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نويسنذه  :علي پيري
رديف

پياهثراكرم (ص) هي فرهاينذ :علن گنج و كليذ آى سوال است پس سوال كنيذ.

تارم

درست و غلط تودى عثارات زير را هشخض كنيذ.

1

هر هحلول فقط از  2جسء تشكيل شذه است.

ص

غ

هقذار حل شذى توام هواد در آب تا افسايش دها افسايش هي ياتذ.

ص

غ

حالل هوواره جسء تيشتري از هحلول را تشكيل هي دهذ.

ص

غ

در دوغ آب حالل و هاست حل شونذه است.

ص

غ

2

در جاهاي خالي عثارت هناسة قرار دهيذ.

2

هيساى حل شذى اكسيصى تا افسايش دها  ......................هي ياتذ.

2

هوادي كه پي اچ آنها كن تر از  ...................... ،7انذ.
در هخلوط ها نسثت اجسا  ......................است.
آب ليوو يك هخلوط  ...............................است.

ته سواالت زير پاسخ كوتاه دهيذ.

3

هخلوط آب نوك را تا چه وسيله اي هي تواى جذا كرد؟
هواد اسيذي و تازي ته ترتية چه هسه اي دارنذ؟

ج

2

آلياش فوالد يك هخلوط است يا تركية؟
از دستگاه تصفيه آب تراي جذاسازي چه نوع هخلوط هايي استفاده هي شود؟

ته سواالت زير پاسخ كاهل دهيذ.
سوسپانسيوى چيست؟هثال تسنيذ(3هورد)

4

انواع هخلوط را نام ترده و يكي را ته دلخواه توضيح دهيذ.
شير چه نوع هاده است و چگونه هي تواى اجساي آى را از هن جذا كرد؟

3
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رديف

تارم

3تفاوت هواد تركية تا هواد هخلوط را تنويسيذ.
-1

5

3

-2
-3

كذام تعريف تراي هاده خالض هناسة تر است.
الف) خالض هاده اي است كه اجساي تشكيل دهنذه آى يكساى است.

6

ب) خالض هاده اي است كه از هولكول هاي يكساى درست شذه تاشذ.

2

ج) خالص هاده اي است كه از رره يا ررات يكساى درست شذه تاشذ.
د) هيچكذام
توضيح دهيذ چگونه هي تواى هخلوط هاسه و نوك را جذا كرد ؟

7

8

2

كذام يك از هوارد زير هخلوط نيست ؟
2

الف) هفرغ

ب) گوگرد

د) سركه

ج) شير

اجساي كذام يك از هخلوط هاي زير را نوي تواى تا استفاده از دستگاه تقطير جذاسازي كرد ؟

9

الف) آب و الكل

ب) آب و نوك

ج) شير

*هوفق تاشيذ*

د) آب و جوهرنوك
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