
  جمهوري اسالمی ایران
  اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

  تهران 19اداره آموزش و پرورش منطقه 
  

           دیماه:  ه مقداد        نوبت امتحانی دبیرستان دختران:نام واحد آموزشی          ):            ش داوطلب(ه صندلیشمار

  تجربی    :رشته                        دهم : پایه                        :   نام پدر                                     :   نام و نام خانوادگی 
 1396-1397:  سال تحصیلی                       غفاریان:  نام دبیر                       آزمایشگاه علوم :   سوال امتحان درس

  بارم    : وش خط و خوانا با خودکار آبی در محل پیش بینی شده بنویسیدپاسخ هر پرسش را خلطفا      ردیف
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  .یک توپ تخم مرغی را در هوا شناور نگه داریم  آزمایشی را طراحی کنید که به کمک آن بتوان 
 

  
  

  : به سواالت زیر پاسخ دهید   - 2
  کرد؟ خاموش آب با را آلی حاللهاي یا روغنها سوختن از حاصل شعله نباید دلیل چه به) آ 

  

  کرد؟ استفاده باید ابزاري جه از محلولها برداشتن براي   )ب 
   داد؟ انجام باید چه کرد پیدا تماس شما پوست با اسید کار انجام حین در اگر) پ 
  

  باشیم؟ داشتھ مستقل متغییر یک ز ا پیش نباید چراکنید ؟   تعریف را مستقل متغییر) ت

 3-    
  :دھید پاسخ زیر تسواال بھ بازدمی ھوای در اکسید دی کربن درآزمایش

   میکند؟ پیدا خاصیتی چھ محیط تیمول برم حاوی آزمایش لولھ در دمیدن از پس)  الف
 
  میدھد؟ روی تغییری چھ لولھ درون محلول در دمیدن از پس  )ب
  
  بنویسید را مربوط واکنش)   پ 

  چگونه ) . نایژه  –سیاهرگ  –سرخرگ (مقطع آن سوراخ هایی مشاهده می شود ، در ش را ببریم اگر تکه اي از شُ  - 4
آنها را از هم تشخیص می دهیم ؟

  
  

  :  به سواالت زیر پاسخ دهید گویچه هاي انتقال دهنده گازهاي تنفسی در آزمایش    - 5
  علت گسترده کردن خون روي تیغه چیست ؟ )   آ

  ه هاي قرمز را بخوبی مشاهده کرد ؟ با چه بزرگ نمایی می توان گویچ)  ب 
  را مشخص کنید     Oنوع انتی ژن وانتی کور گروه خونی ) پ

  می شود  مثبت   ABدر چه صورت گروه خونی شخصی )  ت 
  

٢ 

  محل مهر و امضاي مدیر
  

  سوال

  :ساعت امتحان 
  دقیقه  45:   وقت امتحان
  :تاریخ امتحان

 :تعداد برگ سوال 

 ٥/١ 

  ٢ 

 ٥/١ 

 ٣ 



   دو:   از   دو :  صفحه     آزمایشگاه علومامتحان   

   موفق باشید                                                                                                                            

  بارم        ردیف
5 -  
  

  راه حل براي هریک بنویسید نشانه هاي ایمنی زیر نشان دهنده چه خطري هستند ؟ هر یک از  

                                                                
 

  سرکه چه تغییري می کند ؟جوش شیرین و هاي محلول هر یک از عصاره کلم قرمز با افزودن ) آ  - 6
  دي وبازي وخنثی به چه رنگهایی مشاهده می شود ؟ برم تیمول بلو در محیط اسی) ب 

  محلول نمک هاي زیر در برابر شعله  به چه رنگی در می آیند ؟  -7 
  مس سولفات                                               سدیم کلرید                                                لیتیم کلرید

  : سخ دهید به سواالت زیر پا  -8
  شناسایی یون سرب استفاده می شود ؟آزمایشی را طراحی کنید که از آن براي ) آ 
  

  .واکنش زیر را کامل کنید و مشخص کنید این واکنش براي شناسایی چه یونی است ؟  رنگ آن را بنویسید ) ب 
  پتاسیم یدید                +     نقره نیترات   .    +    ......................                   ......................                                                   

  
  نام شکل زیر چیست؟  )  آ     - 9

  از چه قسمتهایی تشکیل شده است )  ب  
  چه کاربردي دارد) ب 

  با چه دقتی کار می کند ؟ )  ت  
   

  
  .بنویسید  مراحل مطالعه به روش علمی را  - 10

  
  
  

٥/١ 

  ٢   

٧٥/٠ 

٥/١ 

  ٣   

٢٥/١ 


