
 

 

 پاسخ نامه()همراه  olom123p@کانال علوم  نیآزمون آنال مینهشتسواالت 

 2ل ، فصهشتم هیپا علوم

 یسعادت –آزمون: پارسه  یطراحسرپرستان تیم 

 کدام یک از تغییرات زیر فیزیکی است؟ -1

 د( خروج گاز نوشابه             درختان گپیر شدن             ج( زرد شدن برب(    زنگ زدن آهن      الف( 

 های زیر شیمیایی است؟کدام یک از واکنش -2

 های گاز از آب در حال جوشخروج حبابب(   ناپدید شدن نمک در آب سرد                الف( 

 ج( ناپدید شدن قرص جوشان در آب سرد      د( حل شدن رنگ چای خشک در آب جوش

 دهد؟نمایش دهیم، کدام نمودار درصد تقریبی این دو گاز در هوای پاک را نشان می Bو نیتروژن را با  Aاگر اکسیژن هوا را با  -3

 الف(                               ب(                            ج(                                   د( 

 

 شود؟........... قرار دهیم رسوب قرمز رنگی از جنس .......... بر روی میخ تشکیل میاگر میخ آهنی را درون محلول  -4

 سدیم -کات کبود د(      سدیم  –مس سولفات ج(        مس -سدیم سولفات ب(  مس        -کات کبود الف( 

 توان از آب استفاده کرد؟ برای خاموش کردن کدام آتش سوزی می -5

 ج( پمپ بنزین             د( پاالیشگاه نفت              ترانس برقب(               انبار پنبهالف( 

 ماند، چه نام دارد؟دهد اما در پایان واکنش، دست نخورده باقی میای که سرعت واکنش شیمیایی را افزایش میماده -6

 الکترولیتد(                 کاتالیزگرج(                 فرآوردهب(      واکنش دهنده الف( 

 ؟ سوختن ...............شودنمیاکسید تولید دیاز سوختن کدام ماده در اکسیژن، گاز کربن -7

 پارافین شمعد(        سیم ظرفشویی     ج(                بنزینب(                 چوبالف( 

 ماند؟میهای فیزیکی، ثابت کدام یک از موارد زیر، در واکنش -8

 ها         ساختار مولکولها       د( ها       ج( ربایش مولکولجنبش مولکولب(         هافاصله مولکولالف( 

 است؟ کدام یک از تغییرات زیر مفید -9

 کپک زدن نان د(     زنگ زدن آهن                ج( پوسیدن کاغذ        ب(               روشن کردن آتشالف( 

              A + B                            C + Dها کدامند؟  در رابطه )فرمول( شیمیایی روبه رو، واکنش دهنده -10

 A + Dد(                    B + Cج(             C + Dب(               A + B الف(
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 شیری رنگ کند، ............. نام دارد.تواند آب آهک را های سوختن گاز خانگی که مییکی از فرآورده -11

 اکسید         کربن دید( نیتروژن       ج(     کربن مونواکسید     ب( بخار آب             الف( 

 استخراج فلز آهن از سنگ معدن آن، یک تغییر ........... است. -12

 جانشینی دوگانهد(                 ایهستهج(                شیمیاییب(                فیزیکیالف( 

 افتد؟کنیم، کدام یک از تغییرهای زیر اتفاق میوقتی شمعی را روشن می -13

 ایشیمیایی و هستهد( شیمیایی و فیزیکی         ج( شیمیایی           ب( فیزیکی     الف( 

شما احتماال شمع پس از مصرف چند درصد حجم هوای  شمع روشنی را زیر یک شیشه بزرگ مربا که وارونه است داریم، به نظر -14

 درون شیشه، خاموش خواهد شد؟

 %100د(                   %80ج(                  %30ب(             %20الف( 

 های شیمیایی، ................ تغییر می کند.در اغلب واکنش -15

 تعداد مولکولد(                  تعداد اتمج(                 نوع مولکولب(                الف( نوع اتم

 کنند، ........... نام دارند.های شیمیایی بدن ما را تنظیم و کنترل میکاتالیزگرهای زیستی که سرعت واکنش -16

 آنزیمد(            ویتامینج(               پروتئینب(           های معدنینمکالف( 

 ...................«مجموع جرم .............. برابر است با مجموع جرم »بر اساس قانون پایستگی جرم:  -17

    هافرآورده –ها واکنش دهندهب(      هادهندهواکنش –ها دهندهواکنشالف( 

 هادهندهواکنش –کاتالیزگرها د(                       هافرآورده –ها فرآوردهج( 

 نیست؟کدام یک نشانه واکنش شیمیایی  -18

 د( ترش شدن خمیر   ترش شدن آب با اضافه کردن سرکه    ج( ترش شدن آبمیوه       ب(            ترش شدن ماستالف( 

آید، جرم به دست می Dگرم ِ 40و  Cگرم  50شود، مصرف می Aگرم ماده  30وقتی   A + B        C + Dدر واکنش شیمیایی  -19

 چند گرم بوده است؟ Bماده 

 10د(           30ج(            60ب(           90الف( 

 در آزمایش باتری لیمویی، انرژی ................. به انرژی .................... تبدیل شده، المپ را روشن می کند. -20

 الکتریکی -گرمایی د(        الکتریکی    -نورانی ج(    الکتریکی    -شیمیایی ب(   شیمیایی   -الکتریکی الف( 
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 آنالین سراسری علوم تجربی کلید پاسخ سواالت آزمون

 پاسخ سوال

 د 1

 ج 2

 ب 3

 الف 4

 الف 5

 ج 6

 ج 7

 د 8

 الف 9

 الف 10

 د 11

 ب 12

 ج 13

  الف 14

 ب 15

 د 16

 ب 17

 ج 18

 ب 19

 ب 20

 

 "شوند.های کوچک، پیموده میهای طوالنی، با گامراه"

 «موفق و سالم باشید»
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