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 ؟مىشود ناميده هم يكنواخت مخلوط يك زير موارد از يك كدام

  آب در نفتد(   آب در مايع روغنج(   آب در نشاستهب(   آب در شكرالف( 

 ؟است مخلوطى نوع چه آب و الكل محلول

  گاز در جامدد(   مايع در گازج(   مايع در مايعب(   مايع در جامدالف( 

 ؟مىشوند حل آب در زير موارد از يك كدام

  نفتد(   جوهرج(    روغن مايعب(   نشاستهالف( 

 ؟نيستكدام گزينه درست 

 دشونها به صورت مخلوط مصرف میتر خوراکیبیشب(  ها همه مخلوط هستند الف( محلول

 شودمحلول نوع خاصی از مخلوط است که ته نشین نمید(  ها، محلول زالل و صاف هستند   ج( همه مخلوط

 كدام جمله صحيح ترين است؟

 .است حالّل دارد کمتري حجم که مايعى ،مايع در رمحلولهايمايعالف( د

 شود.  ي حل شده به کمک صافی جدا نمیهاي جامد در مايع و... مادهب( در محلوط

 اند   هاي ماده از يک نوع اتم ساخته شدهي ترکیب، مولكولج( در ماده

 د( هوا از ترکیب دو نوع گاز تشكیل شده است. 

 باشد.های زير، مخلوط يكنواخت میكدام يك از مخلوط

  شیرکاکائود(     نوشابهج(    دوغب(   شیرالف( 

 كدام يك از مواد زير مخلوط است؟

  آب و روغن زيتوند(     آبلیموج(    آب شورب(   چاي شیرينالف( 

 است؟ مخلوط مايع در مايعكدام يك از مواد زير 

  گچ در آبد(     جوهر در آبج(    نمک در آبب(   روغن زيتون در آبلیموالف(

 ريخت آبى از پر ليوان در را روغن كمى و .دوستدارد تحقيقرا و پژوهش و است كنجكاوی دختر نازنين

 ؟كند جدا آبا از ر مايع روغن مىتواند چگونه او شما نظر به. شد پشيمان كار اين از لحظه چند از بعد
 مايع را بجوشاند تا بخار شود ب(  الف( مايع را از صافی نرم عبور دهد 

 تواند روغن مايع را جدا کند نمید(  تواند روغن را جدا کند   ج( اگر کمی صبر کند می

 های زير محلول اند؟كدام گروه از مخلوط
 الكل در آب، نشاسته در آب گرم، چربی در شیر ب(  الف( نمک در آب دريا، سرکه در آب، هوا در آب 

 سرکه در آب، آب مقطر در جیوه، روغن در آب د(  آب، شیر در آب، گچ در آب  ج( هوا در
 

.مشخص کنید×پاسخ صحیح را با عالمت 
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

