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

  بارم    : را خوش خط و خوانا با خودکار آبی در محل پیش بینی شده بنویسیدپاسخ هر پرسش لطفا      ردیف
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  ..بنویسید را کارمی رود به علمی متنهاي خواندن جهت که مهارتهایی
   

 
  .بنویسید را کرد رعایت حوادث از جلوگیري جهت باید که مواردي از ، مورد چهار

  
 

  :گزینه مناسب را انتخاب کنید   - 2
 ست؟ین واندوگراف ضمائم جزء ریز لیوسا از کیکدام) آ 
  الکتروسکوپ -4 یکیالکتر قرقره -3 شفاف استوانه -2 یکیالکتر آونگ - 1
  

 افتد؟ یم یاتفاق چه دست کف کردن کینزد با دارد قرار روشن واندوگراف يرو بر یکیالکتر آونگ یوقت) ب 
 به آونگ گلوله -3 چسبد یم دست کف به لهگلو -2 .دهد یم انجام برگشت و رفت آونگ گلوله --1

  ماند یم ساکن دست و واندوگراف و کالهک نیب آونگ گلوله- 4 چسبد یم واندوگراف کالهک
  

  : به سواالت زیر پاسخ دهید   -3 
  کرد؟ خاموش آب با را آلی حاللهاي یا روغنها سوختن از حاصل شعله نباید دلیل چه به) آ 

  

  کرد؟ استفاده باید ابزاري جه از ولهامحل برداشتن براي   )ب 
   داد؟ انجام باید کاري  چه کرد پیدا تماس شما پوست با) قلیایی(يباز، محلول کار انجام حین دراگر ) پ 
  

  اگر در حین کار در آزمایشگاه آتش سوزي اتفاق افتاد چه اقداماتی باید انجام شود ؟ ) ت
  

4 -  است) د نمایی از مغز گوسفن( در شکل مقابلقسمتهاي مشخص  شده را نام گذاري کنید  
  

  
  

  و امضاي مدیر محل مهر
  

  سوال

  :ساعت امتحان 
  دقیقه  45:   وقت امتحان
  :تاریخ امتحان

 :تعداد برگ سوال 

 ٥/٢  

٢ 

 ٢   

 ٢   



   دو:   از   دو :  صفحه     آزمایشگاه علومامتحان   

   موفق باشید                                                                                                                            

  بارم        ردیف
5 -  
  

  راه حل چیست ؟ هر یک از نشانه هاي ایمنی زیر نشان دهنده چه خطري هستند ؟  

                                                                    
  
  
  
 

   .بنویسید را سولفات )Ⅱ(مس محلول در آهنی میخ واکنش  )الف  - 6
  
  چرا؟ است؟ پذیرتر واکنش فلز کدام )ب 

  » کبریت با آهن استخراج «  در آزمایش :دهید پاسخ زیر پرسشهاي به  -7 
 دارد؟ نقشی چه آزمایش این در (Na2Co3) کربنات سدیم )الف

. 
 .چیست؟ صنعت در کربنات سدیم نقش )ب
 .بنویسید  را شده انجام واکنش معادله )پ
   ؟ است بیشتر اکسیژن با واکنش براي ) کربن یا آهن ( عنصر کدام تمایل )ت
 کربن از آهن جاستخرا براي جهان، فوالد شرکتهاي همه مانند مبارکه فوالد در که شده باعث دالیلی چه )ث

  شود؟ استفاده
  مگنتیت کدامیک مقاومت الکتریکی بیشتري دارد ؟ –کلسیت  –در بین کانی هاي هالیت   -8

  

: در آزمایش شبیھ وشبیھ تر   - 9  
  میشود؟ استون و آب مخلوط شدن همگن باعث عاملی چه )الف
  علت دو الیه شدن مخلوط پس از افزایش نمک خوراکی را بنویسید)  ب 
  
  

10 -    
  به سواالت زیر پاسخ دهید 

  زد؟ سمباده ای خراش را یقوط داخل یستیبا یومیآلومن یقوط يساز آماده يبرا چرا)  آ 
  بگویید نقش گاز حاصل از آن در رشد جنگل سیاه چیست ؟ و  کنید کامل طرف دوم واکنش زیر را )   ب 

٢NaHCO٣(s)→H٢O+Na٢CO٣+…………..                         
                                                             

 ٢ 

٢ 

٣ 

١ 

٢ 

٥/١  


