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 کزدى کذاهیک اس هَاد سیز ،  تا آب ، هخلَط ّوگي تشکیل هی شَد؟. اس هخلَط 1

 د( ماسٍ                         ج( وشاستٍ                         ب( سيغه                     الف(شکش     

 .تْتزیي راُ تشخیص هخلَط یکٌَاخت اس غیز یکٌَاخت ایي است کِ هخلَط را :2

 د( مذتی تی حشکت تگزاسیم        ج( اص صافی عثًس دَیم           ب( َم تضویم                    الف(حشاست دَیم       

 تِ کذاهیک اس هَارد ًَشتِ شذُ شثیِ است؟ "سزکِ در آب  ".هحلَل  3

 د( سيغه ي آب               ب          ج( الکل ي آ     ب( عطش دس ًَا                   ب      الف( ومک ي آ

 .رٍش جذاساسی کذام هخلَط آساى تز است؟4

 د( ومک دس آّب       ج( الکل دس آّب                  سشکٍ دس آب           ب( شه دس آب                الف(

 . جاّای خالی را تا کلوِ هٌاسة پز کٌیذ.5

 ... تاشذ سشیعتش دس آب حل می شًد.َشچٍ اوذاصٌ رسات یک مادٌ ...................

. گفتٍ می شًد .  دس محلًل شکش ي آب ، تٍ شکش ، مادٌ ......................... ي تٍ آب مادٌ ........................

. ي  . تشای جاوذاسان مضش َستىذ.تشخی مخلًط َا ماوىذ  ........................... ي ............................. ........................... 

. می گًیىذ ................تٍ مادٌ ای کٍ مادٌ ی دیگش سا دس خًد حل کىذ ... ....... 

 .  مىاسة تش است.دس فصل تاتستان پًشیذن لثاس َایی تا سوگ...................... ي صمستان پًشیذن لثاس َایی تا سوگ ....................

 ؟.تزای ّز یک اس هخلَط ّای سیز یک رٍش جذاساسی هٌاسة تٌَیسیذ6

 ب ( ومک دس آب                            الف ( شکش دس وخًد                           

 خاک دس آب د (                           ج ( تشادٌ آَه دس آسد                           

 ز شوا ًثات در آب سزد سزیعتز هی شَد یا آب گزم؟. تِ ًظ7

 



 

 

 یک راُ تزای ساخت حثاب تٌَیسیذ ٍ تگَییذ شکل حثاب تِ چِ صَرت است ؟. 8

 

 اس هحلَل ّا در سًذگی چِ استفادُ ّایی هی شَد؟ . 9

 

 غلط        صحیح     هشخص کٌیذ. (x)  صحیح یا غلط تَدى جوالت سیز را ، تا گذاشتي عالهت .11

 ومی شًوذ.اجضای محلًل َا تٍ ساحتی اص َم جذا 

.مخلًط َا َمیشٍ اص چىذ مادٌ جامذ تشکیل می شًد 

.َمٍ مخلًط َا محلًل َستىذ 

.تٍ محلًل یکىًاخت ، محلًل ویض می گًیىذ
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 
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 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول
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