
   "علَم پایِ ّطتن 1ًوًَِ سَاالت فصل "                                

 (سعید احمدوند) تنظیم کننده:                                 

 :پش کٌیذ هٌاسة  علوی کلوِسا تا ( جای خالی 1

 گَیٌذ. ّای ّوگي ................. هی الف( تِ هخلَط 

 ضَد. اًذ .......................... ًاهیذُ هی ب( هخلَعی ًاّوگي کِ دس آى رسات یک جاهذ تِ صَست هعلق دس آب پشاکٌذُ  

 یاتذ. ج( هیضاى حل ضذى گاصّا دس حالل تا افضایص دها ................................. هی  

 تاضذ. .............. هید( فشاٍاًتشیي ٍ هْوتشیي حالل دس عثیعت ............  

 خَدداسی کٌیذ(جولِ ص ٍ تصحیح کٌیذ. )اص تغییش دادى فعل خ( دس ّش یک اص جوالت صیش یک غلظ علوی ٍجَد داسد آى سا هط2

 تاضذ. هیحالل گاص ،: اکسیظى  ًتیجِ گشفتتَاى  % است، پس هی21 آى % ٍ هقذاس اکسیظى78َّا هَجَد دس الف( هقذاس ًیتشٍطى    

 ضًَذ. آًْا کوتش اص ّفت است، هَاد تاصی ًاهیذُ هی PHب( هَادی کِ    

 تش حل ضَد. ضَد کِ حل ضًَذُ آّستِ ج( ّن صدى تاعج هی   

 گاص دس گاص است.د( اص ًظش حالت فیضیکی َّای غثاس آلَد، هحلَل    

ٍ  حالل ٍ حل ضًَذُّای صیش  ( دس هخلَط3 

کشدُ ٍ دس سا هطخص حالت فیضیکی آًْا 

                :جذٍل تٌَیسیذ

 

 

 

 دّیذ:تَضیح ضَد؟  ی جذیذی تَلیذ هی ادُاگش ًوک ٍ ضکش سا تا ّن هخلَط کٌین آیا ه( 4

 

 ضَد؟ ٍاسد سیطِ گیاُ هی هَجَد دس خاک چگًَِ( هَاد هعذًی 5

 کذام گضیٌِ دسست است؟( 6

 آب هخلَعى اص عٌصشّاى اکسیظى ٍ ّیذسٍطى است.(2       ( َّاى پاک تشکیثى اص عٌصشّاى اکسیظى، ًیتشٍطى ٍ گاصّاى دیگش است.1

 َّاى پاک هخلَعى اص گاصّاى اکسیظى، ًیتشٍطى ٍ گاصّاى دیگش است.(4          ( آب تشکیثى اص هَلکَل ّاى اکسیظى ٍ ّیذسٍطى است.3

 حالت فیضیکی حل ضًَذُ حالت فیضیکی حالل هادُ

     ًَضاتِ گاصداس

     سکِ

     دٍد ٍ غثاس

     هِ ٍ اتش

     آب ٍ ضکش
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 ضیشیي آى دس تخص ّاى ّشگاُ یک قاضق ضکش سا دس یک لیَاى آب تشیضین ٍ خَب ّن تضًین، هخلَعى تِ دست هیایذ کِ هضُ (7

 هی تاضذ. ایي هخلَط ............. است. گًَاگَى ..............      

 ًاّوگي -( یکساى 2                              ًاّوگي   -( هتفاٍت 1      

 يّوگ -( یکساى 4                              ّوگي    -( هتفاٍت 3      

 :تٌَیسیذ سا آى دلیل گشم؟ آب یا کٌذ هی تٌفس تش ساحت ٍ تْتش سشد آب دس هاّی( 8

 

 ّش یک اص هَاد اسیذی یا تاص تَدى هَاد صیش سا هطخص کٌیذ: PH( تا تَجِ تِ 9

 B   ،PH : 12ب( هادُ                                                  A   ،PH : 3الف( هادُ     

   دلیل خَد سا صًین تِ ًظش ضوا ایٌْا هخلَط ّوگي ّستٌذ یا ًاّوگي؟ ّا سا قثل اص استفادُ ّن هی تعضی هَاقع تشخی ًَضیذًی( 11

 تٌَیسیذ:   

 

 : ذسا اص ّن جذا کٌیٍ هاسِ ( آصهایطی عشاحی کٌیذ کِ دس آى هخلَط خاک اسُ ٍ تشادُ آّي 11

 

 

 ّای صیش سا تٌَیسیذ:  هخلَط ( سٍش جذاساصی ّش یک اص12

 پ( آب و الکل                        الف( آب و نمک                                            ب( نفت خام                    

 آلود                                        ج( آهک در آب ت( چربی شیر                                              ث( آب گل  

 

 سا تفسیشکٌیذ: دّذ، آًْا ( ًوَداسّای صیش حاللیت هَاد ًسثت تِ دها سا ًطاى هی13

 

 (ج                                        الف(                                                                                ب(                                       

 

 ضَد ؟ حل هیضکش دس چای داغ ًسثت تِ چای سشد صٍدتش ( چشا 14
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 پاسخ ًاهِ

 آب -د     کاّص -تعلیقِ   ج -هحلَل  ب -الف -1

است  هَاد تاصی ًاهیذُ هی  7آًْا تیطتش اص  Phهَادی کِ  -. ب هادُ حل ضًَذُ است یا اکسیظى ًیتشٍطى گاص حالل است -الف -2

 هحلَل جاهذ دس گاص است.-سشیع تش حل ضَد.د -است هَاد اسیذی ًاهیذُ هی ضًَذک. ج 7آًْا کوتش اص pHکِضًَذ یا هَادی 

3-  

 

 

 

 

 

 

 

 ٍ ٍیظگیْای اٍلیِ خَد سٍ اص دست تذٌّذ ضًَذ  صیشا ٍقتی یک هادُ جذیذ تَلیذ هی ضَد کِ هَاد اٍلیِ تاّن تشکیةخیش  -4

 تا حل ضذى دسآب -5

 3گضیٌِ  -6

 4گضیٌِ -7

 .ى تیطتشی حل هی ضَدظٍ دس آب سشد اکسی دس هایعات افضایص هی یاتذ اّص دهای اًحالل پزیشی گاصّا کب سشد صیشا تا دس آ -8

 تاصی است.Bاسیذی است ٍ هادُ Aهادُ  -9

 .ًاّوگي صیشا دس هحلَل ّا پخص یکٌَاخت است  -11

هی  آ ب سثک است سٍیاتتذا تا کوک آٌّشتا تشادُ ّای آّي سٍ اص هخلَط جذا هی کٌین سپس تا سیختي اب دس ظشف کاُ کِ  -11

 جذا هی ضَدٍ اص هاسِ  ًذها

 تثلَس -تثخیش  ج -ث  ستگاُ گشیضاًِد -ت تقغیش سادُ  -جتقغیش جض تِ جض-تثخیش ب -الف -12

تا افضایص دها اًحالل -تا افضایص دها اًحالل پزیشی تغییش ًوی کٌذ ج -تاافضایص دها اًحالل پزیشی افضایص هی یاتذ ب -الف -13

 پزیشی کاّص هی یاتذ

 صیشا هیضاى حل ضذى ضکش دس آب تا افضایص دها افضایص هی یاتذ. -14

 حالت فیضیکی حل ضًَذُ حالت فیضیکی حالل هادُ

کشتي دی  هایع آب ًَضاتِ گاصداس

 اکسیذ

 گاص

 جاهذ فلض جاهذ فلض سکِ

 جاهذ دٍد گاص َّا دٍد ٍ غثاس

 هایع آب گاص َّا هِ ٍ اتش

 جاهذ ضکش هایع آب آب ٍ ضکش
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