
 

 

 نمونه سواالت تستی فصل مخلوط ها

 تمام مواد  در کدام یک از موارد زیر به هم شباهت داردند؟  .1

 د( شکل معین دارند  ج( از چند نوع اتم ساخته شاند   ب( حجم معین دارند  الف(  جرم دارند

 کدام گزینه می تواند باشد؟درجه سانتی گراد دارای حجم و شکل نامعین است. این ماده  - 11مقدار معینی ماده در دمای  .2

 د( آب   ج( نمک   ب( هیدروژن  الف(  گوگرد

 کدام یک از مواد زیر، یک محلول است؟ .3

 د( خاک باغچه  ج( آب چشمه   ب( دوده هوا   الف(  شیر

 کدام یک،امولوسیون است؟ .4

 د( الکل در آب  ج( گردو غبار هوا   ب( روغن در آب  الف(  نشاسته در آب

 باعث افزایش حاللیت قند در آب می شود؟کدام مورد  .5

 د( هر سه مورد  ج( خرد کردن قند   ب(گرم کردن  الف(  هم زدن

 انحالل پذیری گاز ها با افزایش دما .................. و با افزایش فشار ............... میش ود. .6

 یشافزا-د(افزایش  کاهش -ج(کاهش    کاهش -ب( افزایش  افزایش  -الف( کاهش 

 سه قطعه مشابه بلور نمک در لوله آزمایش گذاشته ایم.کدام بلور زودتر حل می شود؟ .7

    2ب(  1الف(  

 4د(  3ج(

 

 

 

 

 

 کدام گزینه در مورد ماده خالص نادرست است؟ .8

 الف( از ذره های یکسان ساخته شده است.                  ب(  نقطه ذوب و جوش معین دارد

 از تغییر حالت ان ماده جدید بوجود می آید.                 د( در اثر حرارت تجزیه می شود. ج( 

 

در دستگاهی مطابق شکل زیر، اگر نفت خام را به روش تقطیر جز به جز جداسازی کرده و مواد حاصل را به تتیب وارد لوله های 

 کنیم، 4تا  1شماره 

 رنگ مایع در کدام لوله روشن تر است؟ .9

 4د(             3ج(                 2ب(                1الف(

 کدام مایع دیرتر می جوشد؟ .11

 4د(             3ج(                 2ب(                1الف(

 بوی کدام مایع شدید تر است؟ .11

 4د(             3ج(                 2ب(                1الف(

 به کمک حرارت جسم حل شونده را از محلول جدا کرد؟در کدام روش نمی توان  .12

 الف( آب و نمک              ب(  آب و الکل                ج( آب و قند             د(مس سولفات در آب
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 ؟برای جدا کردن ذرات جامد حل شده در یک محلول مایع، از کدام روش استفاده می شود  .13

 یه کردن                ج( تبلور             د(قیف جدا کنندهالف(صاف کردن             ب(  تجز

 درجه است؟ 11درجه بیشتر از آب  11انحالل پذیری کدام ماده در آب  .14

 الف(الکل              ب(  کربن دی اکسید                ج( قند             د(استون

 ؟با کدام روش انحالل گاز ها در اب زیاد می شود .15

 کردن محلول             ب(  افزایش فشار روی محلول                ج( به هم زدن محلول             د(هیچ کدام الف(گرم

 با توجه به نمودار مقابل

 الف:در دمای پایین انحالل پذیری کدام ماده بیشتر است؟

 ب: اثر دما بر انحالل پذیری کدام ماده کمتر است؟

 افزایش دما بر انحالل پذیری کدام ماده اثر بیشتری دارد؟ج( 
 

 

درجه  11درجه به  71سی سی آب را از  111نمودار زیر، قابلیت حل شدن سدیم نیترات را در آب نشان می دهد. اگر دمای  .16

 برسانیم،چقدر نمک از محلول جدا می شود؟

 گرم               111گرم              ب(   151الف(

  گرم             د(صفر 41ج(   

 

 

 

 

 

 نمودار زیر ، تقطیر جز به جز نفت خام را نشان می دهد. مایع دوم در چه دقیقه ای و در چه دمایی به جوش می آید؟  .17

 درجه 45 – 6الف( دقیقه 

 درجه 68 – 8ب( دقیقه 

 درجه 45 – 7ج( دقیقه 

 درجه 68 – 11د( دقیقه 
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