
 

١ 
 

  بارم  سوال  ردیف
  برروي دانه هاي گندم ولوبیا چیست ؟% 1درآزمایش بررسی رقابت درگیاهان ،علت ریختن سدیم هیپوکلریت   1

  تعیین درصد جوانه زنی ) الف
  جوانه زنی سریع تر ) ب 

  نه ها ضدعفونی کردن دا) ج  
  ایجاد اثر دگر آسیبی) د  

25/0  

بهتر است قبل از شروع واکنش یک قرص جوشان در آب تشتک حل  درصدف،چرا کربنات کلسیم درآزمایش  2
  ؟کنیم 

 .کنندمی رسوب،  شده تبدیل کربنات به موجوددرآب مزاحم هايگونه)الف
 .شودمی بهترانجام واکنش،  شده اسیدي آب،  اکسید دي گازکربن شدن باحل) ب
 .شودمی محاسبه بادقت آن مول تعداد و یافته افزایش درآب کسیدا دي فشارگازکربن) ج
  .نشود حل درآب،  واکنش از اکسیدحاصل دي وکربن سیرشده اکسید دي ازکربن آب )د

25/0  

  است ؟ نادرست ر آزمایش  جوشاندن آب بدون گرما ، کدام یک از جمالت زیر د  3
    .داخل سرنگ کاهش می یابدبا کشیدن پیستون به سمت پایین ، فشار هواي ) الف 

   .پایین آمدن پیستون ، سبب جوشیدن آب در دماي پایین می شود )   ب
   .با افزودن نمک به آب داخل پیستون ، آب زود تر می جوشد ) ج  
  . دماي بدنه سرنگ پیش و پس از کشیدن پیستون ، تغییر محسوسی نمی کند ) د  
  

25/0  

  ؟کدامیک از معرف هاي زیر جهت شناسایی  وجود نشاسته در برگ گیاهان مناسب است   4
  اتانول) فنل فتالئین      د ) محلول لوگول       ج ) برم تیمول آبی       ب ) الف 

25/0  

  در کدام یک از آزمایش هاي زیر می توان از بطري ماریوت استفاده کرد ؟  5
  فشار ثابت چه رابطه اي وجود دارد ؟بین دما و حجم گاز در )الف 
  فشار در یک مایع به چه عاملی بستگی دارد ؟) ب  
  آزمایش اصل ارشمیدس) ج  
  آزمایش پرده اي از آب) د  

25/0  

  
 : خانوادگی ونام نام
 :پدر نام

 :آموزي دانش شماره
  

 باسمه تعالی
 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار
  )س( زهرا فاطمه دولتی نمونه دبیرستان

  97-98تحصیلی سالنیمسال اول 

  1آزمایشگاه علوم تجربی :سواالت امتحان درس 
 دهم: ریاضی        پایه /تجربی: رشته 

 97:     /      /      امتحان تاریخ 
 دقیقه 50: تئوري  امتحان زمان  
  فردادوند:   طراح  

                                                 : به عدد يروئتنمره 
  

  :نام و نام خانوادگی مصحح و امضا   :حروف به يروئت نمره  
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  برروي ظرف محتوي استون ، نصب کدام نشانه ي زیر را مناسب  می دانید ؟   6
  

           )  ج       ) ب      )الف 

25/0  

  برروي ظرف محتوي پتاسیم پرمنگنات ، نصب کدام نشانه ي زیر را مناسب  می دانید ؟   7
  

  )د         )  ج       ) ب      )الف 

25/0  
  
  
  
  
  
  

  کدام یک از موارد زیر صحیح است ؟  8
  .روش علمی با جمع آوري اطالعات آغاز می شود ) الف 
  . فرضیه حدس و گمان پژوهشگر در زمینه ي  موضوع مورد پژوهش است ) ب  
  .، متغیر مستقل نام دارد  تحت تاثیر متغیر وابسته قرار دارد متغیري که ) ج  
  .براي خاموش کردن شعله ي حاصل از سوختن حال ل هاي آلی در آزمایشگاه ، از آب استفاده می کنند ) د  

25/0  

  توضیحی که درباره ي یک پدیده ، با توجه به داده هاي موجود ارائه می شود ،کدام مورد زیر است ؟پاسخ یا   9
  نتیجه گیري) متغیر مستقل          د  ) استنباط          ج  ) فرضیه        ب ) الف 

25/0  

  عالمت روبرو مربوط به کدام نشانه ي ایمنی در آزمایشگاه است؟   10
 

  سمی     ) مواد زیستی                         ب ) الف
  پسماند)زیان آور                               د  ) ج  

  
  

  

25/0  
  
  
  
  
  
  

 عمج
 مراب
  تست

  5/2  
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که بوسیله آن بتوان میزان نیروي شناوري وارد بر یک جسم آزمایشی طراحی کنید  بارم
 :غوطه ور را تعیین کرد 

  
  1طراحی  عنوان آزمایش

 هقیقد 15 : نامز
 مورد نیازپیشنهادي وسائل   5/0

75/0    
  
  
  
  
  
  
 

  ثبت مراحل انجام آزمایش  

5/0   
  
  
  
 

 رسم شکل

25/0   
  
  
 

نتیجه گیري و محاسبه 
  نیروي شناوري

  یک کاربرد صنعتی از اصل ارشمیدس را بیان کنید ؟   25/0
  

  سوال مربوط به آزمایش

 1طراحی  جمع نمره   25/2

  
 : خانوادگی ونام نام
 :پدر نام

 :آموزي دانش شماره
  

 
 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار
  )س( زهرا فاطمه دولتی نمونه دبیرستان

  97-98تحصیلی سالنیمسال اول 

  1آزمایشگاه علوم تجربی :سواالت امتحان درس 
 دهم:  ریاضی        پایه/تجربی: رشته 

 97:     /      /      امتحان تاریخ 
 دقیقه 50: تئوري  امتحان زمان  
  فردادوند:   طراح  
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  2طراحی  عنوان آزمایش هواي بازدمی گاز کربن دي اکسید وجود دارد ؟در که اثبات کند آزمایشی طراحی کنید  بارم
 هقیقد 15: نامز

 مورد نیازپیشنهادي وسائل   5/0

75/0    
  
  
  
  
  
  
 

  ثبت مراحل انجام آزمایش  

25/0   
  
  
  
 

 رسم شکل

5/0   
  
  
 

یافته هاي حاصل از انجام 
   آزمایش 

شناسایی گاز کربن دي اکسید موجود در هواي بازدمی  مخصوصمعرفی را نام ببرید که   25/0
  است ؟

  

  سوال مربوط به آزمایش

 2طراحی   جمع نمره   25/2
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               هقیقد 10 : یتابساحم شیامزآ نامز          

  )نمره 2: پروژه /  نمره  10: جمع کل بارم عملی/  نمره   8 =6+2: فصل اول و ازمایشات جمع کل بارم تئوري(       

        

 عنوان آزمایش محاسباتی  محلول آبی نمک طعام  جرمی-تعیین درصد جرمی بارم

میلی لیتري، همزن شیشه اي  200نمک طعام ،اسپاتول، پیست آب مقطر، بالون حجمی -
 میلی لیتري ، قیف شیشه اي ، ترازوي دیجیتالی ، کاغذ توزین  50، بشر 

 مورد نیاز و موادوسائل 

ابتدا کاغذ توزین را روي کفه ( گرم نمک طعام را با ترازوي دیجیتالی وزن کنید  5مقدار   -
میلی لیتري این مقدار نمک را  50، سپس در بشر ) داده ترازو را صفر کنید  ترازو قرار

میلی لیتري منتقل  200میلی لیتر آب حل کرده ، با قیف به داخل بالون حجمی  20در 
سپس .با پیست آب مقطر بالون حجمی را تا خط نشانه با آب مقطر پر کنید . نمایید 

  .را یکنواخت نمایید درب بالون را گذاشته ، محلول آب نمک 
 .اکنون محلول آب نمک شما اماده است 

  مراحل انجام آزمایش   

25/0   
  
  
  
 

 رسم شکل

گرم بر سانتی متر مکعب  1با فرض آنکه چگالی محلول آب نمک رقیق ساخته شده   75/0
همراه با ( در بالون حجمی را بدست آورید ؟ساخته شده درصد جرمی محلول باشد ، 

  ) نوشتن فرمول
  
  
  
  

  سوال مربوط به آزمایش

آزمایش   جمع نمره موفق باشید                                                                                             1
 محاسباتی

  
 : خانوادگی ونام نام
 :پدر نام

 :آموزي دانش شماره
  

 
 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار
  )س( زهرا فاطمه دولتی نمونه دبیرستان

  97-98تحصیلی سالنیمسال اول 

  1آزمایشگاه علوم تجربی :سواالت امتحان درس 
 دهم: ریاضی        پایه /تجربی: رشته 

 97:     /      /      امتحان تاریخ 
 دقیقه 50: تئوري  امتحان زمان  
  فردادوند:   طراح  
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 1عملی  عنوان آزمایش ))  (( بارم

 مورد نیازپیشنهادي وسائل   75/0

  آزمایش  روش صحیح انجام    2
  

5/0   
 

 رعایت نکات ایمنی  و نظافت

  نتیجه گیري از آزمایش    75/0

5/0    
  

  سوال مربوط به آزمایشپاسخ 

  آزمایشرعایت زمان انجام     5/0

 2عملی  عنوان آزمایش ))  (( ارمب

 مورد نیازپیشنهادي وسائل   75/0

  آزمایش  روش صحیح انجام    2
  

5/0   
 

 رعایت نکات ایمنی  و نظافت

  نتیجه گیري از آزمایش    75/0

  سوال مربوط به آزمایشپاسخ     5/0

  رعایت زمان انجام آزمایش    5/0

 2و1عملی   جمع نمره   10

  يروئت و نمره پروژه عمج   8+2

  :اضما و ححصم مان   مراب عمج                             : فورح هب لک هرمن                  :ددع هب لک هرمن  20

  

  
 :خانوادگی  ونام نام
 :پدر نام

 :آموزي دانش شماره
  

 باسمه تعالی
 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار
  )س( زهرا فاطمه دولتی نمونه دبیرستان

  97- 98تحصیلی نیمسال اول سال

  1آزمایشگاه علوم تجربی :آزمون عملیسواالت  
 دهم: ریاضی        پایه /تجربی: رشته 

 97/       9/     27:     امتحان تاریخ 
 دقیقه 15:  عملیامتحان  زمان  
  فردادوند:   طراح  


