
 

 

 

 

 

 

 بارم شرح سواالت ردیف
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 .جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 الف( موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند، .......................... نامیده می شوند.

 ب( ماده ای که معموال جزء بیشتری از محلول را تشکیل می دهد، .......................... نام دارد.

 .......................... نوعی تغییر شیمیایی است که با تولید نور و گرما همراه است.ج( 

 د( وقتی یک ماده دچار تغییر شیمیایی یا فیزیکی می شود، .......................... آن تغییر می کند.
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 درستی یا نادرستی جمالت زیر را با ص با غ مشخص کنید.

 تغییر شیمیایی رخ می دهد و انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.الف( در باتری 

 سبز رنگ می شود. کم کمب( اگر یک میخ آهنی را در محلول کات کبود قرار دهیم، رنگ محلول 

 چربی از شیر از دستگاه تقطیر استفاده می شود.موادی مثل ج( برای جداسازی 

 اکسیژن در آب با افزایش دما بیشتر می شود.د( انحالل پذیری گازهایی مثل 
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 با توجه به جمله عبارت درست را از میان عبارات داخل پرانتز انتخاب کنید.

 است. تغییر شیمیایی( –)تغییر فیزیکی الف( ذوب شدن یخ یک نوع 

 است. نیتروژن( –)اکسیژن ب( فراوان ترین گاز تشکیل دهنده هوا 

 استفاده می شود. قیف جدا کننده( –)کاغذ صافی ج( برای جداسازی آب و روغن از 

 در نظر گرفت. مخلوط ناهمگن( –)مخلوط همگن د( چای شیرین را می توان یک 
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 به سواالت زیر که درباره محلول ها است پاسخ دهید؟

 الف( منظور از محلول چیست؟

 محلول پتاسیم نیترات و سکه طال را مشخص کنید؟ب( نوع محلول نوشابه گازدار، 
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 واکنش سوختن حبه قند را در نظر بگیرید.

 الف( واکنش دهنده ها و فراورده ها را مشخص کنید؟

 کنیم چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟ آغشتهب( اگر حبه قند را به خاک مرطوب باغچه 
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 هشتمپایه  شیمی و زمین شناسی                                                                                                             

                                                            04/10/1400 تاریخ آزمون:                                                                           باسمه تعالی                                                                                                                                  

   صبح                                 10     ساعت برگزاری :                                                 یزد اره کل آموزش و پرورش استاناد                                                                              :نام ونام خانوادگی

 صفحه 2ت:     صفحاتعداد                                                         یزد  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک                                                                                           :نام پدر 

                                                     سوال 9   :تعداد سواالت                                                   جوان اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان                                    شماره کالسی:                                        

   دقیقه 60  : مدت پاسخگویی رمضانخانی            دکتر  دبیرستان متوسطه دوره اوّل استعدادهای درخشان شهید                                                   

                                                                               

 

 

 

اول امتحانات نوبت    1400-1401سال تحصیلی  

                 امضاء دبیر      نمره به عدد:                           نمره به حروف:                                                                                                                       نام و نام خانوادگی دبیر :    

 اکسیژن + حبه قند  کربن دی اکسید + بخار آب 



 

  ادامه سواالت 
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 به سواالت زیر که درباره مخلوط ها است پاسخ دهید؟

 الف( تعلیقه )سوسپانسیون( را تعریف کنید؟

 ب( دو نمونه تعلیقه را نام ببرید؟

 ج( دو تفاوت مواد خالص و مخلوط را نام ببرید؟
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 سواالت زیر پاسخ دهید؟با توجه به اسیدها و بازها به 

 الف( دو مورد از تفاوت های اسیدها و بازها را نام ببرید؟

 

 خنثی( در هر یک از مواد زیر را مشخص کنید؟ –باز  –ب( نوع ماده )اسید 

 سرکه:                                       آب نمک:                                       

 شیر:                                          مایع ظرفشویی:
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 به سواالت زیر جواب دهید؟

هر کدام از شمع ها بعد از مدت زمان الف( اگر چند شمع روشن را به طور همزمان در زیر چند ظرف شیشه ای با اندازه های مختلف قرار دهیم، 

 متفاوتی خاموش می شود. آیا این موضوع ارتباطی به مثلث آتش دارد؟ چرا؟

 

 

 گاز چه ویژگی هایی دارد؟ب( در طی سوختن چه زمانی کربن مونواکسید تولید می شود؟ این 

 

 

 ج( چرا باید سوختن را مهار کرد؟

 

 

 د( دو مورد از فایده های سوختن را نام ببرید؟

 

 

 هـ( آیا زنگ زدن آهن را می توان سوختن در نظر گرفت؟ چرا؟

 

 

3 

9 

  با توجه به واکنش زیر پاسخ دهید؟

 الف( جاهای خالی را در معادله واکنش پر کنید؟

 واکنش تغییر فیزیکی است یا تغییر شیمیایی؟ چرا؟ب( این 
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  موفق باشید 


