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  هاي نسبتاً دشوار سؤال
  

  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند 6بيش از سوال به 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  
  توان استفاده كرد؟  از دستگاه سانتريفيوژ براي جداسازي كدام مخلوط زير مي - 1

  الكل و آب )2    آب و نمك )1
  ي هوا دهنده گازهاي تشكيل) 4  )چربي موجود در شير(چربي و شير )3

  )نفر 8595، شركت كنندگان   07/93 /25  آزمون )(اند ادهبه آن پاسخ صحيح د% 83اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 90 (

  گالب در آب، چه نوع محلولي است؟ - 2
  محلول مايع در مايع )2    محلول گاز در آب )1
  محلول جامد در جامد )4    محلول جامد در مايع )3

  )نفر 10221، شركت كنندگان   08/93 /09  ن آزمو)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 83اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 90 (

 هاي زير، يك مخلوط همگن است؟ يك از مخلوط كدام - 3

  آجيل )2    سيب )1 
   ساالد )4    آب و شكر )3

  )نفر 11820، شركت كنندگان   07/94 /24  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 70اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 90 (

اي از  دست آمده نمونه ي به ماده. زنيم را به آرامي به هم مي كنيم و محتويات آن ك بشر، مقداري آب ريخته و سپس چند گرم كات كبود به آن اضافه ميدر ي - 4
  .) نشين شود اي نيست كه كات كبود در بشر ته مقدار كات كبود اضافه شده به آب، به اندازه. (است. . . يك  

  محلول )1
  اهمگنمخلوط ن )2
    ي خالص ماده )3
  .توان قضاوت كرد بدون دانستن ميزان كات كبود حل شده در آب نمي )4

  )نفر 12143، شركت كنندگان   07/09/94  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 70اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 90 (

  .)ها شبيه به هم هستند ليوان(رود؟  شمار مي يك معموالً حالل به دست آمده، كدام در محلول به .كنيم دو ليوان الكل را با يك ليوان آب مخلوط مي - 5
  آب )1
  الكل )2
    .توان تشخيص داد نمي )3
  .توان حالل در نظر گرفت هايي، هر كدام از مواد را مي در چنين محلول )4

  )نفر 10221، شركت كنندگان   09/08/93  آزمون )(اند پاسخ صحيح دادهبه آن % 67اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 90 (
  

توان استفاده  طور معمول مي هاي زير، به يك از روش دست آوردن آب از كدام ي آن، با هدف به براي جدا كردن اجزاي سازنده. آلود مخلوطي ناهمگن است آب گل - 6
  نمود؟ 

  جدا كننده  استفاده از قيف) 2  عبور آن از كاغذ صافي) 1
   سانتريفيوژاستفاده از دستگاه ) 4    استفاده از عمل تبخير) 3

  )نفر 8595، شركت كنندگان   25/07/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 54اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 90 (

  .باشد مي ،. . . . شير، يك  همانند شربت خاك) هاي انار بدون دانه(آب انار  - 7
  محلول) 2    مخلوط ناهمگن) 1
  مخلوط) 4    ي خالص ماده) 3

  )نفر 8595، شركت كنندگان   25/07/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 16اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 90 (

 
  

  مخلوط و جداسازي مواد  هشتمعلوم اولفصل
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 از بين موارد زير كدام دسته از مواد، همگي مواد خالص هستند؟ - 8

  »آجيل -نمك -شربت آبليمو -سركه -شكر«

  سركه -شربت آبليمو -نمك )2    سركه -شكر )1

  شربت آبليمو -آجيل )4    نمك -شكر )3

  )نفر 11922، شركت كنندگان   23/08/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 79اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 89 (

  كند؟ را به درستي تكميل ميهاي زير، جدول  يك از گزينه كدام - 9

1 ()A :مايع در گاز(- )B :جامد در مايع(- )C :دوغ گازدار( 

2 ()A :مايع گاز در(- )B :جامد در مايع(- )C :كپسول هوا( 

3 ()A :مايع گاز در(- )B :جامد در جامد(- )C :دوغ گازدار( 

4 ()A :مايع گاز در(- )B :جامد در جامد(- )C :كپسول هوا(  

  

  )نفر 16056، شركت كنندگان   22/08/94  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 76اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 89 (

  .دهد يم ليتشك را محلول از. . .  جزء. . .  حالل و شده ليتشك جزء. . .  از. . .  محلول كي -10

  ي  تر كم -همواره - دو -همواره) 1

  يتر شيب – موالًمع  - دو -حداقل) 2

  تري  كم -همواره  - دو -حداقل) 3

  تري بيش -معموالً -يك -همواره) 4

  )نفر 11922، شركت كنندگان   23/08/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 73اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 88 (

   باشد؟ مي نادرستيك از موارد زير  طبق كتاب درسي، كدام -11

  .ها به هر سه حالت جامد، مايع و گاز وجود دارند مخلوط )1

  .كند قبل از مخلوط كردن فرق مي هاي اجزا با ويژگيكنيم، ويژگي اجزاي مخلوط حاصل،  ي يك مخلوط مايع را با هم مخلوط مي دهنده وقتي اجزاي تشكيل) 2

  .اند ها و مواد خوراكي مخلوط بسياري از نوشيدني )3

  .دهد پذيري نمك خوراكي را در آب افزايش مي ا، ميزان انحاللافزايش دم) 4

  )نفر 8595، شركت كنندگان   25/07/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 72اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 88 (

  .است. . . اي  مس، ماده. . . آجيل  -12

  ناخالص -همانند )2    خالص -همانند )1

  خالص -برخالف )4    ناخالص -الفبرخ )3

  )نفر 10221، شركت كنندگان   09/08/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 69اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 88 (

  

  

  

  

  نوع محلول  محلول

 A گازدار  ي نوشابه

  B نزن فوالد زنگ

C  گاز در گاز  
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  هاي زير صحيح است؟  كدام يك از گزينه -13
  .هواي اطراف ما فقط از گازهاي اكسيژن و نيتروژن تشكيل شده است )1
  .باشد تري داشته اي است كه معموالً كاربرد بيش حالل ماده ها، در محلول )2
  .يابد مقدار حل شدن برخي مواد در آب مانند گاز اكسيژن، با افزايش دما كاهش مي )3
  .باشند، نه بازي كنيم، نه اسيدي مي تمام مواد غذايي كه استفاده مي) 4

  )نفر 8595، شركت كنندگان   25/07/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 65اما  اند  دهكنندگان به اين سؤال پاسخ دا شركت % 88 (

  ؟هستند گروه كدام جزو] ي خوراك نمك و آب -مويل آب -گالب -معده شربت[ مواد بيترت به -14
  همگن مخلوط -همگن مخلوط -محلول -ناهمگن مخلوط) 1
  ونيپانسسوس -ناهمگن مخلوط -همگن مخلوط -ونيسوسپانس) 2
  ناهمگن مخلوط -ونيسوسپانس -محلول -ناهمگن مخلوط) 3
  محلول -ناهمگن مخلوط -همگن مخلوط -ونيسوسپانس) 4

  )نفر 11922، شركت كنندگان   23/08/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 65اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 88 (

  .از هفت است. . . آب پرتقال،  اچ پيو . . . ليمو  پي اچ آب -15
  تر بيش -همانند )2    تر كم -همانند )1
  تر بيش -برخالف )4    تر كم -برخالف )3

  )نفر 11922، شركت كنندگان   23/08/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 65اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 88 (

  خواني دارد؟  هم) خالص يا ناخالص(ها  شده با ماهيت ذكر شده در مقابل آندر كدام گزينه، مواد نام برده  -16
  خالص: آب قند و نمك )2  خالص: ليمو و نمك شربت آب )1
  ناخالص: نمك و آجيل) 4  خالص: آب مقطر و شكر )3

  )نفر 8595، شركت كنندگان   25/07/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 46اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 88 (

  هاي زير، صحيح است؟ يك از گزينه برطبق متن كتاب درسي، كدام -17
  .يابد مقدار حل شدن نمك خوراكي در آب، با افزايش دما، كاهش مي )1
  .يابد مقدار حل شدن گاز اكسيژن در آب، با افزايش دما، كاهش مي )2
  .شود ليتر آب حل مي ميلي 100گرم نمك خوراكي در  50گراد، حدود  ي سانتي درجه 20در دماي  )3
  .توان به عنوان يك مخلوط درنظر گرفت سيب را نمي )4

  )نفر 12534، شركت كنندگان   26/10/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 69اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 87 (

  توان استفاده كرد؟  اي مي و آب از چه روش يا وسيلهطور معمول براي جداسازي مخلوط نفت  به -18
  ربا آهن )2    تبخير )1
  كاغذ صافي) 4    قيف جداكننده )3

  )نفر 8595، شركت كنندگان   25/07/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 69اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 87 (

 كنند؟ ير شيميايي اشاره ميچه تعداد از موارد زير، به يك تغي -19

 »فشان، جوشيدن آب، سوختن چوب كبود، آزمايش كوه آتش داشتن ميخ آهني در محلول كات نگه«

  ي موارد همه )4    3 )3  2 )2  1 )1
  )نفر 13801، شركت كنندگان   08/08/94  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 61اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 87 (

  .اشاره كرد. . . و . . . توان به  مي) گرم آب 100(از عوامل موثر بر ميزان حل شدن يك ماده در مقدار معيني آب  -20

  حجم ظرف محلول –نوع ماده  )2    دما –چگالي ماده  )1

  چگالي ماده –رنگ ماده ) 4    دما –نوع ماده  )3
  )نفر 8595، شركت كنندگان   25/07/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 65 اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 86 (

  ؟نيستيك از موارد زير، مخلوط  كدام -21

  شربت آبليمو )2    سكه )1

  هواي داخل بادكنك )4    شكر )3
  )نفر 10221، شركت كنندگان   09/08/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 70اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 86 (

  



  
  54565456  :كد كتاب                                                                                                                           كانون فرهنگي آموزشكانون فرهنگي آموزش  10

 

  كدام گزينه درست است؟ -22

  .ي موادي كه از دو يا چند ماده تشكيل شده باشند به حالت جامد و مايع هستند همه )1

  .كنند هاي ثابتي از حل شونده و حالل را با هم مخلوط مي  ي يك محلول، همواره نسبت براي تهيه )2

  .هستندهايي جامد در جامد  ها محلول آلياژ )3

  .شوند ي خالص محسوب مي هاي قهوه نوعي ماده دانه )4

  )نفر 11820، شركت كنندگان   24/07/94  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 60اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 86 (

 چه تعداد از موارد زير خالص هستند؟ -23

  )از هواهواي داخل بادكنك پر  -آجيل -شكر -مس -دوغ(

1( 1    2( 2  

3( 3    4( 4  

  )نفر 12744، شركت كنندگان   21/09/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 59اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 86 (

 طبق كتاب درسي، چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ -24

  .است 14تا  1از  pHي اعداد  محدوده )الف

  .است، داراي خاصيت اسيدي هستند 8تر از  ها كم آن pHموادي كه  )ب

  .ترين حالت تقريباً به رنگ بنفش است در بازي pHرنگ كاغذ  )پ

  .ها را از روي ظرف پاك كند تواند چربي شويي خصلت اسيدي دارد كه مي مايع ظرف )ت

1( 1  2( 2  3( 3    4( 4  
  

  )نفر 13801، شركت كنندگان   08/08/94  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 24اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 86 (

  شود؟ هاي زير براي جدا كردن اجزاي يك مخلوط جامد در جامد استفاده مي يك از دستگاه كدام -25

  كمباين )2    دستگاه تقطير )1

  ي آب دستگاه تصفيه )4    دستگاه دياليز )3

  )نفر 16801، شركت كنندگان   06/09/94  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 70اما  اند  سخ دادهكنندگان به اين سؤال پا شركت % 85 (

  اند؟ صورت معلق در آب پراكنده هاي زير، مخلوطي ناهمگن است كه در آن ذرات يك جامد به يك از گزينه كدام -26

  آب آلبالو )2    آب قند )1

  سركه )4    شربت معده )3

  )نفر 10221، شركت كنندگان   09/08/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 69اما  اند  ه اين سؤال پاسخ دادهكنندگان ب شركت % 85 (

  .باشند يم. . .   و. . .   ي دسته دو شامل . . .  مواد كه دنشو يم ميتقس . . .  و. . .  ي دسته دو به مواد -27

      ناهمگن -همگن -خالص -مخلوط -خالص) 1

  مخلوط -محلول -ناخالص -اهمگنن -همگن) 2

  مخلوط -محلول -خالص -همگن -ناهمگن) 3

  ناهمگن -همگن -ناخالص -خالص -ناخالص) 4 

  )نفر 11922، شركت كنندگان   23/08/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 64اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 85 (
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  .است. . . روغن زيتون يك . . . شامپو  -28
    ي خالص ماده -همانند )1
  مخلوط -همانند )2
  ي خالص ماده -برخالف )3
  مخلوط -برخالف )4

  )نفر 11820، شركت كنندگان   24/07/94  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 37اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 85 (

 است؟ چند مورد از موارد زير، بيانگر مخلوط همگن  -29

  محلول رقيق رنگ -مخلوط شن در آب -آجيل -سكه -محلول آب و نمك
1( 4     2( 5  
3( 2    4 (3  

  )نفر 8595، شركت كنندگان   25/07/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 37اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 85 (

 ا فلش مشخص شده است، كدام گزينه درست است؟با توجه به نمودار پي اچ و موادي كه پي اچ آن ب -30

A B C D E

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  

  .همگي اسيدي هستند Cو  A ،Bمواد  )1
  .ي گس دارند مزه Cو  Dمواد  )2
  .نه اسيدي است و نه بازي Cي  ماده )3
  همگي بازي هستند Eو  A ،Dمواد  )4

  )نفر 10221، شركت كنندگان   09/08/93  آزمون )(اند آن پاسخ صحيح داده به% 70اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 84 (
  

  .است. . . اي  آب مقطر، ماده. . . نمك  -31
  ناخالص -همانند )2    خالص -همانند )1
  ناخالص -برخالف )4    خالص -برخالف )3

  )نفر 10221، شركت كنندگان   09/08/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 70اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 84 (

  گر دستگاه تقطير است؟ هاي زير، بيان يك از شكل كدام -32
  
  
1(  2(  3(  4(  
  
  

  )نفر 11922، شركت كنندگان   23/08/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 62اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 84 (
  

  . . .، گنهم مخلوط يك در -33
  .اند شده پراكنده عيما در معلق صورت به جامد ذرات) 1
  .اند پراكنده هم در يكنواخت صورت به دهنده ليتشك مواد ذرات )2
  .شوند يم بيترك هم با يكنواخت طور بههستند،  عيماكه هميشه  ماده، نوع نيچند) 3
 .ندهست مشاهده قابل كامال عيما درون دهنده ليتشك موادي ها ذره) 4

  )نفر 11922، شركت كنندگان   23/08/93  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 69اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 83 (

 ؟نيست  هاي يك سوسپانسيون يك از موارد زير از ويژگي كدام -34

  .است) آب(مخلوطي جامد در مايع  )1
  .ناهمگن است )2
  .شود نشين مي ته )3
  .اند ات در آن حل شدهذر )4

  )نفر 16056، شركت كنندگان   22/08/94  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 65اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 83 (
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 كند؟ طور درست تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به -35

  ».ندرو شمار مي به. . . ها نوعي مخلوط  سوسپانسيون. . . ها  محلول«
  ناهمگن -همانند )2    همگن -برخالف )1
  ناهمگن -برخالف )4    همگن -همانند )3

  )نفر 12744، شركت كنندگان   93/ 09 /21  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 58امااند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 83 (
  است؟ متفاوتونده با بقيه هاي زير از لحاظ حالت فيزيكي حالل و حل ش يك از محلول كدام -36

  ي گازدار نوشابه) 2    اتانول در آب) 1
  سركه) 4    شربت آلبالو) 3

  )نفر 8595، شركت كنندگان  93 / 07 /25  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 50اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 83%  
  است؟ دهنشدرستي آورده  در كدام گزينه، كاربرد دستگاه به -37

  هاي مايع در مايع  جدا سازي اجزاي محلول: دستگاه تقطير )1
  ي خون افراد مبتال به نارسايي كليه تصفيه: دستگاه دياليز )2
  جداسازي شير از چربي: سانتريفيوژ )3
  شوند مثل محلول آب و الكل جداسازي اجزايي كه با هم آميخته مي: قيف جداكننده )4

  )نفر 11820، شركت كنندگان  94 / 07 /24  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 47اما  اند  اين سؤال پاسخ دادهكنندگان به  شركت 83%  (
 هاي زير سوسپانسيون است؟ چند مورد از مخلوط -38

 »ليمو بيوتيك، آب شربت خاكشير، شربت معده، نوشابه، شربت آنتي«

1( 2  2( 3  3( 4   4( 5  
  )نفر 16056، شركت كنندگان   08/94  /22  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 42اما  اند  ال پاسخ دادهكنندگان به اين سؤ شركت 83%  (

  است؟  نادرستكدام گزينه  -39
  .توان يك محلول درست كرد آب، مي بااز مخلوط كردن مقداري اسيد  )1
  .موادي كه ترش مزه هستند، خاصيت اسيدي دارند )2
  .ن جامد، از روغن مايع استفاده كنيمبهتر است كه به جاي روغ )3
  .توان ميزان اسيدي بودن يك ماده را مشخص كرد با استفاده از كاغذ پي اچ نمي) 4

  )نفر 16056، شركت كنندگان  94 / 08 /22  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 42اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 82%  (
 كبود در آب صحيح است؟ اي زير در مورد حل كردن كاته چه تعداد از عبارت -40

  .رنگ محلول آبي رنگ خواهد شد) الف
  .تر است شدت رنگ محلول بيش ،تر باشد كبود بيش هر چه مقدار كات) ب
  .حالت فيزيكي محلول حاصل، مايع است) پ

1( 1    2( 2  
  صفر )4    3 )3

  )نفر 8595، شركت كنندگان   93/ 07 /25  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 74اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 82%  (
  بهترين گزينه است؟  براي جداسازي نمك از محلول آب و نمك، كدام وسيله -41

  دستگاه سانتريفيوژ )2    كاغذ صافي )1
  دستگاه دياليز )4    دستگاه تقطير )3

  )نفر 15659، شركت كنندگان   94/ 09 /20  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 57اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 82 (
  توان استفاده كرد؟ مي كدام منظور زيراز قيف جداكننده براي  -42

  مخلوط آب و نفتجدا سازي  )2  مخلوط شن و نمكجداسازي  )1
  ي آب تصفيه )4  جداسازي چربي از شير )3

  )نفر 10221، شركت كنندگان  93 / 08 /09  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 56اما  اند  سؤال پاسخ دادهكنندگان به اين  شركت 82%  (
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  ؟نيستهاي زير صحيح   يك از عبارت كدام -43

  .كنند ي خود را حفظ مي ي آن خواص اوليه دهنده هاي مخلوط اين است كه اجزاي تشكيل يكي از ويژگي )1

  .گويند ل ميهاي همگن، محلو به مخلوط )2

  .آلياژ، نوعي مخلوط جامد در جامد است )3

  .توان از هم جدا كرد ي مخلوط آب و الكل، را نمي اجزاي تشكيل دهنده )4

  )نفر 12940، شركت كنندگان  94 /01  /21  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 55اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 82 (
  . . .ها  محلول. . . ها  سوسپانسيوندر  اجزاي موجود -44

 .كنند ظاهري كدر داشته و از كاغذ صافي عبور مي -برخالف) 1

 .توانند كدر يا شفاف باشند از كاغذ صافي عبور كرده و مي -همانند) 2

 .كنند عبور نميطور كامل  بهدر ظرف ته نشين شده و از كاغذ صافي  -برخالف) 3

  .كنند ن نشده و از كاغذ صافي عبور نميدر ظرف ته نشي -همانند) 4

  )نفر 10221، شركت كنندگان  93 /08  /09  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 62اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 81 (
  »پرتقال -بگال -محلول كات كبود در آب-شربت آنتي بيوتيك« باشند؟  رو  به ترتيب جزو كدام گروه مي مواد رو به -45

 خالص ي ماده -مخلوط همگن -مخلوط همگن -سوسپانسيون) 1

 خالص ي ماده -مخلوط همگن -مخلوط ناهمگن -مخلوط ناهمگن) 2

 ناخالص ي ماده -مخلوط همگن -مخلوط همگن -سوسپانسيون) 3

  ناخالص ي ماده -مخلوط ناهمگن -مخلوط ناهمگن -مخلوط همگن) 4

  )نفر 11820، شركت كنندگان  94 /07  /24  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 53اما  اند  ال پاسخ دادهكنندگان به اين سؤ شركت 81%  (
 است؟ نادرستطبق كتاب درسي، چه تعداد از عبارات زير  -46

  .اند مواد خالص معموالً از يك نوع ماده تشكيل شده) الف

  .گيريم ي خالص در نظر مي سيب را به عنوان يك ماده) ب

  .تواند متفاوت باشد ها نمي الت فيزيكي محلولح) پ

 .گاز اكسيژن را در آب حل كنيم از تري توانيم مقدار بيش با افزايش دما مي) ت

1( 3    2( 2  

3( 1    4( 4  

  )نفر 11820، شركت كنندگان  94 / 07 /24  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 38اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 81%  (
  طبق كتاب درسي، كدام گزينه صحيح است؟ -47

  .اچ باالتر از هفت است شويي داراي پي مايع ظرف )1

  .كند تغيير مي 16اچ معموالً بين صفر تا  عدد پي )2

  .يابد خوراكي با افزايش دما كاهش مي  حالليت گاز اكسيژن همانند نمك )3

  .شود كننده استفاده ميدر صنعت براي جداسازي چربي از شير از قيف جدا )4

  )نفر 16056، شركت كنندگان   94/ 08 /22  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 13اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 81%  (



  
  54565456  :كد كتاب                                                                                                                           كانون فرهنگي آموزشكانون فرهنگي آموزش  14

 

 . است. . . اين دارو  شود، بنابراين و در اين دارو رسوب ديده مي» .قبل از مصرف شيشه را خوب تكان دهيد«است   بر روي برخي داروها نوشته -48

  مخلوط همگن جامد در مايع )1
  مخلوط همگن مايع در مايع )2
  مخلوط ناهمگن مايع در مايع )3
  مخلوط ناهمگن جامد در مايع )4

  )نفر 12143، شركت كنندگان  93 / 09 / 07 آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 62اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 80 (
 كدام گزينه درست است؟ -49

  .ي خالص است گالب يك ماده )1
  .توان استفاده كرد اچ فقط براي شناسايي اسيدها مي از كاغذ پي )2
  .ليمو و آب پرتقال خاصيت اسيدي دارند آب )3
  .شوند ي خالص محسوب مي هاي قهوه برخالف روغن زيتون، يك ماده دانه )4

  )نفر 13801، شركت كنندگان   94/ 08 /08  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 61اما  اند  پاسخ دادهكنندگان به اين سؤال  شركت 80%  (
  ؟باشد نميكدام گزينه در خصوص مخلوط سوسپانسيون صحيح  -50

  .هاي ناهمگن هستند ها مخلوط سوسپانسيون )1
  .ذرات مايع داخل ذرات جامد معلق هستند ها، معموالً در آن )2
  .اي از آن باشد تواند نمونه ميليمو  آب )3
  .اي از يك سوسپانسيون نيست شويي همانند محلول شكر در آب، نمونه مايع ظرف )4

  )نفر 13801، شركت كنندگان  94 / 08 /08آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 59اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 80%  (
  ؟نيستكدام گزينه صحيح  -51

 .چون فقط از يك نوع ماده تشكيل شده است ،شود ي خالص محسوب مي مقطر مادهآب ) 1

 .ي تلخ هستند است، معموالً داراي مزهتر از هفت  ها بيش آن pHموادي كه عدد ) 2

pHاي با ماده) 3 12اي كه  ، نسبت به مادهpH  تري است است، باز قوي 5/10آن برابر.  
pHاي با ماده) 4    .تري است است، اسيد ضعيف 5/6آن برابر  pHاي كه  ، نسبت به ماده3

  )نفر 10221، شركت كنندگان   93/ 08 /09  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 58اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 80%  (
 كدام گزينه صحيح است؟ -52

  .همگن است هاي لوطاي از مخ شربت معده نمونه )1
  .اند صورت معلق در مايع پراكنده شده سوسپانسيون مخلوطي همگن است كه ذرات يك جامد به )2
  .ي خالص است شكر مانند فلز مس يك ماده )3
  .اي از يك سوسپانسيون است كبود و آب نمونه مخلوط كات )4

  )نفر 11820، شركت كنندگان  94 /07  /24  آزمون )(اند اسخ صحيح دادهبه آن پ% 56اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 80%(
  هايي هستند؟ هايي از چه مخلوط هاي قهوه نمونه ي گازدار و دانه كنيم، نوشابه ترتيب هوايي كه تنفس مي به -53

  ناهمگن -ناهمگن -همگن )1
  ناهمگن -همگن -ناهمگن )2
  ناهمگن -همگن -همگن )3
  نهمگ -ناهمگن -ناهمگن )4

  )نفر 13801، شركت كنندگان 94  /08  /08  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 55اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 80 (
 چه تعداد از مواد زير مخلوط ناهمگن هستند؟ -54

 »آلود، دوغ چاي شيرين، الكل و آب، هوا، آب گل«

1( 2    2( 3  
3( 4    4( 5  

  )نفر 11922، شركت كنندگان  93/ 08 /23  آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 44اما  اند  به اين سؤال پاسخ داده كنندگان شركت % 80 (
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  هاي  دشوار سؤال
  

  .سوال پاسخ دهند 2سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند) 4يا (3سوال به  10هر از  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند 5سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  
  است؟ نادرستچند مورد از عبارات زير  -55

  .شويي است تر از مايع ظرف خاصيت بازي شير كم) الف

  .صورت مايع است ا فقط بهه گازدار، حالت فيزيكي حل شونده ي  در نوشابه) ب

  .دهد تري از محلول را تشكيل مي اي است كه معموالً جزو كم حالل ماده) ج

  .قرار دارد، خاصيت اسيدي دارند 10و  8ها بين عدد  اچ آن موادي كه پي) د

1( 1    2( 2  

3( 3    4( 4  

  )نفر 12744، شركت كنندگان  93/ 09 /21آزمون )(اند ادهبه آن پاسخ صحيح د% 41اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 79 ( 

  است؟ نادرستكدام گزينه  -56

  .شود تر مي تر باشد، رنگ محلول آبي كبود حل شده در آب بيش هر چه ميزان كات )1

  .گيريم دوغ بدون گاز محلولي است كه در آن، آب را حالل و ماست را به عنوان حل شونده در نظر مي )2

  .گيريم ين، چاي را حالل در نظر ميدر چاي شير )3

  .هاي جامد مزيت دارد هاي مايع مانند روغن زيتون نسبت به روغن خوردن روغن )4

  )نفر 11820، شركت كنندگان  94/ 07 /24آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 24اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 79 (

 كدام گزينه صحيح است؟ -57

  .ي تلخ دارند اد اسيدي مزهمو )1

  .ي جوش برابر دارند را جدا كرد توان اجسامي كه نقطه به كمك دستگاه تقطير فقط مي )2

  .شوند در قيف جدا كننده، مواد براساس حجمشان از هم جدا مي )3

  .شود از كاغذهاي صافي براي جداسازي جامدات از مايعات استفاده مي )4

  )نفر 16056، شركت كنندگان  94/ 08 /22آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 57اما  اند  سؤال پاسخ داده كنندگان به اين شركت % 78 (

  ؟ شود نميطور معمول استفاده  از دستگاه تقطير براي جداسازي اجزاي كدام مخلوط به -58

  محلول آب و شكر )2    محلول آب و نمك )1

  مخلوط ماسه و نمك) 4    مخلوط آب و الكل )3

  )نفر 8595، شركت كنندگان  93/ 07 /25آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 55اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 78 (

  

  مخلوط و جداسازي مواد هشتم علوماولفصل
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. مك وجود داردگرم ن 20گرم از اين محلول،  100با انجام عمليات تقطير، مشخص شد كه در هر . كيلوگرم از يك محلول نمك وجود دارد 2در يك ظرف،  -59
  كيلوگرم از اين محلول، چند گرم نمك وجود دارد؟  2در 

1( 40  2( 400  3( 20  4 (200  
  )نفر 8595، شركت كنندگان  93/ 07 /25آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 54اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 77 (

  كدام گزينه درست است؟  -60
  .شود ب سبب ايجاد يك مخلوط همگن ميحل كردن ماسه در آ )1
  .شود حل كردن قند در آب به ميزان كم سبب ايجاد يك مخلوط ناهمگن مي )2
  .آيد دست مي كبود به ميزان كم در آب يك مخلوط همگن به از حل كردن كات )3
  .دست آوردن مخلوط همگن آب و الكل، فقط بايد مقدار خيلي كمي الكل را در آب ريخت براي به) 4

  )نفر 8595، شركت كنندگان  93/ 07 /25آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 48اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 77 (

  شود؟  درستي نشان داده مي يابد، اين مطلب با كدام نمودار به با افزايش دما، ميزان حل شدن پتاسيم نيترات در آب نيز افزايش مي -61
  
  
1(  2(  3(  4(  
  
  

  )نفر 8595، شركت كنندگان  93/ 07 /25آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 48اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 77 (

  ؟نيستكدام نمونه از مواد زير، مخلوط  -62
  گاز اكسيژن داخل كپسول )4  روغن زيتون )3  شامپو )2  صابون )1

  )نفر 10221، شركت كنندگان  93/ 08 /09آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 44اما  اند  پاسخ داده كنندگان به اين سؤال شركت % 77 (

  هاي زير نوعي مخلوط گاز در مايع است؟ يك از گزينه كدام -63
  آلياژ )2    آب آشاميدني )1
  درصد 70الكل  )4  ي زمين  هواي اطراف كره )3

  

  )نفر 10221، شركت كنندگان  93/ 08 /09آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 39اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 75 (

  .است. . . هاي قهوه يك  همانند دانه ،آب پرتقال،بدون قطعات ميوه -64
  مخلوط ناهمگن )2    مخلوط همگن )1
  مخلوط )4    ي خالص ماده )3

  )نفر 10221، شركت كنندگان  93/ 08 /09آزمون )(اند ه آن پاسخ صحيح دادهب% 18اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 75 (

  هاي زير، از لحاظ حالت فيزيكي حالل و حل شونده با ديگر موارد تفاوت دارد؟ يك از محلول كدام -65
  هواي پاك )2  محلول نمك پتاسيم نيترات در آب )1
  آب و شكر )4  )نمك طعام در آب(آب نمك  )3

  )نفر 10221، شركت كنندگان  93/ 08 /09آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 61اما  اند  گان به اين سؤال پاسخ دادهكنند شركت % 74 (

  .يابد مي. . . دماي آب، . . . حل شدن اكسيژن در آب با . . . آب،  در نمك طعامطبق متن كتاب درسي، ميزان حل شدن  -66
  افزايش -كاهش -برخالف )1
  افزايش -افزايش -همانند )2
  كاهش -كاهش -برخالف )3
  كاهش -افزايش -همانند )4

  )نفر 12744، شركت كنندگان  93/ 08 /21آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 36اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 72 (
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 ؟نيستهاي محلول  كدام گزينه از ويژگي -67

  .كنند را حفظ ميي خود  دهنده آن خواص اوليه اجزاي تشكيل )1
  .هاي مايع در مايع شفاف هستند محلول )2
  .اند طور يكنواخت در هم پراكنده ي محلول به دهنده هاي مواد تشكيل مولكول )3
  .شوند نشين مي ذرات معلق آن با گذشت زمان ته )4

  )نفر 13801، شركت كنندگان  94/ 08 /08مون آز)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 41اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 71 (

 چه تعداد از عبارات زير صحيح است؟ -68

  .ي حل شونده باشد تواند تحت تأثير مقدار ماده ها مي رنگ محلول) الف
  .صابون برخالف قهوه يك مخلوط است) ب
 .مقدار حل شدن نمك پتاسيم نيترات در آب به دما بستگي ندارد) پ

  ي موارد نادرست است همه )4  3 )3  2 )2  1 )1
  )نفر 16056، شركت كنندگان  94/ 08 /22آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 34اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 71 (

pHي ها در محدوده ترتيب كدام رنگ در كاغذ پي اچي كه در كتاب درسي به آن اشاره شده است، به -69 ,pH 14 pHو7   شوند؟  ديده مي  
  زرد، آبي، نارنجي )2    سبز، بنفش، قرمز )1
  زرد، آبي، بنفش )4    سبز، قرمز، بنفش )3

  )نفر 11820، شركت كنندگان  94/ 07 /24آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 45اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 69 (

گرم از اين ماده  120براي حل كردن . گرم آب خالص حل كرد 100نيترات را در  گرم پتاسيم 20گراد بتوان حداكثر  ي سانتي درجه 25فرض كنيد در دماي  -70
  در آب خالص، و در همين دما چند گرم آب خالص مورد نياز است؟

1( 24  2( 60  3( 600  4( 240  
  )نفر 10221، شركت كنندگان  94/ 08 /09آزمون )(اند آن پاسخ صحيح دادهبه % 53اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 68 (

  باشد؟  يك از موارد زير، جزو معرفي شده به عنوان حالل مي در كدام -71
  ي رنگي با الكل پاك كردن يك لكه -الكل )1
  گازدار  ي توليد نوشابه -گاز )2
  كپسول هوا با هواي اتمسفرپر كردن  -)ي هوا يكي از اجزاي تشكيل دهنده(گاز اكسيژن  )3
  توليد دوغ -ماست) 4

  )نفر 8595، شركت كنندگان  94/ 07 /25آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 43اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 68 (

  تواند حل شدن گازهايي مثل اكسيژن را در آب نشان دهد؟ كدام نمودار مي -72
  
  

1(     2( 

  
  
  
  
  
  

2(     4(  
  
  

  
  

  )نفر 10221، شركت كنندگان  93/ 08 /09آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 47اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 67 (
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  :با توجه به نمودار مقابل، به سؤال زير پاسخ دهيد -73
ي  گـرم از مـاده   30تـوان حـداكثر    گراد مـي  ي سانتي درجه 30در دماي 

گرم ديگر از  10كه بتوانيم  براي اين. گرم آب حل كرد 100موردنظر را در 
توانيم انجـام   ي موردنظر را در اين محلول حل كنيم، كدام كار را مي ماده

  دهيم؟
  .گراد كم كنيم ي سانتي درجه 20دماي آب را تا دماي حدود  )1
  .گراد زياد كنيم ي سانتي درجه 40دماي آب را تا دماي حدود  )2
  .گراد كم كنيم ي سانتي درجه 10دماي  دماي آب را تا )3
  .داريم گراد نگه ي سانتي درجه 25محلول را براي مدت طوالني در دماي )4

  )نفر 11922، شركت كنندگان  93/ 08 /23آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 49اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 64 (

 . دهد گرم آب را در دماهاي مختلف نشان مي 100ير، مقدار حالليت يك نمك در نمودار ز -74

  است؟ نادرستكدام گزينه    
  
  
  
  
  
  
  .يابد گرم آب افزايش مي 100ي حل شده در  گراد، با افزايش دما مقدار ماده ي سانتي درجه 30تا  20ي دماهاي  در فاصله )1
  .شود گرم آب، حل نمي 100گرم از نمك در  20گراد، تمام  ي سانتي درجه 30در دماي  )2
  .يابد گرم آب كاهش مي 100گراد، با افزايش دما مقدار نمك حل شده، در  ي سانتي درجه 40تا دماي حدود  )3
  .گرم آب ندارد 100ي حل شده در  گراد، افزايش دما تغييري در مقدار ماده ي سانتي درجه 60تا  50ي دمايي بين  در فاصله )4

  )نفر 11922، شركت كنندگان  93/ 08 /23آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 49اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 64 (

، 2، 1يب ترت به 4الي 1ي  ي شماره ي بعد، در لوله در مرحله. ايم ليتر آب ريخته ميلي 20ي آزمايش مطابق شكل زير، به مقدار مساوي و در هر كدام  لوله 4در  -75
ي  وجود آمده در كدام لولـه  به  رنگ محلول. كنيم صورت جداگانه باهم مخلوط مي را به  ريزيم، سپس محتويات هر لوله گرم بلور پتاسيم پرمنگنات مي 4و  3

ها پتاسيم پرمنگنـات   كدام از لوله كه در هيچ ضمن اين. شود انحالل پتاسيم پرمنگنات در آب باعث ايجاد رنگ ارغواني مي(تر است؟  آزمايش از بقيه پررنگ
 .)كند رسوب نمي

    1ي  ي آزمايش شماره لوله )1
  2ي  ي آزمايش شماره لوله )2
    3ي  ي آزمايش شماره لوله )3
   4ي  ي آزمايش شماره لوله )4
  

  )نفر 11820، شركت كنندگان  94/ 07 /24آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 50اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 60 (

محلول در (گردد؟  از محلول موردنظر خارج مي A، چند گرم گاز C70به C20، بر اثر تغيير دما ازAپذيري زير، براي گاز فرضي  با توجه به نمودار انحالل -76
 .) گرم آب است 100ي شرايط داراي  همه

  
1( 20  
2( 40  
3( 50  
4( 70  
  
  

  )نفر 11672، شركت كنندگان  93/ 10 /05آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 34اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 58 (
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طور كامل در آب حـل   زنيم تا نمك به سپس آب را هم مي. باشد گرم آب مي 80ريزيم كه حاوي  داخل ظرفي مي C25گرم از نمكي را در دماي  20مقدار  -77

  شود؟  گرم آب حل مي100چند گرم از اين نمك در  C25در دماي. شود نشين مي گرم از نمك در ته ليوان ته 4در نهايت . شود

1(25  2(20  3(24  4(28  

  )نفر 8595، شركت كنندگان  93/ 07 /25آزمون )(اند ادهبه آن پاسخ صحيح د% 35اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 57 (

ي  ها و آب در همه رنگ(تر از بقيه است؟  هاي زير، پر رنگ يك از محلول كدام. هاي رنگي با استفاده از يك رنگ مشخص در آب ساخته شوند فرض كنيد محلول -78

  .)شوند ها در آب حل مي ي رنگ ها يكسان است و در هر شرايطي همه آزمايش

  .گرم آب خالص بريزيم 100گرم رنگ را داخل  1 )1

  .گرم آب خالص بريزيم 200گرم رنگ را داخل  5/2 )2

  .گرم آب خالص بريزيم 75گرم رنگ را داخل  5/0 )3

  .گرم آب خالص بريزيم 500گرم رنگ را داخل  10 )4

  )نفر 10221، شركت كنندگان  93/ 08 /09آزمون )(اند دادهبه آن پاسخ صحيح % 37اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 56 (

  

يـك از   كدام. تري خواهد داشت تر بوده و غلظت بيش تر باشد، محلول غليظ ي حل شونده در مقدار مشخصي از حالل بيش در يك محلول، هر چه مقدار ماده -79

  ؟ گردد نميزير سبب تغيير غلظت يك محلول  اعمال

  )بدون تغيير دما(تر  گراد به ظرف خالي بزرگ ي سانتي درجه 25با دماي  ريختن محلول آب و نمك )1

  حرارت دادن محلول آب نمك و تبخير كمي از آب محلول )2

  ي آب و نمك و حل كردن مجدد نمك در اين محلول اضافه كردن كمي نمك به يك محلول اوليه )3

  اضافه كردن كمي آب به محلول آب و نمك) 4

  )نفر 8595، شركت كنندگان  93/ 07 /25آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 35اما  اند  گان به اين سؤال پاسخ دادهكنند شركت % 55 (

  ؟ نيستكدام گزينه در خصوص انحالل اين ماده صحيح .  ي جامد در آب بر حسب دما به صورت زير است نمودار مقدار انحالل يك ماده -80

  .گرم آب حل كرد 100گرم از اين نمك در  10توان حدود  گراد، مي ي سانتي درجه 30در دماي ) 1

طـور   گرم آب بـه  100گرم از اين نمك را در  20توان حدود  گراد مي ي سانتي درجه 50در دماي  ) 2

  .كامل حل كرد

  .دگرم آب حل كر 100گرم از اين نمك را در  5توان  گراد مي ي سانتي درجه 20در دماي ) 3

طـور كامـل    گرم آب بـه  100گرم از اين نمك را در  10توان  گراد مي ي سانتي درجه 40در دماي ) 4

  .حل كرد

  )نفر 8595، شركت كنندگان  93/ 07 /25آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 35اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 55 (
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  تردشوار هاي  سؤال
  .سوال پاسخ دهند 1سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انشانتظار داريم د

  .سوال پاسخ دهند) 3يا (2سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند4 سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  
 گرم چند شود؛ حداقل كنيم و نمك تا حد امكان در آب حل مي اضافه مي آب تريل يليم 100 به را نمك طعام گرم 44 حدود گرادي سانت ي جهدر 20ي دما در -81

  .)شود نمك تا حد امكان، در آب حل مي( كرد؟ مشاهده توان يم شيآزما ظرف ته در اضافه طور به را نمك نيا از
1 (5   2 (6   3 (4  4 (3  

  )نفر 12143، شركت كنندگان  93/ 09 /07آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 29اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 51 (

آب خـالص و در   g100در. به صورت حل شده در محلول وجـود دارد  Aگرم از نمك  40، حداكثر Aاز محلول آب و نمك  g120در يك دماي معين، در -82
  توان حل كرد؟ را مي Aهمان دما، حداكثر چند گرم از نمك 

1( 50  2( 75  3( 40  4( 60  
  )نفر 10221، شركت كنندگان  93/ 08 /09آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 25اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 50 (

  

كه (گراد،  ي سانتي درجه 30گرم از اين محلول در دماي  300در . حل كرد C30گرم آب، در دماي 100توان در را ب Aگرم از نمك  20فرض كنيد حداكثر  -83
  چند گرم آب وجود دارد؟) ايم را در آن حل كرده Aحداكثر ميزان ممكن از نمك 

1( 50  2( 200   3( 250  4( 100  
  )نفر 11922، شركت كنندگان  93/ 08 /23آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 29اما  اند  هكنندگان به اين سؤال پاسخ داد شركت % 48 (

تـوانيم در آب حـل    حداكثر حدود چند گرم ديگر از نمك خوراكي را مـي . ايم ليتر آب حل كرده ميلي 140گرم از نمك خوراكي را در  C20 ،30در دماي -84
  كنيم؟

1( 8    2( 4/38    
3( 3/20    4( 2/23  

  )نفر 13324، شركت كنندگان  93/ 11 /10آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 17اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 48 (

  شود؟ نشين مي ته Bصورت زير است، در كدام گزينه حتماً نمك  گرم آب در دماهاي مختلف به 100در  Bنمودار ميزان حل شدن نمك  -85
1(g20 نمكB  گرم آب در دماي 90درC15  
2(g15  نمك B گرم آب در دماي 100درC10  
3(g35  نمكB  گرم آب در دماي 80درC20  
4(g25  نمكB  گرم آب در دماي 50درC30   
  
  

  )نفر 12143، شركت كنندگان  93/ 09 /07آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 25اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 47 (

شود و مقداري از  كامل حل نمي Aدهد، در محلول موجود در كدام گزينه، نمك  آب نشان مي g100را در Aبا توجه به نمودار زير، كه ميزان حل شدن نمك  -86
  .)شوند تا حداكثر انحالل انجام پذيرد زده مي طور كامل هم ها به ها در آب، محلول بعد از ريختن نمك(شود؟  نشين مي آن ته

1( g30  از نمكA درg100 آب در دمايC35  
2(g20  از نمكA درg100 آب در دمايC25  
3(g35  از نمكA درg75 آب در دمايC50  
4(g30  از نمكA درg60 آب در دمايC40  
  
  
  

  )نفر 8595، شركت كنندگان  93/ 07 /25آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 17اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 46 (

  مخلوط و جداسازي مواد  ل اول علوم هشتمفص
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چنـد گـرم    C30گرم آب در دمـاي  75حل شده در  Aدهد، جرم نمك  گرم آب نشان مي 100را در  Aبا توجه به نمودار زير، كه ميزان حل شدن نمك  -87
  است؟

1( 5/22  
2( 25  
3( 20  
4( 5/17  
  
  
  

  )نفر 12143، شركت كنندگان  93/ 09 /07آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 26اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 45 (

  شود؟ نشين مي در ته ظرف، ته Aيك از موارد زير، نمك  در كدام. دهد ليتر آب نشان مي ميلي 100را در دماهاي مختلف در  Aنمودار زير انحالل پذيري نمك  -88
  C20ليتر آب در دماي ميلي 80در  Aگرم نمك  14 )1

  C10مايليتر آب در د ميلي 180در  Aگرم نمك  6 )2

  C25ليتر آب در دماي ميلي 75در  Aگرم نمك  25 )3

 C15ليتر آب در دماي ميلي 120در  Aگرم نمك  20 )4

  )نفر 13324، شركت كنندگان  93/ 11 /10آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 18اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 45 (

اگر اين دو محلول را . گرم الكل است 10گرم، داراي  20گرم الكل و محلول ديگري از همين دو ماده، به جرم  20داراي  g100محلولي از آب و الكل به جرم -89
 گرم از محلول حاصل، چند گرم الكل وجود دارد؟ 50مخلوط كنيم آنگاه در 

1( 30  2( 5/12  3( 25  4( 15  
  )نفر 15659، شركت كنندگان  94/ 09 /20آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 21اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 43 (

 ؟ نيستبا توجه به نمودار زير، كدام گزينه صحيح  -90
  .وابستگي چنداني به دما ندارد Aي  پذيري ماده انحالل )1
  )گرم آب 100در . (شود در آب حل مي Bو  Aتر از مواد  بيش Cي  ، مادهC50در دماي )2
گـرم آب حـل    110طـور كامـل در    بـه C30را در دماي Bي  گرم از ماده 15) 3

را در  Bي  مـاده گـرم ديگـر از    35توانيم  باال ببريم، مي C60ايم، اگر دما را تا كرده
  .محلول حل كنيم

گرم آب حل كنيم و سـپس   100را در  Cي  گرم از ماده C50 ،45اگر در دماي ) 4
  .كند رسوب مي Cي  گرم از ماده 35حداكثرپايين بياوريم، C30دماي محلول را

  
  
  
  

  )نفر 16801، شركت كنندگان  94/ 09 /06آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 21اما  ند ا كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 41 (

  ؟نيستكدام گزينه در خصوص انحالل اين ماده صحيح . در آب برحسب دما است Aي  نمودار زير، انحالل ماده -91
ور طـ  گرم آب به 50گرم از اين ماده را در  9توان  ميC20در دماي )1

  .كامل حل كرد
گـرم آب   70گـرم از ايـن مـاده را در     19تـوان   ميC25در دماي )2

  .طور كامل حل كرد به
گـرم آب   40گـرم از ايـن مـاده را در     5/5توان  ميC15در دماي )3

  .طور كامل حل كرد به
/Cدر دماي )4 537گـرم آب   60از اين مـاده را در   گرم 17توان  مي

  .طور كامل حل كرد به
  
  
  

  )نفر 12940، شركت كنندگان  94/ 01 /21آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 16اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 39 (
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 ي مادهترين مقدار  محتوي بيش محلول گرم 180 اگر. دهد يم نشان مختلفي دماها در ،آب گرم 100 دررا  A ي ماده شدن حل زانيمترين  بيش زير، شكل -92
A  از دماي را آب درحل شدهC40ي ماده از گرم چندحداكثر  م،يكن سرد گراد يسانت ي درجه 10ي دما تا A كند؟ رسوب ظرف كف درتواند  مي   

1 (12 

2 (24 

3 (35 

4 (45  

  

  
  )نفر 12940، شركت كنندگان  94/ 01 /21آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 12اما  اند  پاسخ دادهكنندگان به اين سؤال  شركت % 34 (

 ماند؟  مي نشين و حل نشده در آب باقي صورت ته ، پس از مخلوط كردن كامل، مقداري از نمك خوراكي بهC20در كدام گزينه، در دماي -93

  آبليتر  ميلي 30گرم در  10 )1
  ليتر آب ميلي 75گرم در  1/29 )2
  ليتر آب ميلي 120گرم در  9/44 )3
  ليتر آب ميلي 150گرم در  57 )4

  )نفر 13801، شركت كنندگان  94/ 08 /08آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 11اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 34 (

  .)نمودار رسم شده براي يك نمك فرضي است(شود؟  نشين مي ته Dگرم از نمك  5ز موارد ذكر شده، بيش از با توجه به نمودار زير، در چه تعداد ا -94
A :15  گرم از نمكD  گرم آب در دماي 150درC20  

B :20  گرم از نمكD  گرم آب در دماي 90درC40  

C :45  گرم از نمكD  ر دمايگرم آب د 130درC60  

D :30  گرم از نمكD  گرم آب در دماي 70درC80  

  4 )4   2 )3  1 )2  كدام هيچ )1

  

  )نفر 11820، شركت كنندگان  94/ 07 /24آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 11اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 34 (

، چـه مقـدار رسـوب    C20بـه C50در آب از دمـاي  Aي  گرم محلول سيرشده 120مطابق جدول زير باشد، با خنك كردن  Aي  پذيري ماده اگر انحالل -95
   شود؟ تشكيل مي

1( 5  
2( 10  
3( 15  
4( 20  

  )نفر 11820، شركت كنندگان  94/ 07 /24آزمون )(اند صحيح دادهبه آن پاسخ % 19اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 32 (

  نشين شود؟ ته Bگرم نمك  20گراد سرد كنيم تا  ي سانتي قرار دارد، چند درجهC80را كه در دماي Bگرم از محلول نمك  85با توجه به نمودار زير،  -96
1( 5  
2( 20  
3( 30  
4( 40  
  

  

  )نفر 16056، شركت كنندگان  94/ 08 /22آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 6اما  اند  به اين سؤال پاسخ دادهكنندگان  شركت % 32 (

C50 C20  دما  

g20 g5 ي مقدار مادهAكه درg100شود آب حل مي.  
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 كدام گزينه در خصوص انحالل اين نمك صحيح نيست؟. صورت زير است پذيري يك نمك در آب برحسب دما به نمودار انحالل -97

گـرم آب   160رم از اين نمك را كـامالً در  گ 7توان  ، ميC15در دماي )1
  .حل كرد

گـرم آب   90گرم از اين نمـك را كـامالً در    6توان  ، ميC30در دماي )2
  .حل كرد

گرم آب  110گرم از اين نمك را كامالً در  11توان  ، ميC40در دماي )3
  .حل كرد

گـرم آب   60گرم از اين نمك را كامالً در  10توان  ، ميC45در دماي )4
  .حل كرد

  )نفر 13801، شركت كنندگان  94/ 08 /08آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 14اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 29 (

زنيم تا حداكثر انحالل صورت  ي كافي هم مي ليتر آب ريخته و مخلوط را به اندازه ميلي 120را در  نمك طعامگرم 8/55گراد حدود  ي سانتي درجه 20در دماي  -98
  توان مشاهده كرد؟ طور اضافه در ته ظرف آزمايش مي پذيرد، چند گرم از اين نمك را به

1( 8/17    2 (2/10    
3 (2/24    4 (3/15  

  )نفر 16056، شركت كنندگان  94/ 08 /22آزمون )(اند حيح دادهبه آن پاسخ ص% 13اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 29 (

 ماند؟  مي  نشين و حل نشده در آب باقي صورت ته ، پس از مخلوط كردن كامل، مقداري از نمك خوراكي بهC20در كدام گزينه، در دماي -99

  ليتر آب ميلي 30گرم در  10 )1
  ليتر آب ميلي 75گرم در  1/29 )2
  ليتر آب ميلي 120گرم در  9/44 )3
  ليتر آب ميلي 150گرم در  57 )4

  )نفر 13801، شركت كنندگان  94/ 08 /08آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 10اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 28 (

ي  درجه 35در محلول ثانويه كه دماي . ول اين ماده با آب خالص، وجود داردگرم از محل 120گراد در  ي سانتي درجه 25در دماي  Aي جامد  گرم از ماده 20 -100
 25گرم جرم داشت از  120اگر دماي محلول اوليه را كه . وجود دارد Aي  گرم از ماده 50گرم از محلول اين ماده با آب خالص،  200گراد دارد، در هر  سانتي
  توانيم در محلول اوليه حل كنيم؟  را مي Aي  نيم، تقريباً چند گرم ديگر از مادهگراد برسا ي سانتي درجه 35گراد به  ي سانتي درجه

1( 33/11    2( 15    
3( 33/13    4 (22/10  

  )نفر 8595، شركت كنندگان  93/ 07 /25آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 9اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 25 (

اگـر  . آب حل كرد g150توان در  را مي Aاز نمك  g45 نهايتاً C30آب حل كرد و در دماي g120توان در  را مي Aاز نمك  g18نهايتاً  C20در دماي -101

 شود؟ نشين مي هت Aپايين بياوريم، چند گرم از نمك  C20آب بود را تا دماي  g150دماي محلول ثانويه را كه حاوي 

1( 5/22  2( 5/7  3( 15  4( 30  
  )نفر 13801، شركت كنندگان  94/ 08 /08آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 70اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 25 (

گـرم از نمـك پتاسـيم     80گرم محلول اين نمك  180در C50ايگرم از اين نمك و در دم 60گرم محلول نمك پتاسيم نيترات  160در C40در دماي -102

  شود؟ نشين مي شود و در ته ظرف ته برسانيم، چند گرم نمك از محلول جدا ميC40بهC50گرم محلول اين نمك را از 100اگر . نيترات وجود دارد
1( 44/44  2( 11/11  3( 3/33  4( 25  

  )نفر 11820، شركت كنندگان  94/ 07 /24آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 6اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 19 (




