
 

 

 پاسخ نامه()همراه  olom123p@کانال علوم  نیآزمون آنال هفتمینت سواال

 (آزمون آنالین سراسری علوم در ایران)کانال علوم؛ مجری تخصصی بزرگترین 

 ۱ل ، فصهشتم هیپا علوم

 یسعادت –آزمون: پارسه  یطراحسرپرستان تیم 

  نیست؟کدام ماده ناخالص  -۱

 شربت( د                نوشابه(  ج        آجیل( ب             شکر (الف

 است؟ نادرستکدام یک از عبارات در مورد مخلوط  -۲

          کنند.ی مخلوط، فقط حالت اولیه خود را حفظ میاجزای تشکیل دهنده( الف

 سیب یک مخلوط خوراکی است.( ب

 دهند.      خواص اولیه خود را از دست نمیاغلب ی مخلوط اجزای تشکیل دهنده( ج

 مخلوط از دو یا چند ماده تشکیل شده است.( د

 ناهمگن است؟ مخلوطکدامیک  -۳

 الکل            د(               سکه پولج( هوای آلوده           ب(                   نوشابهالف( 

 شود؟کدام یک نوعی سوسپانسیون محسوب می -۴

 هر سه موردد(                    شربت پنی سیلینج(                  شربت خاکشیرب(                     دوغ( الف

 کدام مورد صحیح است؟ -۵

 هر محلولی خالص است.(  ب                     ها نوعی محلول هستند.مخلوط(  الف

                            ی خالص عنصر است.هر ماده(  دهر محلولی مخلوط است.                                  (ج

 نیست؟کدام یک محلول  -۶

  آب معدنید(                انگشتر طالج(             متان (ب               هواالف( 

 کدام حالل است؟در محلولی مانند هوا،  -۷

                                           بخار آبد(                       کربن دی اکسیدج(                  اکسیژنب(             نیتروژن الف(

کنید در همان مقدار آب سی سی آب حل شود، پیش بینی می ۱۰۰در  خوراکی کمگرم ن ۳۸درجه سیلسیوس،  ۲۰اگر در دمای  -۸

 شود؟درجه، چه مقدار نمک حل می ۳۵ با دمای

        بستگی به اندازه ذرات دارد.(  ب                              گرم ۳۸کمتر از (  الف

 افزایش دما تاثیری در مقدار انحالل نمک ندارد.(  د                            گرم  ۳۸بیشتر از (  ج

۱۵۶۶۱۸ 

 شرکت کننده
۱۱/۰۷/۹۹ 



 

 

 اثر ندارد؟ کدام عامل در انحالل پذیری یک ماده -۹ 

 هم زدند(            نوع حاللج(                دماب(          شوندهمقدار حلالف( 

 شود؟م کار باعث خروج کمتر گاز نوشابه میانجام کدا -۱۰ 

 یخچالگذاشتن در د(                         گرم کردنج( کاهش فشار              ب(             اضافه کردن نمک الف(

 های دیگر است؟کدام دو مایع با یکدیگر محلول شده و جداسازی آنها دشوارتر از گزینه -۱۱

 آب و نفت   د(                  آب و جیوهج( آب و الکل                  ب(            آب و روغنالف( 

 پاسخ دهید.*    ۱۳ و ۱۲دهد، به سواالت *با توجه به نمودار زیر که انحالل پذیری سه ماده را در دماهای مختلف نشان می

    

       

 پذیری کدام ماده بیشتر است؟در دماهای پایین، انحالل -۱۲

  ۳و  ۲(  د                  ۳(  ج                ۲( ب            ۱(  الف

 ندارد.ی ................... پذیری مادهدما تاثیری برانحالل -۱۳

                         ۲و  ۱د(                   ۱ (ج               ۳ب(            ۲الف( 

 های زیر با بقیه تفاوت دارد؟کدام یک از مخلوط -۱۴

              هواد(                   نوشابهج( خاکشیر در آب                ب( سرکه                  (الف  

 توان از روش شناور سازی در آب استفاده کرد؟برای جداسازی اجزای کدام مخلوط می -۱۵

 آجیلد( خاک اره و ماسه            ج(                 ماسه و نمکب( نفت خام                     الف( 

۱۶- pH  کمتر است؟ ۷کدام ماده از 

 سرکهد(                                    شکرج(               الکلب(                   نمکالف( 

 یابد؟پذیری کدام ماده افزایش میبا کاهش دمای آب، انحالل -۱۷

 نمک طعام      د(                       نیتراتپتاسیم ج(             کات کبودب( گاز کربن دی اکسید           الف( 

 باشد، کدام رابطه درست است؟ Vلیتر الکل را با هم مخلوط کنیم، در صورتی که حجم محلول  2Vلیتر آب و  1Vاگر  -۱۸

  V 1= VV =2د(                          V 1V > V +2ج(                   V 1V < V +2ب(              V 1V= V +2الف( 

 در کدام مورد حالل آب نیست؟ -۱۹

 %20الکل د( بخار آب موجود در هوا )رطوبت هوا(                     ج(                   چای شیرینب(             آب نمکالف( 

     گیرد؟در کدام یک از وسایل زیر جداسازی اجزا براساس تفاوت نقطه جوش صورت می -۲۰

 دما

 انحالل پذیری

1 

2 
3 



 

 

 د( قیف جداکننده              گریزانهج(            کاغذ صافیب(                 تقطیردستگاه الف( 

 

 

 کلید پاسخ سواالت آزمون

 پاسخ سوال

 الف ۱

 الف ۲

 ب ۳

 د ۴

 ج ۵

 ب ۶

 الف ۷

 ج ۸

 الف ۹

 د ۱۰

 ب ۱۱

 الف ۱۲

 ج ۱۳

 ب ۱۴

 ج ۱۵

 د ۱۶

 الف ۱۷

 ب ۱۸

 ج ۱۹

 الف ۲۰

 


