
  بارم  شگاه شیمیسواالت آزمای  سوال

1  
  اگر برچسب زیر بر روي ظرف یک ماده شیمیایی باشد چه مفهومی دارد؟ 

                                                     قابل انفجار             – اکسید کننده                       ب  – الف 
        زیان آور – د                          سمی           – ج 

0.5 

  بر روي یک ظرف ماده شیمیایی برچسب  خورنده وجود دارد ، این ظرف می تواند محتوي چه ماده اي باشد؟  2
 پتاسیم پرمنگنات – آمونیم دي کرومات                د  – فسفر                    ج  – سولفوریک اسید                ب   - الف  

0.5  

3  

  اگر در هنگام کار ، اسید با پوست بدن تماس پیدا کرد  به ترتیب چه مراحلی را باید طی کرد؟ 
  شستن با آب – شستن با محلول سدیم هیدروژن کربنات  – شستن با آب  – الف 
  شستن با آب  -درصد 1شستن با استیک اسید  – شستن با آب   -ب 
  شستن با آب – شستن با محلول سدیم هیدروژن کربنات   -ج 
  شستن با آب  - درصد 1شستن با استیک اسید   - د 

0.5 

4  

  براي کار کردن با ماده اي که برچسب زیر بر روي  شیشه آن است چه احتیاطی باید انجام شود؟ 
  از تنفس بخارات آن ها بپرهیزید. – از ترکیبات قابل اشتعال دور نگه داشته شود.                     ب  – الف 

نباید با هوا تماس پیدا کنند.                                                   – نباید آن ها را تکان یا مالش داد.                                          د  – ج 

               

0.5 

5  
دماي آب بیش تر انحالل پذیري پتاسیم نیترات ............. یافته و انحالل  درآزمایش بازي دما با انحالل پذیري هر چه 

  پذیري کلسیم استات .......... می یابد.
 افزایش – افزایش  – کاهش           د  – افزایش  – افزایش             ج  – کاهش  – کاهش               ب  – کاهش  – الف 

0.5 

6  
جود .............موجود در پودر لباس شویی دستی با افزودن .......... در ظرف رسوب در آزمایش رسوب شناور به علت و

  ایجاد می شود. 
سولفات                                          IIمس – سدیم کربنات  – کربنات                                                ب  IIمس – سدیم نیترات  – الف 

 سدیم سولفات – کربنات IIمس – نیترات                                                 د IIمس  – سدیم سولفات  – ج 

0.5 

7  

در آزمایش جوشاندن آب بدون گرما بین فشار درون سرنگ و فشار هواي بیرون بعد از کشیدن پیستون چه ارتباطی  
  وجود دارد؟

  فشار درون سرنگ بیش تر از فشار هواي بیرون است. - ب                                                     هر دو برابرند.    - الف
  با این اطالعات نمی توان پاسخ داد. - فشار درون سرنگ  کم تر از فشار هواي بیرون است.                  د  -ج
  

0.5 



8  
  با لمس بدنه سرنگ قبل و بعد از کشیدن پیستون چه تغییري حس می کنید؟ در آزمایش جوشاندن آب بدون گرما 

  چون درحال جوشیدن است کامال داغ است. -ب                                                است.                        گرم تر - الف
 سردتر است. -د                                                  نمی کند.                 تغییري -ج

0.5 

9  
  اگر  دست ما گرم تر باشد حرکت مایع داخل لوله مویین چگونه است؟ در آزمایش حرکت آب با گرماي دست

  بیش تر از لوله  مویین باال می رود.   –کم تر از لوله مویین باال می رود.                                          ب   –الف 
  حالت نوسان پیدا می کند.  –د                          ده نمی شود.                 تغییر محسوسی مشاه –ج 

0.5 

10  

  در آزمایش محلول نمکی حساس در چه صورت با افزودن هیدروکلریک اسید ، مقداري نمک رسوب می کند؟
  هیدرو کلریک اسید همیشه باعث رسوب نمک می شود.      - الف

  ه محلول ما سیرشده باشد ، با افزودن هیدرو کلریک اسید نمک رسوب می کند.             چنانچ -ب 
  هرچه میزان آب موجود در ظرف بیش تر باشد امکان رسوب نمک نیز بیش تر است. -ج
  کند.افزودن هیدرو کلریک اسید نمک رسوب می پذیر است همیشه با چون انحالل نمک در آب فرایندي برگشت  - د

0.5  

  از کدام ماده زیر می توان به عنوان شناساگر در منزل استفاده کرد؟  11
  0.5  جوش شیرین    –شیشه پاك کن                     د  –سرکه                      ج  –گیاه گل گاوزبان                    ب   - الف  

12  

درجه سلسیوس قرار می دهیم چه  90هنگامی که محلول هاي اشباع از پتاسیم نیترات و کلسیم استات را درون آب  
  اتفاقی رخ می دهد؟

  رسوب پتاسیم نیترات و کلسیم استات موجود در ظرف حل می شود. - الف
  مقدار بیشتري از پتاسیم نیترات  کلسیم استات در ظرف رسوب می کند. - ب
  اسیم نیترات حل شده و کلسیم استات بیش تري رسوب می کند.رسوب پت -ج
  رسوب کلسیم استات حل شده و پتاسیم نیترات بیش تري رسوب می کند.  - د

0.5  

13  
  پس از دمیدن در محلول برم تیمول آبی و آب آهک به ترتیب چه تغییري رخ می دهد؟ 

  برم تیمول آبی سبز رنگ شده و آب آهک کدر می شود. -ب                                  هر دو کدر می شوند.             - الف
  هر دو سبز رنگ می شوند. -برم تیمول آبی و آب آهک هیچ تغییري نمی کنند.                د  -ج

0.5  

  علت  تغییر کردن آب آهک و برم تیمول آبی پس از دمیدن در آن به دلیل وجود ....... در هواي بازدمی می باشد.   14
  0.5  بخار آب -کربن دي اکسید                           د -نیتروژن                  ج - اکسیژن                              ب - الف

15  
اگر در هنگام کار ،مواد قلیایی (بازي) با پوست بدن تماس پیدا کرد پس از شستشو با آب با چه اسیدي باید پوست را  

  بشوییم؟
هیدرو کلریک اسید                       - سیتریک اسید                            د -سولفوریک اسید       ج -ب            استیک اسید         - الف

0.5  

    سواالت آزمایشگاه فیزیک  

16  
در جهت یابی جغرافیائی با استفاده از ساعت عقربه دار نیمساز زاویه کوچکتر بین عقربه ................ و عدد ................ 

  جنوب را نشان می دهد.ساعت، جهت 
  12عدد  -ب) ساعت شمار                                       12عدد  -الف) دقیقه شمار
  12عدد  - د) دقیقه شمار                               6عدد  -ج) ساعت شمار

0.5  

کیلوگرم چند 5سانتی متر و جرم  10چگالی مکعبی فلزي به ضلع   17
  است؟ 

  005/0د)                           50000ج)                  5000ب)                     500الف) 
0.5  



18  
قسمت مساوي تقسیم شده است. کدامیک از اعداد زیر بر حسب میلی متر می تواند نتیجه  50ورنیه یک کولیس به 

  اندازه گیري با این کولیس باشد؟
  250/8د)                          1/25ج)                      46/3ب)                25/8الف) 

0.5  

19  
  قطر داخلی یک لوله را با ................ و ضخامت یک سیم نازك را با ................ اندازه می گیرند

  کولیس- ) ریزسنج4    کولیس -) کولیس3      ریزسنج -) کولیس2  کولیس -) ریزسنج1
  

0.5  

  تفاوت نمونه شاهد با نمونه اصلی در .......................... است.تنها   20
  0.5  د) نتیجه گیري              ج) شواهد موجود    ب) متغیر اصلی                            الف) متغیر وابسته

  مرحله پس از ارائه فرضیه در یک روش عملی .......................... است.  21
  0.5  د) مشاهده             ج) تایید یا رد فرضیه                   ب) طرح پرسش     فرضیهالف) آزمون 

  ویژگی هاي فرضیه کدام است؟  22
  0.5  د) ب و ج       ج) با شواهد موجود منطبق باشد     ب) قابل آزمایش باشد  الف) قابل مشاهده باشد

23  
  گیري آن .................... است.دقت ریزسنج .................. و خطاي اندازه 

  005/0و  01/0د)     05/0و  1/0ج)   025/0و  05/0ب)   01/0و  02/0الف) 
  

0.5  

24  

سانتی متر  100یک جسم فلزي را داخل یک استوانه مدرج حاوي مقداري آب می اندازیم آب درون استوانه به اندازه 
مکعب جابجا می شود اگر چگالی جسم 

  اشد جرم جسم چند کیلوگرم است؟ب  2000
  

  002/0د)      2/0ج)                      200ب)                                              20الف) 
  

0.5  

25  

کمتر و  Aبه ترتیب از پایین به باال در یک ظرف قرار دارند اگر جسمی که اندازه چگالی آن از مایع  Cو  A ،Bسه مایع 
  بیشتر باشد را در این ظرف بیندازیم جسم در چه محلی قرار می گیرد؟ Bاز مایع 

  Bو  Aالف) سطح جدایی مایع هاي 
 Cو  Bب) سطح جدایی مایع هاي 
  ج) در ته ظرف قرار می گیرد

  قرار می گیرد Cد) باالي سطح مایع 

0.5  

26  

  کدام جمله غلط است؟
الف) براي اندازه گیري حجم یک قطعه چوب که شکل هندسی مشخصی ندارد می توان از مایعی با چگالی بیشتر از 

  چوب استفاده کرد.
چگالی کمتر از چوب ب) براي اندازه گیري حجم یک قطعه چوب که شکل هندسی مشخصی ندارد می توان از مایعی با 

  استفاده کرد.
ج) براي اندازه گیري حجم اجسامی که شکل هندسی مشخصی ندارند در آب حل می شوند می توان از مایعی دیگر که 

  جسم در آن حل نمی شود، استفاده کرد.
  د) ب و ج

  

0.5  

 Cمایع 
 Bمایع 
 Aمایع 

 



 پاسخنامه
 سوال الف ب ج د سوال الف ب ج د

    15     1 

    16     2 

    17     3 

    18     4 

    19     5 

    20     6 

    21     7 

    22     8 

    23     9 

    24     10 

    25     11 

    26     12 

    27     13 

    28     14 

 

27  

  بنویسید.؟عدد آن را در شکل زیر کولیس چه اندازه اي بر حسب میلی متر نشان می دهد

  

1  

28  

  عدد آن را بنویسید. در شکل زیر ریزسنج چه اندازه اي را بر حسب میلی متر نشان می دهد؟

  
  

1  


