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 ((گاهی آنها را با هم مخلوط می کنیم و گاهی ماده ای را از آنها کم می کنیم.)) ـ1

 ؟این جمله مربوط به تعریف کدام گزینه است

 مواد محلول .4 تولید آلیاژ .3 بهبود خواص مواد .2 بازیافت .1

 

 آمده است؟در کدام گزینه به ترتیب یک ماده خالص و یک ماده ناخالص  ـ2

 آب دریاکربن دی اکسید ـ  .2 ن ـ بنزینخو. 1

 گوگرد ـ شکر .4 نوشابه گازدار ـ الکل .3
 

 ذرات آن از ....................... تشکیل شده باشد................. است که  عنصر ماده ی ـ 3

 ناخالصی ـ یک نوع مولکول. 2 خالصی ـ یک نوع اتمنا. 1

 ـ یک نوع مولکولخالصی . 4 خالصی ـ یک نوع اتم. 3
 

 ـ  از جمله امولسیون ها می توان به ................ و از جمله سوسپانسیون ها به ....................... اشاره کرد.4

 شربت خاکشیردوغ ـ  .2 نشاسته در آب ـ شربت معده. 1

 آب و الکل ـ آب گل آلود .4 آب و روغن ـ آمپول آنتی بیوتیک .3
 

 ؟همگن استنامورد از ویژگی های مخلوط های کدام  ـ5

 حفظ نشدن خواص اولیه ی اجزای سازنده ی مخلوط. 2 عبور نور از درون آن. 1

 به طور غیریکنواخت پراکنده بودن اجزای مخلوط. 4 بودن تشخیص اجزا و جدا کردن آنها از همسخت . 3
 

 ؟یری کاهش می یابدبا افزایش دما در کدام محلول زیر میزان انحالل پذـ 6

 گاز درون نوشابه .4 کات کبود درون آب .3 نمک در آب. 2 شکر در چای. 1

 

 مقدار حل شونده وجود دارد؟ گرم از این محلول چه 40حل میشود. درون  Aگرم از ماده ی  10گرم از حاللی حداکثر  70درون  ـ7

 گرم 11 حدود  .4 گرم بیست .3 گرم ده. 2 گرم پنج. 1
 

 در کدام مورد اجزای مخلوط به وسیله تبلور از هم جدا می شود؟ـ  8

 جدا کردن آب از الکل. 2 تولید نبات در دیگ های محتوی شکر. 1

 جداکردن پالسما از سلولهای خونی. 4 سرند کردن شن و ماسه. 3
 

 اساس جداسازی در روش تقطیر کدام است؟ـ 9

 مخلوط همگنتفاوت در نقطه جوش اجزای . 2 همگن مخلوطاجزای ذوب تفاوت در نقطه . 1

 مخلوط ناهمگنتفاوت در نقطه جوش اجزای . 4 ناهمگن مخلوطاجزای  تفاوت در نقطه ذوب. 3
 

 ؟ماده درست نوشته شده است pHاز نظر شما در کدام گزینه ـ 10

 : کمتر از هفت C. قرص ویتامین 2 . عصاره ی پوست مرکبات : بیشتر از یک1

 . شوینده ها : بین صفر تا هفت4 . آب مقطر : صفر3
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 درست ذکر شده است؟گزینه در کدام ذرات با توجه به تعریف ما از ذرات ماده، در  ـ11

 اتمدر همه فلزات :  .2 در بیش تر فلزات : اتم. 1

 در همه فلزات : مولکول .4 در بیش تر فلزات : مولکول .3
 

  پدید آمدن یک تغییر شیمیایی مطمئن می کند؟کدام نشانه ما را از  ـ 12

 تغییر رنگ. 2 اد رسوبایج. 1

 تغییر ذرات ماده. 4 تولید گاز. 3
 

 کدام گزینه زیر مربوط به یک تغییر شیمیایی گرماگیر است؟ ـ13

 خشک شدن لباس ها در برابر آفتاب .2 آب شدن یخ های قطب. 1

 پخته شدن غذا .4 سوزاندن یک قطعه کاغذ .3
 

 .می باشد...................... تولید  است که به همراه... ................... زنگ زدن نوعی اکسایش ـ14

 گرمای اندک و بدون نورـ کند  .2 کند ـ گرما و نور اندک. 1

 تند ـ گرمای اندک و بدون نور .4 تند ـ گرما و نور اندک .3
 

  اگر پیراهن فردی آتش گرفته باشد، با دویدن آن شخص ....ـ  15

 می شود ا از مثلث آتش تضعیفضلع هو. 2 تقویت می شود ضلع هوا از مثلث آتش. 1

 ضلع گرما از مثلث آتش تضعیف می شود. 4 ضلع ماده سوختنی از مثلث آتش تقویت می شود. 3
 

 

 

 


