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درسپایهمدرسه

نام و نام خانوادگی

در مورد دوغ و ویژگی های آن کدام گزینه نادرست است؟1

اجزای این مخلوط به صورت یکنواخت در هم پراکنده اند. (1

اگر آن را به حال خود بگذاریم؛  پس از مدتی اجزای جامد آن ته نشین می شود. (2

دوغ را همانند شربت معده باید قبل از مصرف، تکان داد. (3

این مخلوط از انواع سوسپانسیون ها است. (4

کدام یک از دستگاه های زیر عمومًا برای جداسازی اجزای یک مخلوط جامد در جامد استفاده می شود؟2

قیف جداکننده (2 کمباین (1

دستگاه تصفیۀ آب (4 کاغذ صافی (3

کدام گزینه درست است؟3

پی اچ آب لیمو بیشتر از 7 است. (1

آب پرتقال رنگ کاغذ پی اچ را به رنگ سبز درمی آورد. (2

پی اچ مایع ظرفشویی بیشتر از 7 است. (3

شیر رنگ کاغذ پی اچ را به رنگ قرمز درمی آورد. (4

مطابق نمودار زیر که میزان انحالل پذیری یک نوع نمک در 100 گرم آب را برحسب دما نشان می دهد، 48 گرم از محلول این نمک4

که بیشترین مقدار ممکن از نمک در آن حل شده است را از دمای  سرد می کنیم، زمانی که جرم محلول به 42 گرم می رسد،

دمای محلول تقریبًا چند درجه است؟
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اگر در دمای  مقدار  سی سی گاز اکسیژن را بتوانیم در 100 سی سی آب حل کنیم و در دمای  مقدار  سی سی گاز5

اکسیژن را بتوانیم در 100 سی سی آب حل کنیم،  کدام گزینه رابطۀ  و  را درست نشان می دهد؟
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عناصر تشکیل دهندۀ پارافین چیست؟6

کربن - هیدروژن (2 کربن - اکسیژن (1

نیتروژن - اکسیژن (4 نیتروژن - هیدروژن (3

شمعی به طول  را درون ظرفی دربسته که پر از هوا است، قرار می دهیم. اگر به ازای سوختن هر سانتی متر از شمع، 7

گاز اکسیژن مصرف شود و پس از سوختن  از شمع، خاموش شود، آنگاه حجم ظرف چند لیتر است؟ (  هوا را گاز

اکسیژن تشکیل می دهد)
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گاز یا گازهای حاصل از فرآیند موجود در کدام گزینه را اگر وارد آب آهک کنیم، باعث شیری رنگ شدن مخلوط نمی شود؟8

تجزیۀ آب اکسیژنه (2 C ترکیب کردن جوش شیرین و ویتامین (1

سوختن هیدروکربن (4 ترکیب شدن گلوکز با اکسیژن هوا (3

با انحالل کات کبود در آب، محلولی ........... رنگ به وجود می آید و با قرار دادن میخ آهنی در آن، یک تغ�ر ........... اتفاق9

می افتد و پس از یک ساعت، محلول ...........

آبی - شیمیایی - تغ�ر رنگ می دهد. (2 سبز - فیزیکی - بی رنگ می شود. (1

سبز - فیزیکی - تغ�ر رنگ می دهد. (4 آبی - شیمیایی - بی رنگ می شود. (3

تشکیل باتری مس - آهن یک تغ�ر ......... است که در آن انرژی ......... به انرژی ......... تبدیل می شود.10

فیزیکی - الکتریکی - شیمیایی (2 فیزیکی - شیمیایی - الکتریکی (1

شیمیایی - الکتریکی - شیمیایی (4 شیمیایی - شیمیایی - الکتریکی (3

در هر اتم، ...........11

جرم پروتون و نوترون دقیقًا برابر است. (1

جرم الکترون در مقایسه با دو ذرۀ دیگر بسیار کمتر است. (2

همۀ ذره های تشکیل دهندۀ آن دارای بار الکتریکی هستند. (3

به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها، عدد اتمی می گویند. (4
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در اتم فرضی X، عدد جرمی برابر 56 و اختالف تعداد نوترون ها و پروتون ها در آن برابر ۸ است. چه تعداد از ذره های زیر ایزوتوپ12

این اتم هستند؟ (تعداد نوترون ها، بیشتر از پروتون ها هستند)
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F۹تعداد الکترون های کدام ذرۀ زیر با  برابر نیست؟13 −
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در اتم گوگرد در حالت خنثی، تعداد الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها باهم برابر است. اگر مجموع تعداد ذرات مثبت و منفی اتم14

گوگرد برابر ۳۲ باشد، نماد شیمیایی گوگرد کدام است؟
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اگر یکی از پروتون های اتمی را بتوانیم از هستۀ آن جدا کنیم، آنگاه ........... به دست آورده ایم.15

یک یون مثبت از همان عنصر (2 یک ایزوتوپ از همان عنصر (1

یک عنصر جدید با خواص جدید (4 یک یون منفی از همان عنصر (3

کدام قسمت از یک نورون حرکتی، محل ارتباط آن با سلول ماهیچه ای است؟16

جسم سلولی (2 دندریت (1

دندریت و آکسون (4 آکسون (3

کدام گزینه صحیح است؟17

بخش مرکزی دستگاه عصبی فقط اطالعات درون بدن را دریافت می کند. (1

بخش محیطی دستگاه عصبی فقط اطالعات درون بدن را دریافت می کند. (2

بخش محیطی دستگاه عصبی پیام های حرکتی را به بخش مرکزی دستگاه عصبی می رساند. (3

بخش مرکزی و محیطی دستگاه عصبی اطالعاتی را از درون و بیرون بدن دریافت می کنند. (4

کدام گزینه در رابطه با شکل زیر درست بیان شده است؟18

به قسمت های کمی از آن، تعدادی عصب وارد و خارج می شود. (1

آسیب دیدن آن قابل جبران است. (2

حجم قسمت خاکستری در آن بیشتر از قسمت سفید است. (3

دارای یک مجرا در وسط خود است. (4
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کدام گزینه نادرست است؟19

"پاسخ های انعکاسی .........."

بسیار سریع، بدون اراده و تفکر انجام می شوند. (1

معموًال برای حفاظت از بدن انجام می شوند. (2

هیچ گاه دارای مرکزی در دستگاه عصبی مرکزی نیستند. (3

می توانند به وسیلۀ ماهیچه هایی رخ دهند که فعالیت های ارادی را با آن ها انجام می دهیم. (4

کدام گزینه صحیح است؟20

در نورون، هسته و همۀ اندامک ها در بخشی به نام جسم سلولی تجمع یافته اند. (1

سلول های پشتیبان که جزء بافت عصبی محسوب می شوند، با فعالیت عصبی خود به سایر سلول های بافت عصبی کمک (2

می کنند.

به مجموعه ای از نورون ها که دارای دندریت و آکسون بلند هستند، تار عصبی می گو�م. (3

اعصابی که از کمر خارج می شوند، حرکات و احساس پا را کنترل می کنند. (4


