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 8/59 /25  : تاریخ امتحان  سازمان آموزش و پرورش فارس .......................................................نام پدر 
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 دقیقه  04    مدت امتحان اول(دولتي کوشا )دوره غیر  دبیرستان 1شماره صفحه : 

    

 /.  نمره(5سواالت چهار گزینه ای ) هر مورد  

 0/5  کدام یک از موارد زیر، مخلوط ناهمگن معلق مایع در مایع می باشد. 1
  د( شیر      ج( سرکه درآب      ب( نفت در آب      الف( شربت معده 

منی شنوند و دنود در اایناق بنا ی       موادی که سبب افزایش سرعت انجام واکنشش شنیمیایی    2
 0/5    مانشد ............. هستشد. می
  د( انرژی فعال سازی  ج( فراورده      ب( واکشش دهشده  الف( کاتالیزگر 

 0/5  از مواد ارتوزا در کدام مورد زیر استفاده می شود.  3
  ب( کشاورزی  الف( ازشکی هسته ای 

  د( هر سه مورد  ج( تولید سودت هسته ای 
 /. نمره(5سواالت صحیح و غلط ) هر مورد 

دانشمشداق آزمایش های مختلفی انجام داده اند و بنا رو  هنای رینر مسنتایال اتیعناتی از        1
  غ        دروق اتال به دست آورده اند.      ص 

                                                                        غ         ص   هیدرو کربن ها از دو عشصر کربن و هیدروژق تشکیل شده اند.   2
                                                                                                                                 غ         ص        آلیاژها جز مواد دالص اند.     3

 /. نمره(5سواالت جا خالي ) هر مورد 

 0/5 میزاق حل شدق جامدها در حیل با افزایش دما ........................... می یابد.  1
نی که فلز آهن در مجاورت هوای مرتوب  رار می گیرد، دچنار تییینر ...............................    زما  2

 0/5   شده و به زنگ آهن تبدیل می شود.
 0/5 عشصر به تور تبیعی وجود دارد. 09از بین ............................. عشصر ششادته شده، حدود  3

 به سواالت جواب دهید

 1/5   زیر را تعریف کشید:مفاهیال  1
 یوق : 
 سودتن : 
 حیل : 

 0/75  نماد شیمیایی هر یک از عشصر های زیر را بشویسید.    2
 بور:                             هلیال :         کربن :                              

 57/9  فیزیکی یا شیمیایی بودق تیییرهای زیر را مشخص کشید.  3
حال جوشیدق :                                       اختن رذا :                                              آب در 

 تولید ماست از شیر:
 57/9  های زیر را بشویسید. رو  جداسازی هر یک از مخلوط   4

                                                آب نمک :                                                 آب الکل :       
 آب داک :

 
 

 



 

 
 57/9 ماهی ها در آب سرد بهتر و راحت تر تشفس می کششد یا در آب گرم؟ به چه دلیل؟ 7
 
 
 57/9  برای سودتن سه شرط الزم است. آق سه شرط را بشویسید.   6
 
 57/9 مدل اتمی رادرفورد را رسال کشید. چادویک کدام ذره را کشف کرد.   5
 
 
 57/9 با توجه به ای اچ، اسیدی یا بازی یا دشثی بودق هر یک را مشخص کشید.  8

   PH=10.5 .................                 PH=7      .................          PH=1     ................. 
کشنیدق دند در زینر آق     ااز فراورده چیست؟  در واکشش شیمیایی زیر فراورده را بن  مشظور 0

اکسیژن  مشخص کشید. + هیدروژن →  57/9 آب
 
 

 57/9   با توجه به جدول، به سواالت ااسخ دهید.  19
 

 
 

 الف( چه عاملی سبب تفاوت در عدد جرمی این عشاصر شده است؟ 
 نسبت می دهشد؟ ب( دانشمشداق به چشین اتال هایی چه نامی 
 ج( کدام یک ارتو زایی دارد؟ 

 

 1  با یک آزمایش ساده نشاق دهید که هوای بازدم کربن دی اکسید دارد. 11
 
 

 1   چرا در آتش سوزی های زیر نباید از آب استفاده کرد؟ 12
 آتش حاصل از بشزین: 
 آتش گرفتن سیال برق: 

 

X2−7 با توجه به نماد 13
 1   دهید.به سواالت زیر جواب  15

  ........... تعداد نوتروق:   عدد جرمی: ............ 
 .............رسال مدل بور:  ......... تعداد الکتروق: 

𝐻1
1              𝐻1

2               𝐻1
3  

  



 


