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1  

  )3درستي يا نادرستي هر يك از عبارت هاي زير را مشخص كنيد:(
  ) در همه مخلوط هاي همگن،اجزاء تشكيل دهنده خواص اوليه ي خود را حفظ مي كنند.(.....................................)1
  ....................................)گرم نمك خوراكي در ان حل  مي شود. (. 38درجه سانتي گرادحدود  20ميلي ليتر آب  100)در 2
  )با انداختن قرص جوشان در يك ليوان آب،دماي آب به مقدار ناچيزي افزايش مي يابد. (.....................................)3
  ))تنها راه استفاده از انرژي شيميايي مواد،سوزاندن آن ماده است. (.....................................4
  ) تعداد پروتون هاي اتم درهر عنصر معين و ثابت است. (.....................................)5
  )همه ي اتم هاي كربني كه نوك مداد را تشكيل مي دهند،دقيقا يكسان هستند. (.....................................)6

  

2  

  )3جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:(
  ط همگني كه در آن ذرات جامد به صورت معلق در آب پراكنده اند،  ............................... گفته مي شود.)به مخلو7
  )در صنعت جهت جداسازي چربي از شير ،از دستگاه ............................... استفاده مي شود.8
  است. )بيشترين گاز موجود در هوا،...............................9

را بـر عهـده   )براي راحت تر سوختن يك حبه قند از خاك باغچه استفاده مي كنيم چرا كه اين ماده در سوختن قند نقـش ...............................  10
  دارد.
  هسته در حال حركت هستند. )در مدل اتم بور ذراتي به نام ............................... در مسير هاي دايره اي شكل به نام مدار به دور11
  ناپايدار بوده و خاصيت ............................... دارد.  ) از ميان ايزوتوپ هاي هيدروژن ، ايزوتوپ 12

  

3  

  )2گزينه درست را انتخاب كنيد:(
  ) با بقيه متفاوت است؟ PH)كدام ماده ي زير از نظر نوع پي اچ(13

     د)صابون                                 ج) سركه                                ب) آب ليمو                          الف)  شير 
  )براي جداسازي اجزاء سازنده ي كدام مخلوط زير ،از وسيله ي روبه رو استفاده مي شود؟14

                                 ربت خاكشير ب)  ش                                      الف) نمك خوراكي 
  د)نوشابه ي گازدار                                      ج) كات كبود در آب 

  
  نمي شود؟)طي سوختن شمع كدام ماده ي زير توليد 15

                               ب)   بخار آب                                       الف) گاز كربن دي اكسيد 
  د) بخار آب و گاز اكسيژن                                                   ج) گاز اكسيژن  

  نادرست است؟)كدام نشانه ي شيميايي براي عنصر معرفي شده، 16
  F (د) فلوئورN (                       )ج) نيتروژنHe(                   )ب) هليم B (              )الف)بريليم(

  به پرسش هاي زير پاسخ كوتاه دهيد:
  )1در مخلوط همگن هواي پاك حالل و حل شونده را مشخص كنيد: ( -17

  ........)   هواي پاك :    حالل (...........................................)                حل شونده(...................................
  

  )1با توجه به مدل اتمي رسم شده:( -18
  در نظر گرفته شود،عدد اتمي  Aاگر نماد شميايي اين عنصر 

  و عدد جرمي آن را در كنار نماد شيميايي بنويسيد. 
 

  )5/1دهيد) (سه شرط براي سوختن الزم است. آنها را نام ببريد. (شما مي توانيد اين سه شرط را به صورت مثلث آتش نشان  -19
  )1دو تغيير شيميايي كه در زندگي ما غير مفيد هستند ، نام ببريد. ( -20
  )5/1خالص و مخلوط بودن هر يك از مواد زير را تعيين كنيد:( -21

  ت معده (..............................)الف) آجيل(..............................)               ب) سكه (..............................)               ج) شرب
  

  

e: 
p: 
n: 
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  به سواالت زير پاسخ كامل دهيد:
  با انداختن قرص جوشان درون ليوان محتواي آب ، واكنش شيميايي زير رخ مي دهد: -22

  ..+ جوش شيرينگاز كربن دي اكسيد + .......................                                   ..........................
  

  )1الف) جاي هاي خالي واكنش شيميايي را كامل كنيد.(
  )1ب) در اين واكنش شيميايي، مواد واكنش دهنده و فراورده را در مشخص كنيد.(

  نوترون است.اگر اين اتم يك الكترون از دست دهد؛ 4پروتون و  3اتم ليتيم داراي  -23
  )5/0الف) تبديل به چه يوني مي شود؟ (

  )1ل اتمي آن را مطابق مدل بور رسم كنيد. (ب) مد
  )1هر يك از تغييرات شيميايي زير با چه نشانه هايي همراه هستند. جدول را مطابق نمونه كامل كنيد.( -23

  تشكيل رسوب( رسوب مس روي ميخ آهني)  انداختن ميخ آهني درون محلول كات كبود
    سوختن شمع

    كهانداختن تخم مرغ كامال سالم درون سر
  )1الف)ايزوتوپ هاي يك اتم چه شباهت هايي با يكديگر دارند؟ ( -24

  
 )5/0ب) ايزوتوپ هاي يك اتم در داشتن كدام ذرات با يكديگر تفاوت دارند؟(

 

  

  20  جمع نمره                                                                                                          »ديموفق باش« 
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