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دبیر مربوطه  :خردمند نمره از بیست :

نظرهی اولیاءگرامی :

ًام ٍ ًام خاًَادگی :
ؿعبِ کالع:

ٍضعیت دسػی داًؾ آهَصاى:
 : 17-20عالی
 : 14-15خوب

 : 15 -17خیلی خوب
کمتر از  :12ضعیف

 : 12-14منوسط

جاّای خالی سا کاهل کٌیذ.
الف) بِ هخلَطی کِ اجضای ػاصًذُ آى بطَس یکٌَاخت دس ّوِ جا پشاکٌذُ ًـذُ اًذ  ................................هی گَیٌذ.
ب) بِ هخلَط ّای ّوگِي .................................. ،هی گَیٌذ .
پ) بشای جذا ػاصی چشبی اص ؿیش اص دػتگاُ  ..........................................اػتفادُ هی ؿَد.
1

2/5

ت) بشای جذا ػاصی آب ٍ ًوک اص سٍؽ  ......................................اػتفادُ هی ؿَد.
ث)هَاد بِ دٍ دػتِ  ٍ ..............................هخلَط تقؼین هی ؿًَذ .هَاد هخلَط ّن بِ دٍ گشٍُ تقؼین هی ؿًَذ:
......................... -1

..................... -2

ج) دػتگاُ دیالیض کاس اًذام  .........................سا دس بذى اًجام هی دّذ .بْتشیي کوک بِ حفظ ایي اًذامًَ ،ؿیذى آب کافی ٍ
ًٌَؿیذى  ...................................اػت.
چ) با کاغز پی اچ هی تَاى عالٍُ بش ؿٌاػایی  ، .............................هیضاى ٍ ؿذت آًْا سا ًیض هـخص کشد.
2

3

سٍؽ جذا ػاصی ّش یک اص هخلَط ّای صیش سا بٌَیؼیذ.
آب ًوک:

ًفت خام:

چشبی ؿیش:

َّا:

آب ٍ خاک:

آب ٍ الکل:

بشای جذا ػاصی اجضای ًفت خام اص کذام ٍیظگی اػتفادُ هی ؿَد ؟
الف -تفاٍت دس هیضاى حاللیت

4

ب -تفاٍت دس ًقطِ جَؽ

0/5
ج-آب ٍ گچ

د-آب ٍ آّک
0/5

ب-آب ٍ سٍغي هایع

ج-آب ٍ بٌضیي

د-آب ٍ ًوک
0/5

کذام هادُ صیش یک اػیذ قَی اػت؟
ب) هادُ  Bبا پی اچ 6

ج) هادُ  Cبا پی اچ 8

د) هادُ  Dبا پی اچ 14
0/5

کذام هادُ صیش هی تَاًذ آب باؿذ؟
الف) هادُ  Aبا پی اچ 1

8

د -تفاٍت دس چگالی

کذام یک اص هخلَطْای صیش سا هی تَاى بِ سٍؽ تبلَس جذا کشد؟

الف)هادُ  Aبا پی اچ 2
7

ج -تفاٍت دس اًذاصُ رسات

ب-دٍغ

الف-آب ٍ ػشکِ
6

0/5

کذام یک اص هخلَط ّای صیش ّوگي اػت؟
الف-آب ٍ ؿکش

5

1/5

ب)هادُ  Bبا پی اچ 7

ج) هادُ  Cبا پی اچ 10

د)هادُ  Dبا پی اچ 9/5
0/5

کذام هادُ احتواالً هضُ گغ داسد؟
الف) هایع دػتـَیی

ب) آب پشتقال

ج) جَّش ًوک

د) کیَی

9

ػَػپاًؼیَى سا تعشیف کشدُ ٍ  4هثال بٌَیؼیذ.

1/5

10

ّش هخلَط ّوگي اص چٌذ جضء تـکیل ؿذُ اػت؟ ًام ببشیذ.

0/5

11

حالت فیضیکی ّشیک اص هَاد صیش سا بٌَیؼیذ.

12

کذام جولِ دسػت ٍ کذام جولِ ًادسػت اػت؟

1

)

الف) ّوِ هخلَط ّا  ،هحلَل ّؼتٌذ( .

ب) چای ؿیشیي یک هخلَط ًاّوگي اػت( .

پ) هیضاى حل ؿذى ّوِ هَاد دس دهای  30دسجِ ،با ّن بشابش اػت( .

)

ت) آب ػشد ًؼبت بِ آب گشم اکؼیظى بیـتشی سا دس خَد حل هی کٌذ( .
ث)آلیاطّا جضء هَاد خالص ّؼتٌذ( .

1/5

)

)

ج) هَادی کِ پی اچ آًْا صفش باؿذ ًِ ،خاصیت اػیذی داسًذ ٍ ًِ خاصیت قلیایی( .
13

)

)

حالت فیضیکی ّش هحلَل سا هـخص کشدُ ٍ اجضا آى سا هـخص کٌیذ.
محلول

حالت فیسیکی

جسء اصلی یا ...........

جسء فرعی یا ............

فَالد

3/5

ػشکِ
الکل %70
َّای اتاق ؿوا
ؿشبت آب لیوَ
14

ًام ایي ٍػایل آصهایـگاّی چیؼت؟

1

15

سٍؿْای جذاػاصی هَاد هخلَط سا ًام ببشیذ ٍ بشای ّشکذام یک هثال بٌَیؼیذ .

2

16

اگش بخَاّیذ بِ هادستاى پیـٌْاد بذّیذ کِ بشای آؿپضی اص چِ سٍغٌی اػتفادُ کٌذ .چِ سٍغٌی سٍ تَصیِ هی کٌیذ.

2

چشا؟

کس
ربای ره چیسی چهره ای است و چهره دین شما نماز است .مبادا ی چهره دینش را خراب کند .ایپمبر اکرم (ص)

موفق باشید .خردمند -مهرماه1393

