 1
  چقدر است؟ چرا؟ Dارتفاع نقطه - 2
  محل عبور رودخانه تپه میباشد یا دره؟ چگونه مشخص میکنید. - 3
  
  
  
  

  



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

گیالناستان   
 سوال عملی

 

امتیاز   امتیاز  شاخص ها
  دریافتی

 انجام مراحل
  شیآزما

    1  1مرحله 
    1  2مرحله

    1  3مرحله 
  

  مشاهدات
  

  

توجه  Y و Xبه دقت به ارتفاع منحنی هاي میزان و محل عبور خط  
  شده و کاغذ شطرنجی را دقیق قرار دهد.

1    

    5  رسم دقیق نیمرخ توپوگرافی  رسم شکل
عوامل تاثیرگذار 

  بر آزمایش
    1  ین دقیق ارتفاع نقاط مختلف خطا در تعی

    5/1  جابجایی کاغذ شطرنجی
منحنی هاي با ارتفاع کم نشاندهنده گودي ها و منحنی هاي با ارتفاع   نتیجه گیري

  زیاد نشاندهنده بلندي هاست.
2    

    5/1  قطع نشده استMNبه وسیله  160خیر چون منحنی با ارتفاع - 1  پاسخ به پرسشها
    1  قرار دارد. 80و   60چون بین  - 70- 2
    5/1  شکل دارند.8چون منحنی ها حالت - دره- 3

  
  

  همکاري گروهی

    5/0  ابتکار و خالقیت
    -   رعایت نکات ایمنی

    25/0  مرتب کردن نهایی وسایل و میزکار
    5/0  همفکري و همیاري گروهی

    25/0  حسن اخالق و رفتار 
    1  مدیریت زمان

    20  جمع امتیاز
  



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

گیالناستان   
کتبیسوال   

 

  
  
  

  
  دقیقه                                            امتیاز گروه 10زمان پیشنهادي    امتیاز 10
  
  
  

  .بر فعالیت آن طراحی کنید براي اندازه گیري تاثیرغلظت  آنزیم رنین آزمایشی 
  

  وسایل مورد نیاز، مراحل انجام آزمایش و نتیجه گیري را بنویسید.

      



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

گیالناستان   
کتبیسوال   

 

  امتیاز گروه                                     دقیقه 10زمان پیشنهادي                                                            امتیاز 10

  

  .نشان دهد را  آزمایش طراحی کنید که به کمک آن بتوان رابطه ضربان قلب و شدت کار در فرد سالم 

  .دیسیبنو را يریگ جهینت و شیآزما انجام مراحل از،ین مورد لیوسا

  

  

  



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

گیالناستان   
کتبیسوال   

 

  

  امتیاز گروه                                     دقیقه 10زمان پیشنهادي                                                            امتیاز 10

  آزمایش طراحی کنید که نشان دهد سبزیجات با رنگ سبز تیره ارزش تغذیه اي بیشتري دارد .

  .دیسیبنو را يریگ جهینت و شیآزما انجام مراحل از،ین مورد لیوسا

  




