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ماده اي که اجزاي آن با چشم قابل تشخیص باشد .................. است.  1

می  گویند محلول نوعی مخلوط است یعنی چه؟  2

می گویند ماهی ها در آب سرد بهتر زندگی می کنند چرا؟  3

انحالل  پذیري ماده اي در آب  برابر با  است. در یک کیلوگرم محلول سیر شده ي این ماده، چند گرم ماده ي حل شونده وجود دارد؟  4C20∘25

20100%5100  گرم محلول با غلظت   داریم. اگر  گرم آب در آن بریزیم، غلظت محلول جدید چند درصد خواهد شد؟

محلول سیر شده اي داریم که درون آن % ماده ي حل شونده است. انحالل پذیري این ماده را حساب کنید.  625

بسیاري از موادي که در بنزین حل می شوند در آب ..................  7
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نمودار روبه  رو مربوط به تغییرات دما هنگام تقطیر محلولی است که .................. جزء تشکیل شده است.  8
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در نمودار، .................. دقیقه طول کشید تا ماده  ي دوم تقطیر و جداسازي شود.  9

آیا می توان بدون حرارت دادن آب را از آب نمک تشخیص داد؟  10

با توجه به تأثیري که دما بر جنبش و ربایش مولکول ها دارد توضیح دهید چرا گازها در آب سرد بهتر حل می شوند؟  11

انحالل پذیري ماده ي  در آب  برابر  است تعیین کنید که یک محلول  از ماده ي  سیر شده است یا سیر نشده و یا فراسیر  12
شده؟

xC20∘1515%x

انحالل پذیري ماده ي  در آب  برابر با  و در آب  برابر  می باشد انحالل پذیري ماده ي  در آب با دماي  چقدر  13
است؟

AC20∘25C40∘33AC30∘

آب شهري یک ماده ي .................. و گاز شهري یک ماده ي .................. است.  14

شیشه نوعی .................. است.  15

در تقطیر، جداساز ي ماده ها بر اساس اختالف آن ها در .................. انجام می شود.  16

انحالل پذیري الکل در آب سرد نسبت به آب ولرم .................. است.  17

اگر محلول سیر شده اي را خنک کنیم و چیزي رسوب کند، یعنی ..................  18

) والکل (با دماي جوش  ) و آب داریم. اگر بخواهیم اجزاي این محلول را با روش تقطیر جدا محلولی از استون (با دماي جوش   19
کنیم، اولین مایعی که از دستگاه تقطیر خارج می شو کدام است؟
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سه روش براي سریع تر حل کردن قند در آب بیان کنید.  20
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 کلیه حقوق مادى و معنوى این سواالت  متعلق به گروه آموزشى بیســـ20ــت شو مى باشد و کپى بردارى و استفاده بدون ذکر منبع از لحاظ شرعى و قانونى مجاز نمى باشد

www.۲۰shoo.ir گروه آموزشى بیـســـــــــــــ20ــــــــــت شو



در تقطیر، جداسازي ماده ها بر اساس اختالف آن ها در دماي جوش انجام می شود. نیم کیلوگرم مخلوط ماده ي   داریم که داراي  گرم  21
ماده ي حل شونده است.

اگر دماي محلول  باشد چقدر ماده ي حل شونده ي دیگر الزم است تا محلول سیر شود؟
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در تقطیر جداسازي ماده ها بر اساس اختالف آن ها در دماي جوش انجام می شود. اگر  گرم محلول سیر شده ي ماده ي  در دماي   22

داشته باشیم و آن را تا دماي  سرد کنیم چه مقدار ماده ي حل شونده رسوب خواهد کرد؟
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براي جدا سازي رنگ نارنجی آب پرتقال از خود آب پرتقال .................. از صافی استفاده کرد.  23
چگالی محلول رقیق یک ماده از محلول سیر شده ي آن ماده .................. است.  24

سرعت گریزانه هایی که اجزاي خون را از هم جدا می کنند نسبت به گریزانه هایی که خامه را از شیر جدا می کنند .................. است.  25

در دیالیز باید مواد مضر .................. در خون تصفیه شوند.  26

انحالل پذیري پتاسیم نیترات به دما وابسته ..................  27
معموًال براي تهیه ي محلول .................. یک مرحله گرم کردن الزم است.  28

بین مولکول هاي آب و روغن نیروي ربایش وجود ..................  29

روشی براي جدا سازي نمک از خاك پیشنهاد کنید.  30

3151500  گرم آب را روي  گرم شکر می  ریزیم، حالل کدام است؟

مواد زیر را به دو دستۀ خالص و مخلوط دسته بندي کنید.  32

شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان می دهد؟  33

الف) حالت فیزیکی هر محلول را مشخص کنید.  34
ب) حالل و حل شونده هاي هر یک را مشخص کنید و حالت آنها را بنویسید.

در هر یک از تصویرهاي زیر مشخص کنید هر وسیله چه اجزایی را از هم جدا می کند.  35
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باشد نمى مجاز قانونى و شرعى لحاظ از منبع ذکر بدون استفاده و بردارى کپى و باشد مى شو بیســـ20ــت آموزشى گروه به متعلق سواالت این معنوى و مادى حقوق کلیه
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مخلوطی از ماسه و نمک در اختیار دارید. آزمایشی براي جداسازي آن ها از یکدیگر پیشنهاد کنید. آزمایش را انجام دهید.  36

درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را مشخص کنید.  37

باال رفتن دما سرعت حل شدن تمامی مواد را در آب افزایش می دهد.

درست نادرست◯ ◯

مخلوط گونه  اي محلول است.

محلول نوعی مخلوط است

درست نادرست◯ ◯

درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را مشخص کنید.  38

روش تبلور را براي محلول هاي مایع در مایع نیز می توان به کار برد.

درست نادرست◯ ◯

هواي پاك یک محلول است.

درست نادرست◯ ◯
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