" نمونه سواالت فصل  1علوم پایه هشتم"

( تنظیم کننده :رویا نظامی)

 )1جای خالی را با کلمه علمی مناسب پر کنید :
الف) به مخلوطهای همگن  .................میگویند.
ب) مخلوطی ناهمگن که در آن ذرات یک جامد به صورت معلق در آب پراکندهاند  ..........................نامیده میشود.
ج) میزان حل شدن گازها در حالل با افزایش دما  .................................مییابد.
د) فراوانترین و مهمترین حالل در طبیعت  ..........................میباشد.
 )2در هر یک از جمالت زیر یک غلط علمی وجود دارد آن را مشخص و تصحیح کنید( .از تغییر دادن فعل جمله خودداری کنید)
الف) مقدار نیتروژن موجود در هوا  %78و مقدار اکسیژن آن  %21است ،پس میتوان نتیجه گرفت  :اکسیژن ،گاز حالل میباشد.
ب) موادی که  PHآنها کمتر از هفت است ،مواد بازی نامیده میشوند.
ج) هم زدن باعث میشود که حل شونده آهستهتر حل شود.
د) از نظر حالت فیزیکی هوای غبار آلود ،محلول گاز در گاز است.
 )3در مخلوطهای زیر حالل و حل شونده و
حالت فیزیکی آنها را مشخص کرده و در
جدول بنویسید:

ماده

حالل

حالت فیزیکی

حل شونده

حالت فیزیکی

نوشابه گازدار
سکه
کف صابون
دود و غبار
مه و ابر
سس مایونز
آب و شکر

 )4اگر نمک و شکر را با هم مخلوط کنیم آیا مادهی جدیدی تولید میشود؟ توضیح دهید:

 )5مواد معدنی موجود در خاک چگونه وارد ریشه گیاه میشود؟
 )6کدام گزینه درست است؟
 )1هواى پاک ترکیبى از عنصرهاى اکسیژن ،نیتروژن و گازهاى دیگر است.
 )3آب ترکیبى از مولکول هاى اکسیژن و هیدروژن است.

)2آب مخلوطى از عنصرهاى اکسیژن و هیدروژن است.

)4هواى پاک مخلوطى از گازهاى اکسیژن ،نیتروژن و گازهاى دیگر است.

 )7هرگاه یک قاشق شکر را در یک لیوان آب بریزیم و خوب هم بزنیم ،مخلوطى به دست میاید که مزه شیرین آن در بخش هاى
گوناگون  ..............می باشد .این مخلوط  .............است.
 )1متفاوت  -ناهمگن

 )2یکسان  -ناهمگن

 )3متفاوت  -همگن

 )4یکسان  -همگن

 )8ماهی در آب سرد بهتر و راحتتر تنفس میکند یا آب گرم؟ دلیل آن را بنویسید:

 )9با توجه به  PHهر یک از مواد اسیدی یا باز بودن مواد زیر را مشخص کنید:
ب) ماده 12 : PH ، B

الف) ماده 3 : PH ، A

 )10بعضی مواقع برخی نوشیدنیها را قبل از استفاده هم می زنیم به نظر شما اینها مخلوط همگن هستند یا ناهمگن؟دلیل خود را
بنویسید:

 )11آزمایشی طراحی کنید که در آن مخلوط خاک اره و براده آهن و ماسه را از هم جدا کنید :

 )12روش جداسازی هر یک از مواد زیر مخلوطهای زیر را بنویسید:
پ) آب و الکل

الف) آب و نمک

ب) نفت خام

ت) چربی شیر

ث) آب گلآلود

ج) آهک در آب

 )13نمودارهای زیر حاللیت مواد نسبت به دما را نشان میدهد ،آنها را تفسیرکنید:
حاللیت

حاللیت

الف)
دما

حاللیت

ج)

ب)
دما

 )14چرا شکر در چای داغ نسبت به چای سرد زودتر حل میشود ؟

دما

