
 

 با یاد او و برای او 
 

    سال اولنیم ترم میان آزمون

 ۱۴۰۱- ۱۴۰۲سال تحصیلی 
        هشتمپايه:        شیمی    :درس 

 ۴از  ۱صفحه  دقیقه   ۷۰مدت آزمون:

 خانوادگي: نام و نام

 شماره صندلي: (           : )    كالس

 نظرپرور   استاد نام دبير:

 ۱۴۰۱ آذر ۸ شنبهسه تاريخ: 

 

 جاهای خالی را با کلمات داخل پرانتز تکمیل کنید.  1

 ( COکربن مونواکسید )     -(  2N نیتروژن )    -آلوتروپ -ترکیب -کاهش  -محلولی    -محلول  -افزایش  –شونده  حل  -حالل )

 . کند می حل خود در را و................ دهد  می  تشکیل ......................را از بیشتری  معموالً جزء که است ای ........................مادّه -الف

   .به اشکال مختلف یک عنصر ................ گفته می شود -ب

 . است دیگر گازهای  و  اکسیژن گازهای  نیتروژن، ................................از پاک هوای -پ

 شدن حل مقدار که حالی در. یابد ........................می افزایش دما با آب  در شکر دمانن مواد، برخی  شدن حل مقدار -ت

 .یابد می   ................. دما افزایش با اکسیژن، گاز مانند آب، در مواد برخی

 انحالل پذیری گاز ........................... در آب بیشتر است زیرا مولکول قطبی بوده و در میدان الکتریکی جهت گیری می کند.    -ت

۲ 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید:  ۲

 اثر تیندال  -آ

 

 لخته سازی  -ب

 

 انحالل پذیری  -پ

 

۵/1 

 گرم باشد،    ۶گرم حالل برابر   ۲۰است.  اگر مقدار ماده ی حل شونده ی موجود در   ۴۰انحالل پذیری ماده ای  3

 این محلول یک محلول :

 سیر شده   -１

 سیر نشده   -２

 فراسیر شده  است.   -３

۵/1 

به سوال پاسخ دهید.جدول مقابل انحالل پذیری نمک سدیم نیترات را در دو دمای متفاوت نشان می دهد، با توجه به آن  ۴  

درجه ی سلسیوس    1۰به   C3۰°گرم محلول سیرشده سدیم نیترات را از  3۸اگر دمای 

 C°دما  ۱0 30 کاهش دهیم چند گرم نمک رسوب می کند؟ 

09  انحالل پذیری  ۵0 

 

۵/1 



 ۴از  2صفحه  کالس:                                                 نام و نام خانوادگی:        اولسال نیم ترممیان سواالت 
 
 

 به سواالت زیر پاسخ دهید.  ۵

 نام ببرید.   یداروی ناهمگن سپانسیونیک مورد الف( 

 هستند.  ………… در …………محلول  فلزات ، ب( آلیاژ 

1 

  :مشخص کنیددرستی یا نادرستی عبارت های زیر را  ۶

 آ( همه محلول ها نور را از خود عبور می دهند. 

 ب( کلوئیدها حرکت های منظم و هدفمند دارند. 

 یکدیگر می شود. پ( در لخته سازی از بار کلوئید ها کاسته شده و باعث چسبیدن آن ها به 

 ت( هوا یک مخلوط همگن می باشد. 

 . ( همه مواد پیرامون ما به صورت مخلوط هستندث

۲ 

   .کنید وصل  چپ سمت ستون در مثالش  به را راست سمت در مورد مخلوط ها : هر یک از مخلوط های ستون 7

 آب چشمه های گاز دار                    مخلوط همگن جامد در جامد

 شربت خاکشیر                       مخلوط همگن گاز در مایع

 انگشتر طالیی                  مخلوط ناهمگن جامد در مایع

 آجیل                   مخلوط ناهمگن جامد در جامد

1 

 دهید. شکل زیر مربوط به مولکولهایی باجرم مولی نزدیک به هم است با توجه به آن به سواالت پاسخ  ۸

 الف ( کدامیک از مولکول های مقابل مربوط 

به یک مولکول غیرقطبی است ؟  

 چرا ؟

ب( کدام یک در آب بهتر حل می  

 شود؟چرا ؟ 
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گرم از محلول این نمک را از دمای    33است. اگر     1۵و      ۶۵درجه سلسیوس به ترتیب    ۲۰و     ۶۰قابلیت انحالل نمکی در دماهای   9

 درجه برسانیم، چند گرم رسوب حاصل می شود؟   ۲۰درجه به دمای   ۶۰

 

 

۵/1 

 نمودار زیر بیان کننده کدام قانون است؟ آن را در یک خط بنویسید.  1۰

 

 

 

۵/1 

 ۲۶۰است و محلول سیر شده را بوجود آورده است. در  گرم پتاسیم یدید حل شده    ۶۴۰درجه سیلسیوس    ۴۰گرم آب در دمای    ۴۰۰در   11

 درجه سیلسیوس چند گرم پتاسیم یدید وجود دارد؟ ۴۰گرم از این محلول در دمای 

 گرم 3۶۰گرم                   (  1۶۰( 3گرم                  1۸۰( ۲گرم                                      3۲۰( 1 

۵/۰ 

 کلویید های زیر مایع  در جامد می باشد؟کدام یک از  1۲

 ( مایو نز۴( یاقوت              3(  ژل       ۲(  رنگ های روغنی     1

۵/۰ 

 در فرایند لخته سازی  بیشترکدامیک از یونهای زیر را  به کلو ئیدها اضافه می کنند؟ 13

 یونهای آهن و آلومنیوم ( ۲( یونهای سدیم و کلر                                  1

 ( یون های آلومنیوم و  سدیم ۴( یونهای آهن و منیزیم                              3

۵/۰ 

 ؟نمی باشدکدام یک از ویژگی های کلوئید ها   1۴

 ( کدر و مات هستند و نور را پراکنده می کنند. 1

 ( حرکات تصادفی و کاتوره ای دارند. ۲

 نشین می شوند. ( به مرور زمان ته 3

۵/۰ 



 ۴از  ۴صفحه  کالس:                                                 نام و نام خانوادگی:        اولسال نیم ترممیان سواالت 
 
 

 ( دارای بار الکتریکی هستند. ۴

 

 کدام یک از نمودار های زیر انحالل پذیری گاز کربن دی اکسید را در داخل آب با افزایش دما به درستی نشان می دهد؟  1۵

 

1  )1                              ۲   )۲                        3  )3                      ۴ )۴ 

۵/۰ 

 ؟نمی شوداثر تیندال در کدام یک از مواد زیر دیده  1۶

 ( هوای مه آلود۲( شیر                                                  1

 ( رنگ ۴( آب نمک                                           3

۵/۰ 

افزایش دما  سبب افزایش مقدار  انحالل پذیری  کدام ماده در آب می شود؟   17  

( هلیم ۴( نیتروژن                         3(  شکر                             ۲( اکسیژن                         1  

۵/۰ 

 اندازه ذرات  کلویید ها  عبارت است از:  1۸

 ( بزرگتر از یک نانومتر   ۲                                                          ( کوچتر از یک نانومتر     1

 ( بزرگتر از صد نانومتر ۴( بین یک الی صد نانومتر                                                        3  

۵/۰ 

 ؟ نمی شودکدام یک کلویید محسوب  19

 ( شربت پنی سیلین    ۴( شیر گاو              3(  سنگ پا                   ۲( کف صابون                      1

۵/۰ 

 فاز پخش شونده و پخش کننده در رنگ های روغنی و مه به ترتیب:  ۲۰

 گاز-مایع ،      مایع   -( جامد۲گاز                     -جامد ،      جامد -( جامد1

 مایع –( مایع جامد،           گاز ۴جامد                         -جامد،  گاز -مایع (3

۵/۰ 

 با آرزوی موفقیت و سربلندی شما


