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براي جداسازي پالسما از یاخته هاي خونی از دستگاه .................. و براي جداسازي اوره و نمک از خون دستگاه .................. و براي جداسازي ساقه ي - 1
گندم از گندم از دستگاه .................. استفاده می  کنند.

دیالیز - گریزانه - الک (سرند) گریزانه - دیالیز - کمباین گریزانه - دیالیز - الک (سرند) دیالیز - گریزانه - کمباین

کدام یک از مواد زیر خالص است؟ - 2

دوغ برنز  آب مقطر هواي پاك 

در بین مواد زیر، چند مخلوط وجود دارد؟ - 3

50«هوا، نمک، طال، چاي شیرین، الکل  درصد، سرکه، آب لیمو، دوغ»

6543

کدام یک از مواد زیر، تنها از یک نوع اتم تشکیل شده است؟ - 4

آهک آهن زنگ زده  نفت  گاز هیدروژن

کدام یک از مواد زیر خالص هستند؟ - 5

فوالد ضد زنگ شربت پرتقال نمک آب رودخانه  

کدام دسته بندي صحیح نیست؟ - 6

آب: خالص از نوع ترکیب نفت: ناخالص از نوع همگن  هوا: ناخالص از نوع همگن  الماس: خالص از نوع عنصر

کدام گزینه مخلوطی از مواد خالص را نشان می دهد؟ - 7

هـوا گرافیت  دي اکسید کربن  آب اکسیژنه  

کدام گزینه ي زیر یک ترکیب است؟ - 8

پتاسیم پرمنگنات کبالت  منیزیم  اوزون 

به ترتیب کدام یک از موارد زیر مخلوط ناهمگن جامد در مایع، گاز در جامد، گاز در مایع می باشد؟ - 9

نمک در آب، نوشابه، کف صابون نشاسته در آب، یونالیت، کف صابون گچ در آب، نوشابه، کف شامپو نشاسته در آب، سنگ پا، نوشابه

کدام گزینه به ترتیب مخلوط ناهمگن جامد در گاز، مایع در جامد، مایع در مایع می باشد؟ - 10

نفتالین در هوا، ژله، چربی در شیر هواي برفی، بلغمه، آب در الکل دوده در هوا، بلغمه، مایونز هواي برفی، ژله، آب در روغن

هوا یک مخلوط همگن می باشد، در این محلول کدام ماده حالل است؟ - 11

کربن دي اکسید بخار آب   اکسیژن         نیتروژن        

کدام یک از موارد زیر سرعت حل شدن یک حل شونده ي جامد در حلّال مایع را افزایش نمی دهد؟ - 12

هم زدن افزایش فشار   افزایش دما سطح تماس  
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A
B

D
C

و قرار داده ایم، در کدام نقطه بلور نبات زودتر حل می شود؟ و چهار قطعۀ مشابه بلور نبات را در یک استوانه ي مدرج حاوي آب داغ در نقاط - 13ABC

AB

CD

در کدام حالت زیر مقدار پتاسیم نیترات بیش تري، در آب حل می شود؟ - 14

 میلی لیتر آب در دماي  nرجه میلی لیتر آب در دماي  درجه

 میلی لیتر آب در دماي  درجه میلی لیتر آب در دماي  درجه

1004020060

2004010060

محلول فراسیر شده در اثر .................. از حالت فراسیر شده خارج می شود. - 15

هر سه مورد افتادن جسم خارجی در محلول سرد شدن ناگهانی تکان دادن

سه ورزشکار براي ورزش کردن، اولی به قله ي دماوند می رود، دومی به دریاي خزر، و سومی به کویر لوت می رود. هر سه به مدت  دقیقه شروع به - 16
نرمش می کنند، در خون کدام ورزشکار مقدار اکسیژن بیش تري حل شده است و چرا؟

ورزشکار دوم، زیرا فشار هوا در آن جا بیشتر است. ورزشکار اول، زیرا فشار هوا در آن جا بیش تر است.

براي هر سه برابر است و فرقی نمی کند. ورزشکار سوم، زیرا هوا در آن جا گرم تر است.

30

) .................. می باشند. ) .................. و بازها داراي پی اچ ( اسیدها داراي پی اچ ( - 17

بیش تر از  - کم تر از  کم تر از  - بیش تر از  بیش تر از  -  کم تر از  - 

PHPH

77777777

به محلول گاز  آغشته به تورنسل، قطره قطره محلول سود اضافه می کنیم. محلول در ابتدا و در انتهاي واکنش به چه رنگی در می آید؟ - 18

بنفش - قرمز آبی - زرد  زرد - آبی قرمز- آبی

CO2

کدام یک از موارد زیر خاصیت اسیدي ندارد؟ - 19

محلول کربن دي اکسید جوهر شوره جوهر نمک محلول آمونیاك 

کدام یک از موارد زیر خاصیت اسیدي دارد؟ - 20

محلول سدیم کلرید (نمک طعام) جوهر لیمو   محلول آمونیاك محلول آب آهک 

، اسیدي .................. است. ماده اي با پی اچ  نسبت به ماده اي با پی اچ  بازي .................. و ماده اي با پی اچ  نسبت به ماده اي با پی اچ  - 21

ضعیف تر - قوي تر قوي تر - ضعیف تر  قوي تر - قوي تر ضعیف تر - ضعیف تر

13816

بهترین روش جداسازي مخلوط هایی که داراي  جزء هستند و یک جزء آن ها داراي چگالی بیشتر می باشد؟ - 22

تقطیر صاف کردن سرریز کردن قیف جدا کننده

2

با استفاده از روش دستگاه گریزانه، کدام یک از مخلوط هاي زیر را می توان از هم جدا کرد؟ - 23

محلول معلق جامد در مایع محلول جامد در مایع  محلول جامد در جامد محلول مایع در مایع   

اجزاي کدام مخلوط را نمی توان به روش سرریز کردن، جدا کرد؟ - 24

آب نمک روغن در آب  روغن در الکل نفت در آب

براي جداسازي مخلوط شن، آب و الکل و نمک کدام مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم؟ (از راست به چپ) - 25

تبخیر، سرریز کردن، تبلور، میعان سرریز کردن، تبخیر، تبلور، میعان کاغذ صافی، میعان، تبخیر، تقطیر کاغذ صافی، تبخیر، میعان، تبخیر

براي جداسازي اجزاي یک تعلیقه کدام یک از موارد جداسازي زیر کاربرد ندارد؟ - 26

قیف جدا کننده استفاده از دستگاه گریزانه تبخیر مایع عبور از کاغذ صافی 

براي جدا کردن نمک از شن و خاك از چه خاصیتی استفاده می شود؟ - 27

دماي جوش قابلیت انحالل  دماي ذوب وزن اجزاء 
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بهترین روش براي جداسازي مخلوط پودر نفتالین و نمک چیست؟ - 28

تصعید قابلیت انحالل کاغذ صافی تقطیر

انحالل پذیري ماده ي  در دماي  درجه برابر  گرم است. در  گرم محلول سیر شده  ي  ماده ي  چند گرم ماده ي  و چند گرم آب - 29
وجود دارد؟

 و   و  و   و 

AC30∘4070AA

20gr50gr30gr40gr40gr30gr25gr45gr

اساس جداسازي دستگاه قیف جدا کننده و دستگاه گریزانه و دستگاه تقطیر به ترتیب از راست به چپ عبارتند از: .................. ، .................. ، - 30
. ..................

اختالف چگالی - تفاوت اندازه ي اجزاء - نیروي مرکزگرا اختالف چگالی - نیروي مرکزگرا - تفاوت نقطه ي جوش

تفاوت اندازه ي اجزاء - تفاوت نقطه ي جوش - اختالف وزن اختالف وزن - نیروي مرکزگرا - اختالف چگالی

قابلیت انحالل ماده ي  در دماهاي مختلف مطابق جدول زیر است. اگر  گرم از محلول اشباع در دماي   درجه را تا دماي  درجه سرد - 31
کنیم، چند گرم رسوب تشکیل می شود؟

 گرم  گرم گرم گرم

A1708020

C)(∘ دما
(گرم) قابلیت حل شدن
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40
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504060160

در یک بشر، مقداري آب ریخته و سپس چند گرم کات کبود به آن اضافه می کنیم و محتویات آن را به آرامی به هم می زنیم. ماده ي به دست آمده، - 32
نمونه اي از یک  ..................  است. (مقدار کات کبود اضافه شده به آب، به اندازه اي نیست که کات کبود در بشر ته نشین شود.)

ترکیب ماده ي خالص مخلوط نا همگن محلول

تعلیقه مخلوطی  .................. است که در آن ذرات یک  .................. به صورت معلق در  ..................  پراکنده اند و .................. یک نوع سوسپانسیون - 33
است.

ناهمگن- جامد- مایع- شربت خاکشیر همگن- مایع- گاز- شربت خاکشیر نا همگن- مایع- گاز- مه همگن- جامد- مایع- مه

کدام گزینه در مورد اسید ها و باز ها نا درست است؟ - 34

باز ها موادي تلخ مزه  اند. اسید ها موادي ترش مزه  اند.

لیمو از جمله خوراکی هاي با خاصیت بازي به حساب می آید. موادي که پی اچ آن ها از هفت بیش تر است، خاصیت بازي دارند.

در دماي  درجه سانتی گراد حداکثر مقدار نمکی که بتوان در  آب حل کرد،  گرم است. اگر در این دما  محلول از مواد ذکرشده - 35
داشته باشیم به طوري که دیگر نتوان مقدار بیش تري نمک در این دما در آن حل کرد، کل نمک حل شده در محلول چند گرم است؟

30  150g50  300g

1503007525

کدام گزینه نا درست است؟ - 36

مقدار حل شدن گاز اکسیژن در آب، با افزایش دما، افزایش می یابد. گالب نوعی مخلوط است.

مواد با  باالي هفت، مزه ي تلخ دارند. pHاز دستگاه تقطیر می توان براي جداسازي اجزاي برخی مخلوط ها استفاده کرد.
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با افزایش دما، میزان حل شدن پتاسیم نیترات در آب افزایش می یابد، این مطلب با کدام نمودار به درستی نشان داده می شود؟ - 37

)درجه سلسیوسدما (

میزان حل شدن
پتاسیم نیترات در آب

)درجه سلسیوسدما (

میزان حل شدن
پتاسیم نیترات در آب

)درجه سلسیوسدما (

میزان حل شدن
پتاسیم نیترات در آب

)درجه سلسیوسدما (

میزان حل شدن
پتاسیم نیترات در آب

کدام یک نادرست است؟ - 38

بیش تر موادي که ما در زندگی با آن ها سروکار داریم، فقط از یک ماده تشکیل شده اند.

موادي که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند، مواد خالص نامیده می شوند.

اجزاي تشکیل دهنده ي مخلوط خواص اولیه خود را حفظ می کنند.

می توان با آمیختن مواد مختلف با هم، انواع گوناگونی از مخلوط ها را به حالت جامد، مایع و گاز درست کرد.

شربت معده نمونه اي از یک مخلوط  ..................  به نام  ..................  می باشد. از ویژگی هاي این نوع مخلوط می توان ته نشین  ..................  ذرات را - 39
نام برد.

نا همگن-تعلیقه- نشدن همگن- تعلیقه- شدن نا همگن- تعلیقه- شدن همگن- تعلیقه- نشدن

کدام یک از گزینه هاي زیر، به نادرستی جاي خالی را پر می کند؟ - 40
«آب نمک .................. »

داراي دو جزء حالل و حل شونده است.

 یک مخلوط نا همگن است.

را اگر بچشیم، شور است و این نشان می دهد که نمک خاصیت شوري خود را در مخلوط حفظ کرده است.

را اگر روي زمین بریزیم، جاري می شود که جاري شدن از ویژگی هاي آب است.

چه تعداد از موارد زیر صحیح است؟ - 41
الف) برخی از مواد، خالص و برخی مخلوط اند.

ب) موادي را که از یک یا چند ماده ساخته شده باشند، مواد ناخالص یا مخلوط می نامند.
پ)آجیل و آب مقطر به ترتیب مخلوط نا همگن و مادة خالص هستند.

ت) مخلوط همگن همان محلول است.
ث) در برخی از مخلوط ها ذره هاي مواد تشکیل دهندة مخلوط به طور یکنواخت در هم پراکنده اند.

5432

کدام موارد از مطالب زیر صحیح است؟ - 42
الف) در صنعت براي جداسازي پالسما از یاخته هاي خونی، از دستگاه گریزانه استفاده می شود.

ب) شربت پادزیست نمونه اي از مخلوط هاي همگن است.
پ) هواي پاك نمونه اي از محلول هاي گازي شکل است.

ت) باز ها برخالف اسید ها، موادي ترش مزه هستند.

پ و ت الف و ب الف و پ ب و ت
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)سلسیوسدما (

مقدار ماده حل شده
)گرم (

)سلسیوسدما (

مقدار ماده حل شده
)گرم (

)سلسیوسدما (

مقدار ماده حل شده
)گرم (

C
B

A

به ترتیب از راست به چپ، کدام نمودار ها رابطه ي انحالل پذیري و دما را براي نمک خوراکی و گاز اکسیژن به درستی نشان می دهد؟ - 43

B − B

C − A

A − C

B − C

- .................. همانند .................. 44

آب مقطر- قهوه، ماده اي خالص است.

در صنعت براي جداسازي چربی از شیر- جداسازي پالسما از یاخته هاي خونی، از دستگاه گریزانه استفاده می شود.

انحالل پذیري نمک خوراکی در آب- انحالل پذیري اکسیژن در آب، تحت تأثیر دما نیست.

آجیل- سکه طال، مخلوطی نا همگن است.

کدام یک از موارد زیر یک مادة خالص است؟ - 45

سکه دوغ شکر  آجیل

چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟ - 46
الف) خاصیت بازي شیر کم تر از مایع ظرف شویی است.

ب) در نوشابۀ گازدار، حالت فیزیکی حل شونده ها فقط به صورت مایع است.

ج) کاغذ پی اچ در  رنگ قرمز را نشان می دهد.

قرار دارد، خاصیت اسیدي دارند. د) موادي که پی اچ آن ها بین عدد  و 

PH = 14

810

1234

، چه مقدار رسوب اگر انحالل پذیري مادة  مطابق جدول زیر باشد، با خنک کردن  گرم محلول سیر شدة  در آب از دماي    به  - 47
تشکیل می شود؟ (محلول سیر شده محلولی است که نتوانیم مقدار بیش تري از حل شونده را در همان دما در آن حل کنیم.)

دما        

g آب حل می شود حداکثر مقدار مادة A  که در 
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محلولی به جرم  از نمک سرب نیترات داریم که در دماي  کامًال سیر شده است. اگر دماي این محلول را از  به  برسانیم - 48

، حداقل به چند گرم آب اضافی نیاز داریم؟ (به (سرد کنیم)، چند گرم رسوب تشکیل می شود و براي حل کردن کامل آن مقدار رسوب در دماي 
ترتیب از راست به چپ)
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حداکثر مقدار ترکیبی به نام «کلروفُرم» که در حالل هاي آب و کربن دي سولفید حل می شود، در جدول زیر آمده است، دانش آموزي به نام حسن،  - 49

گرم محلول کلروفرم در کربن دي سولفید را که امکان حل کردن مقدار بیشتري از کلروفرم ندارد، از  درجۀ سانتی گراد تا صفر درجۀ سانتی گراد سرد
کرد. براي حل کردن کامل مقدار کلروفرم جدا شده ، حسن حداقل به چند گرم آب صفر درجۀ سانتی گراد نیاز دارد؟

در  گرم کربن دي سولفیددر  گرم آب
در  درجۀ سانتی گراددر صفر درجۀ سانتی گراددر  درجۀ سانتی گراددر صفر درجۀ سانتی گراد
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