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اكبر نوري زاده - 9پروین یاري

-1کارشناس ارشد شیمی ،دبیرستان فرزانگان و امیر کبیرمشکین شهر
-2کارشناس ارشد شیمی ،دبیرستان دخترانه شاهد مشکین شهر

چکیده:
یکی از بحثهای کتاب شیمی سوم ،موازنه ،استوکیومتری واکنشهای شیمیایی ،واکنش دهنده محدود کنندده،
واکنش دهنده اضافی و بازده واکنش های شیمیایی است .در اینجا با انجام یک واکنش شیمیایی ایدن مباثدث،
بطور عملی بررسی و آموزش داده میشود .به عبارت دیگر به آموزش شیمی از منظر واقعدی آن یعندی رجربده و
مشاهده نگاه میشود.
در این آزمایش ،واکنش بین دو نمک را مشاهده و نسبت دو واکنش دهنده را کده بیشدترین ماددار فدراورده را
رولید میکند ،رعیین میشود.

كلمات كلیدي
استوکیومتری ،آزمایش کمی ،واکنش دهنده محدود کننده ،واکنش دهنده اضافی ،بازده واکنشهای شیمیایی ،پتاسیم
کرومات ،سرب) (IIنیترات
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استوكیومتري یک واكنش شیمیایی

-9مقدمه
هماهنگی با دنیای در ثال رغییر و دگرگونی ،یکی از نگرانی های انسان روزگار ما است .در چنین وضدعیتی کارشناسدان علدوم
رربیتی بر این باورند که رحمیل کوله بار سنگینی از دانش و اطالعات به دانش آموز به رنهایی کارگشای مسائل زندگی آینده ی
آنها نیست .
امروزه مهم ررین وظیفه و ناش آموزش در مدارس آموزش شیوه های یادگیری و پرورش مهارتها و نگرش های است که فدرد
را قادر می سازد خود راه ثل مسائل و کشف مجهوالت را بیابد " این آموختن برای زیستن است " که یک شهروندی سازگار با
جامعه در ثال رغییر را پرورش می یابد .که این امر از طریق آموزش علوم رجربی با روش نوین میسر خواهد بود.
در شیوه نوین برخالف روش سنتی ردریس ،دانشآموزان بایستی در موقعیتی قدرار گیرندد کده آنهدا مسدائل خدود را از طریدق
اندیشه ،کاووش و پژوهش به مدد شواهد موجود یا گردآوری شده بیازمایند و شخصاٌ نتیجه گیری کنند .با چنین رویکردی آنهدا
عالوه بر یادگیری ثاایق علمی ،روش و نگرش علمی را نیز کسب می کنند.
با روجه به اهمیت آموزش عملی و راثیر آن در یادگیری دانشآموزان ،در این جا مااله ی ارائه می گردد که در این مااله سدعی
بر این شده است که مفاهیمی چون نسبتهای استوکیومتری ،موازنه واکنش ،واکنش دهندده محددود کنندده ،واکدنش دهندده
اضافی و بازده واکنش های شیمیایی با انجام یک آزمایش عملی مستمر روضیح داده می شود .هم چنین در ثین انجام این کار
دانشآموزان با رکنیک های آزمایشگاهی چون روزین ،پی پت کردن ،صاف کردن ،محلول سدازی آشدنا مدی گردندد .در جریدان
آزمایش جهت رسریع و شبیه سازی فرایند از نرم افزار  Excelاستفاده می گردد.
از مهمترین ویژگی این کار به ررکیبی بودن و به هم پیوسته بودن کار می روان اشاره کرد که دانشآموزان را به دقت بیشتر در
کار وا می دارد که چون دقت در فریند اولی پیش نیاز فرایند های بعدی خوهد بود.

 -2انجام آزمایش
در اینجا واکنش مابین محلول پتاسیم کرومات و محلول سرب ) (IIنیترات بررسی میگردد.
این کار بعد از معرفی انواع واکنش های شیمیایی شروع می شود .در یک کالس  22نفری به شرح زیر انجام می گیرید.
کالس به هشت گروه چهار نفری راسیم می شود

مواد و وسایل الزم براي هر گروه
روپوش ،عینک ایمنی ،پی پت ،لوله آزمایش ،بشر ،استوانه مدرج ،بالون ثجم سنجی  ،111mlخط کدش ،دفترچده یادداشدت،
آب ماطر ،سرب) (IIنیترات ،پتاسیم کرومات ،ررازو ،برچسب.
این وسایل را هر گروه بعد از گروه بندی کالس از آزمایشگاه مدرسه رحویل می گیرند و در کمد مخصوص گروه خود جای مدی
دهند.
 -9-2فعالیت جلسه اول
بعد از یاد آوری مفهوم مول و جرم مولی از گروهها خواسته می شود که سواالت زیر را پاسخ داده و در دفترچده یادداشدت
کنند.
 -1جرم مولی پتاسیم کرومات ،سرب) (IIنیترات و سرب ) (IIکرومات را محاسبه کنید ؟
 9/11 -2گرم پتاسیم کرومات و  11/71گرم سرب) (IIنیترات چند مول می باشند ؟
 -2ماداری پتاسیم کرومات و سرب) (IIنیترات را جداگانه در ماداری آب ثل کدرده و در یدک لولده آزمدایش روی هدم
بریزند .مشاهدات خود را با نوشتن یک معادله شیمیایی نشان دهند ؟
 -2-2فعالیت جلسه دوم
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بعد از ردریس استوکیومتری واکنش از گروهها خواسته می شود که بده سدواالت زیدر پاسدخ داده و در دفترچده یادداشدت
کنند.
 -1از واکنش  9/11گرم پتاسیم کرومات با مادار اضافی سرب) (IIنیترات چند گرم سرب)(IIکرومات بدست می آئید ؟
 -2از واکنش  11/71گرم سرب)(IIنیترات با مادار اضافی پتاسیم کرومات چند گرم سرب)(IIکرومات بدست می آئید ؟
 -2-2فعالیت جلسه سوم
بعد از ردریس مفهوم درصد خلوص از گروهها خواسته می شود که به سواالت زیر پاسخ داده و در دفترچه یادداشت کنند.
 -1با مراجعه به آزمایشگاه درصد خلوص پتاسیم کرومات و سرب)(IIنیترات موجود را یادداشت کنید .
 -2با روجه به درصد خلوص پتاسیم کرومات و سرب)(IIنیترات رعیین کنید که در  9/11گرم پتاسیم کرومدات و 11/71
گرم سرب)(IIنیترات چند گرم ماده خالص وجود دارد ؟
 -4-2فعالیت جلسه چهارم
بعد از ردریس استوکیومتری در محلولها ،از گروهها خواسته می شود که محلول های زیر را رهیده کدرده و و روی هدر محلدول
برچسب مشخصات آن را بزنند .محاسبات خود را در دفترچه یادداشت کنند( .محلولها را در جای مطمئن نگهداری کنید )
 111میلی لیتر محلول  1موالر سرب)(IIنیترات
-1
 111میلی لیتر محلول 1موالر پتاسیم کرومات
-2
 -5-2فعالیت جلسه پنجم
بعد از ردریس مفهوم واکنش دهنده ی محدود کننده و واکنش دهنده ی اضافی ،از گروه خواسته می شود که فعالیت های زیدر
را انجام دهند .
 9 .1عدد لوله آزمایش هم اندازه و رمیز در جا لوله ی قرار دهید و روی هر لوله برچسب  1الی  9را بزنید .
.2
.2
.4
.7
.1
.1
.8
.9

به لوله آزمایش شماره  1یک میلی لیتر محلول پتاسیم کرومات و  9میلی لیتر محلول سرب نیترات اضافه میکنیم و
محلول را خوب هم میزنیم
به لوله آزمایش شماره  2دو میلی لیتر محلول پتاسیم کرومات و  8میلی لیتر محلول سرب نیترات اضافه مدیکندیم و
محلول را خوب هم میزنیم
به لوله آزمایش شماره  2سه میلی لیتر محلول پتاسیم کرومات و  1میلی لیتر محلول سرب نیترات اضافه میکندیم و
محلول را خوب هم میزنیم
به لوله آزمایش شماره  4چهار میلی لیتر محلول پتاسیم کرومات و  1میلی لیتر محلول سرب نیترات اضافه میکندیم
و محلول را خوب هم میزنیم
به لوله آزمایش شماره  7پنج میلی لیتر محلول پتاسیم کرومات و  7میلی لیتر محلول سرب نیترات اضافه میکنیم و
محلول را خوب هم میزنیم
به لوله آزمایش شماره  1شش میلی لیتر محلول پتاسیم کرومات و  4میلی لیتر محلول سرب نیترات اضافه میکندیم
و محلول را خوب هم میزنیم
به لوله آزمایش شماره  1هفت میلی لیتر محلول پتاسیم کرومات و  2میلی لیتر محلول سرب نیترات اضافه میکندیم
و محلول را خوب هم میزنیم
به لوله آزمایش شماره  8هشت میلی لیتر محلول پتاسیم کرومات و  2میلی لیتر محلول سرب نیترات اضافه میکنیم
و محلول را خوب هم میزنیم
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 .11به لوله آزمایش شماره  9نه میلی لیتر محلول پتاسیم کرومات و  1میلی لیتر محلول سرب نیترات اضافه مدیکندیم و
محلول را خوب هم میزنیم
 .11برای ره نشینی بهتر رسوبها پنج دقیاه صبر کنید ،اررفاع رسوب را برثسب شماره لوله آزمایش رسم کنید.
 -6-2فعالیت جلسه ششم
از گروهها خواسته می شود که به اراق کامپیورر رفته و فعالیت های زیر را با همکاری دبیدر یدا متصددی کدامپیورر بدا ندر افدزار
 Excelانجام دهند .
 -1مادار رسوب مورد انتظار از هر دو ماده (سرب)(IIنیترات و پتاسیم کرومات) در هدر لولده آزمدایش را بطدور جداگانده
محاسبه کنید.
 -2نمودار مادار رسوب مورد انتظار را برثسب شماره آزمایش رسم کنید .
 -2نمودار کامپیورری را با نمودار بدست آمده از آزمایش ،ماایسه کنید .
 -4رعداد میلی مول های پتاسیم کرومات و سرب)(IIنیترات موجود در هر لوله آزمایش را محاسبه کنید.
 -7مشخص کنید بیشترین رسوب بدست آمده با کدام نسبت مولی مطابات دارد ؟
 -1این نسبت را با نسبت استوکیومتری واکنش موازنه شده ماایسه کنید ؟
 -7-2فعالیت جلسه هفتم
بعد ار ردریس مفهوم بازده واکنش های شیمیایی از گروهها خواسته می شود که به سراغ آزمایش رفته و فعالیدت هدای زیدر را
انجام دهند.
 -1رسوب لوله آزمایشها را جداگانه از محلول مربوطه با صاف کردن جداکنند.
 -2رسوبها را در جای مناسب بگذارید را خشک شود .
 -2محلول زیر صافی هر لوله آزمایش را به دوقسمت راسیم کنید .
 -4به یکی از محلول زیر صافی محلول پتاسیم کرومات و به محلول دیگری محلدول سدرب ) (IIنیتدرات اضدافه کنیدد و
مشاهدات خود را یادداشت کنید.
 - 8-2فعالیت جلسه هشتم
 -1بعد از اطمینان از خشک شدن رسوبها آنها را روزین کنید .
 -2مادار رسوب بدست آمده را با مادار رسوب محاسبه شده ماایسه کنید .
 -2بازده درصدی واکنش را محاسبه کنید.

-3دادهها و مشاهده ها
 -9-3جلسه اول
جدول 9

M KI= 39.1+127=166 g/mol
M Pb(NO3)2 = 207.2+(14+16*3)*2=331.2
g/mol

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
6و7شهریورماه  ،9312دانشکده شیمی دانشگاه سمنان

M PbCrO4 = 207.2+52+16*4 = 323.2 g/mol
)K2CrO4(aq) + Pb(NO3)2(aq)→ PbCrO4(s) + 2KNO3(aq

 -2-3جلسه دوم
جدول 2

 -3-3جلسه سوم
جدول 3

K2CrO4% = 98

Pb(NO3)2%=98

 -4-3جلسه چهارم
جدول 4

 -5-3جلسه پنجم
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شکل 9

 -6-3جلسه ششم
جدول 5

PbCrO4
323.20

Pb(NO3)2
331.20

K2CrO4
194.20

جرم مولی

100.00

100.00

ثجم محلول()ml

33.80

19.82

جرم(گرم)

0.10

0.10

رعداد مول

1.02

1.02

غلظت مولی

32.98

32.99

گرم  PbCrO4مورد
انتظار

اختالف جرم

گرم  PbCrO4مورد
انتظار

ml
Pb(NO3)2

گرم  PbCrO4مورد انتظار

ml
K2CrO4

2.64

2.97

9.00

0.33

1.00

آزمایش 1

1.98

2.64

8.00

0.66

2.00

آزمایش 2

1.32

2.31

7.00

0.99

3.00

آزمایش 2

0.66

1.98

6.00

1.32

4.00

آزمایش 4

0.00

1.65

5.00

1.65

5.00

آزمایش 7

-0.66

1.32

4.00

1.98

6.00

آزمایش 1

-1.32

0.99

3.00

2.31

7.00

آزمایش 1

-1.98

0.66

2.00

2.64

8.00

آزمایش 8

-2.64

0.33

1.00

2.97

9.00

آزمایش 9
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نمودار رسوب مورد انتظار
3.00
2.00
1.00
0.00

9

8

7

4

5

6

رسوب مورد انتظار از سرب نيترات

3

2

1

رسوب مورد انتظار از پتاسيم كرومات

شکل  :2نمودار9
جدول 6

میلی مول سرب
نیترات

ml
Pb(NO3)2

میلی مول پتاسیم
کرومات

ml K2CrO4

0.12

8.82

9.00

1.02

1.00

آزمایش 1

0.26

7.84

8.00

2.04

2.00

آزمایش 2

0.45

6.86

7.00

3.06

3.00

آزمایش 2

0.69

5.88

6.00

4.08

4.00

آزمایش 4

1.04

4.90

5.00

5.10

5.00

آزمایش 7

1.56

3.92

4.00

6.12

6.00

آزمایش 1

2.43

2.94

3.00

7.14

7.00

آزمایش 1

4.17

1.96

2.00

8.16

8.00

آزمایش 8

9.37

0.98

1.00

9.19

9.00

آزمایش 9

ماایسه شکل های مختلف کامپیورری و آزمایش و نسبت های مولی بیان گر این است که وقتی نسبت هدای مدولی یدک باشدد
میزان رسوب ثاصله بیشتر خواهد شد .که این نسبت همان نسبت استوکیومتری واکنش می باشد.

-7-3جلسه هفتم
برای ایجاد یک واکنش شیمیایی وجود رمامی واکنش دهندهها الزامی است .
جدول 7

نتیجه گیري

مشاهده

محلول

در محلول سرب )(IIنیترات وجود دارد

رشکیل رسوب

پتاسیم کرومات

آزمایش 1
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در محلول پتاسیم کرومات وجود ندارد

رسوبی ایجاد نشد

سرب)(IIنیترات

در محلول سرب )(IIنیترات وجود دارد

رشکیل رسوب

پتاسیم کرومات

در محلول پتاسیم کرومات وجود ندارد

رسوبی ایجاد نشد

سرب)(IIنیترات

در محلول سرب )(IIنیترات وجود دارد

رشکیل رسوب

پتاسیم کرومات

در محلول پتاسیم کرومات وجود ندارد

رسوبی ایجاد نشد

سرب)(IIنیترات

در محلول سرب )(IIنیترات وجود دارد

رشکیل رسوب

پتاسیم کرومات

در محلول پتاسیم کرومات وجود ندارد

رسوبی ایجاد نشد

سرب)(IIنیترات

در محلول جزئی سرب )(IIنیترات وجود دارد

به مادار جزئی رسوب

پتاسیم کرومات

در محلول جزئی پتاسیم کرومات وجود ردارد

به مادار جزئی رسوب

سرب)(IIنیترات

در محلول سرب) (IIنیترات وجود ندارد

رسوب ایجاد نشد

پتاسیم کرومات

در محلول پتاسیم کرومات وجود دارد

رشکیل رسوب

سرب)(IIنیترات

در محلول سرب) (IIنیترات وجود ندارد

رسوب ایجاد نشد

پتاسیم کرومات

در محلول پتاسیم کرومات وجود دارد

رشکیل رسوب

سرب)(IIنیترات

در محلول سرب) (IIنیترات وجود ندارد

رسوب ایجاد نشد

پتاسیم کرومات

در محلول پتاسیم کرومات وجود دارد

رشکیل رسوب

سرب)(IIنیترات

در محلول سرب) (IIنیترات وجود ندارد

رسوب ایجاد نشد

پتاسیم کرومات

در محلول پتاسیم کرومات وجود دارد

رشکیل رسوب

سرب)(IIنیترات

آزمایش 2
آزمایش 2
آزمایش 4
آزمایش 7
آزمایش 1
آزمایش 1
آزمایش 8
آزمایش 9

 -8-3جلسه هشتم
جدول 8

بازده درصدی

گرم  PbCrO4مورد انتظار

گرم  PbCrO4صاف شده

90.91

0.33

0.3

آزمایش 1

102.27

0.66

0.67

آزمایش 2

100.00

0.99

0.99

آزمایش 2

100.00

1.32

1.32

آزمایش 4

95.45

1.65

1.57

آزمایش 7

95.45

1.32

1.26

آزمایش 1

83.33

0.99

0.82

آزمایش 1

102.27

0.66

0.67

آزمایش 8

90.91

0.33

0.3

آزمایش 9

 -4تحلیل داده ها
 .9بیشترین ماده جامد در كدام لوله آزمایش میباشد ؟
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همانطوریکه از عکس  1جلسه پنجم پیداست مادار ماده جامد در لوله آزمایش شماره 7بیشتر از بایه آزمایشدات مدی
باشد.
 .2نسبت مواد واكنش دهندهي كه بیشترین مقدار جامد را تولید كرده اند ،چه بود ؟
بیشترین مادار ماده جامد ابتدا در لوله آزمایش شماره  7رولید شده است که نسبتهای مولی مدواد واکدنش دهندده
یعنی پتاسیم کرومات به سرب نیترات  1به  1میباشد.
 .3چرا در برخی از خانهها فراورده جامد كمتر از خانههاي دیگر بود ؟
با روجه به جدول شماره  1رعداد مولهای سرب نیترات از لوله آزمایش  1به باال کاهش می یابد ولدی ماددار پتاسدیم
کرومات از لوله شماره  1به باال در ثال افزایش است .را لوله شماره  7مادار مولهای سرب نیترات بیشتر مدیباشدد و
پتاسیم کرومات به اندازه کافی در محیط وجود ندارد که با سرب نیترات موجود در محلول وارد واکدنش گدردد .بندابر
این را لوله  4پتاسیم کرومات محدود کننده واکنش میباشد .از لوله شماره  1به بعد مول های پتاسیم کرومات بیشتر
می باشد بنابر این محدود کننده واکنش سرب نیترات می باشد.
 .4مشاهدات خود را از آزمایش جلسه هفتم چگونه توجیه میكنید ؟
موفعی که به یک لوله ازمایش ماداری سرب نیترات اضافه کردیم هیچگونه رغییری مبنی بر انجدام واکدنش مشداهده
نگردید ،این نشان دهنده این است که در محیط پتاسیم کرومات برای انجام واکنش با سرب نیترات نداریم ولی موقع
اضافه کردن پتاسیم کرومات به بخش دیگر لوله آزمایش رسوب زرد رنگ ایجاد مدیشدود کده نشدان از وجدود سدرب
نیترات در محیط میباشد .بنابر این در آن لوله آزمایش پتاسیم کرومات محدودکننده واکنش و سرب نیترات واکدنش
دهنده اضافی میباشد.
موفعی که به لوله آزمایش دیگر ماداری پتاسیم کرومات اضافه کدردیم هیچگونده رغییدری مبندی بدر انجدام واکدنش
مشاهده نگردید ،این نشان دهنده این است که در محیط سرب نیترات برای انجام واکنش با پتاسیم کرومدات ندداریم
ولی موقع اضافه کردن سرب نیترات به بخش دیگر لوله آزمایش رسوب زرد رنگ ایجاد میشدود کده نشدان از وجدود
پتاسیم کرومات در محیط میباشد .بنابر این در این لولده آزمدایش سدرب نیتدرات محدودکنندده واکدنش و پتاسدیم
کرومات واکنش دهنده اضافی میباشد.
بطور کلی در لوله آزمایشات  1و  2و  2و  4پتاسیم کرومات محدود کنندده و در لولده آزمدایش  1و  1و  8و  9سدرب
نیترات محدود کننده می باشد.
 .5محاسبات جدول  7و 6چه چیزي را بیان میكند ؟
در جدول  1رعداد میلی مولهای یدید و سرب را محاسبه کردیم و در جدول  1مادار رسدوب فرضدی ایجداد شدده را
جداگانه ثساب کردیم ،مادار رسوب محاسباری از روی میلی مولهدای سدرب سدیر نزولدی دارد ولدی از روی ماددار
پتاسیم کرومات سیر صعودی در مادار گرم رسوب دیده میشود .با محاسبه اختالف این دو مادار کده بدا کدم کدردن
مادار گرم رسوبی که از سرب بدست میآید از مادار گرم رسوبی که از پتاسیم کرومات بدست آمدده اسدت مشدخص
شده است که در لوله  7اختالف این مادار صفر میباشد این مادار با نسبتهای مولی 1به  1متناسدب مدیباشدد کده
همان نسبت استوکیومتری میباشد ،اما در ماادیر نسبتهای کمتر اختالف مثبت یعنی مادار سرب نیترات بیشدتر و
در ماادیر نسبتهای بیشتر اختالف منفی میباشد یعنی مادار سرب نیترات کمتر میباشد.
 .6نمودار شماره 9و عکس  9بیان گر چه مطلبی میباشد ؟
نمودار  1نشان دهنده مادار رسوب مورد انتظار در هر لوله آزمایش برثسب مواد جداگانه می باشد با روجه به نمودار
مشخص می شود که که مادار رسوب مورد انتظار از سرب نیترات از لوله آزمایش  1به بعد سیر نزولدی دارد و ماددار

استوكیومتري یک واكنش شیمیایی

رسوب مورد انتظار از پتاسیم کرومات سیر صعودی دارد .در هر لوله آزمایش با روجه به مفهوم واکنش دهنده محددود
کننده اندازه کمتر نشان دهنده میزان واقعی رسوب می باشد که با روجه به عکس  1که بعد از ارمام آزمایشات گرفته
شده است این گفته رائید می شود که بیشترین مادار رسوب مربوط به نسبت استوکیومتری مدی باشدد کده در لولده
آزمایش  7دیده می شود و در در لوله آزمایشات  1و  2و  2و  4پتاسیم کرومات محدود کننده و در لوله آزمدایش  1و
 1و  8و  9سرب نیترات محدود کننده می باشد .

 .7جدول  1بیان گر چه مطلبی می باشد ؟
در جدول نتایج آزمایشات جلسه پنجم و جلسه ششم آورده شده است (ماایسه مادار عملی و رئوری ) در این جدول
مادار بازده عملی واکنش از روی فرمول

بدست امده است .پراکندگی نتایج بدست آمده نشان از خطای عملکردی آزمایشگر در ثین آزمایش است .
 -5نتیجه گیري
 -1سرب کرومات  +PbCrO4فراورده جامدی است که مشاهده گردید .فراورده دیگر ( پتاسیم نیترات)KNO3 ،بده
صورت محلول در آب باقی میماند .واکنش دهندهها و فراوردهها در معادله زیر نشان داده شدهاند :
)K2CrO4(aq) + Pb(NO3)2(aq)→ PbCrO4(s) + KNO3(aq
برای موازنه این معادله ،ضرایب عددی صحیح و کوچکی را در آن وارد میکنیم که با روجه به نسبت مواد واکدنش دهندده
ای که بیشترین مادار جامد را رولید میکند و اختالف دو مادار رسوب رئدوری برابدر صدفر باشدد(جددول  1و  ،)1رعیدین
گردیده است( .روجه کنید که کوچکترین اعداد صحیح باید به عنوان ضریب به کار برده شود )
)K2CrO4(aq) + Pb(NO3)2(aq)→ PbCrO4(s) + 2KNO3(aq
 -2از روی جدولهای  1و  1و همچنین شکل 1و نمودار 1در مییابیم که چگونه مادهی که مادار کمتری در محیط
دارد مادار محصول مورد نظر را محدود میکنند .بدین ررریب مفهوم واکنش دهنده محدود کننده بطدور عیندی
روضیح داده میشود یعنی واکنش دهندهی که مادار محصول رحت کنترل او میباشد ( در آزمدایش 1و2و 2و4
پتاسیم کرومات و لوله آزمایشهای 1و1و8و 9سرب نیترات).
 -2از روی جدول  1و همچنین نتایج آزمایش جلسده  1مفهدوم واکدنش دهندده اضدافی بطدور عیندی روضدیح داده
میشود یعنی واکنش دهندهی که در محیط واکنش به مادار اضافی باقی مانده و بدلیل نبدودن واکدنش دهندده
دیگر در محیط نتوانسته بصورت محصدول نهدائی ظداهر گدردد ( در آزمدایش 1و2و 2و 4سدرب نیتدرات و لولده
آزمایشهای 1و1و8و9پتاسیم کرومات).
 -4از نتایجی که از انجام این فعالیت ،دانش آموز می رواند بدست آورد به موارد زیرمی روان اشاره کرد
 -1مشاهده واکنش بین محلول دو نمک
 -2محلول سازی
 -2ماایسه نتایج به دست آمده از ماادیر متفاوت واکنش دهنده ها
 -4موازنه واکنش
 -7رعیین واکنش دهنده محدود کننده و واکنش دهنده اضافی
 -1رعیین بازده واکنش شیمیایی
 -1درك خطاهای مختلف آزمایش
 -8استفاده از کامپیورر در محاسبات شیمی
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 -9بدست آوردن رکنیک های مختلف آزمایشگاهی
 -11نحوه انجام یک پروژه کوچک شیمیایی
 -11پیوستگی مطالب درسی
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