
 

 

 بسمه تعالی
 

  

 سؤاالت درس:شیمی

دقیقه 58وقت آزمون:  

41/41/1144تاریخ امتحان:  

صبح 1::0ساعت شروع:  

تعداد   

14سؤال:  

 پاسخ نامه نیاز ندارد

 
 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قروه

 دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان

114دی ماه   

 

 شان فرزانگانخدبیرستان استعدادهای در

 اول(دوره )

 نام:

 نام خانوادگی:

 نام پدر:

 پایه:هشتم

1تعداد صفحه:  

4شماره صفحه:  

نمره به عدد:      خانوادگی دبیر:           نام ونام   

 نمره به حروف:                                               ء:                      تاریخ و امضا 

 

 نام ونام خانوادگی دبیر:                        نمره به عدد: تجدیدنظر

                                تاریخ و امضاء:                                     نمره به حروف:                  

 تصحیح

 ردیف سؤاالت بارم

5/4  مفاهیم زیر را تعریف کنید. 

 5/1موادی که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشد. ماده ناخالص:آ(

نمره 4کند. ماده ای که معموال جزء بیش تری از محلول را تشکیل می دهد . حل شونده را د رخود حل می:حاللب(  

4 

و ب آمورد د(-4 4  

گوگرد –نفت خام  –ب(شکر -2  

سپانسیونسو>کلویید  >ج(محلول -:  

نمره 25/1هر مورد   د(تعداد نوترون-1  

2 

5/4 نمره 25/1درست آ(   

25/1.حفظ می شوداجزای تشکیل دهنده  اولیه در یک مخلوط خواص-25/1نادرست ب(  

25/1.دارند رشتاسیدها موادی هستند که مزه -25/1نادرست ج(  

 25/1درست (د

: 

55/1 مگنهاست.همگن/ناهمگن()یک مخلوط ی پاک(هواآ   

خالص.آب یک ترکیب است و یک ماده)خالص/ناخالص(محسوب می شودب(  

نمره 25/1هر مورد  -کاهشمی یابد.)افزایش/کاهش( دما انحالل پذیری گاز اکسیژن در آب  افزایش(با ج  

1 

نوشابهآ(محلول گاز در مایع: 4  

هوا:ب(محلول گاز در گاز  

:نمک در آبمحلول جامد در مایعج(  

نمره 25/1:سکه طال هر مورد محلول جامد در جامدد(  

5 

 

25/1  

25/1  

 

5/1  

25/1  

 

25/1  

25/1  

 

 در مورد مخلوط های داده شده به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

  روغن، خون، مخلوط براده آهن و نمک:، مخلوط آب و مخلوط آب و الکل

25/1 آب و روغن(مخلوط کدام ماده بر اساس اختالف چگالی جداسازی می شود؟آ  

25/1 نقطه جوشب(مخلوط آب و الکل بر اساس کدام تفاوت اجزای سازنده جداسازی می شود؟  

می توان با آهن ربا براده آهن را از نمک جدا کرد.یا میتوان از انحالل در آب و لوط براده آهن و نمک را توضیح دهید.ج(روش جداسازی مخ

نمره 5/1صاف کردن استفاده کرد.  

25/1سانتریفیوژ ؟ود چه نام دارد د(دستگاهی که در جداسازی اجزای خون استفاده می ش  

 25/1 آب و الکل ه(برای جداسازی کدام مخلوط از دستگاه تقطیر استفاده می شود؟ 

25/1 داکنندهقیف جمخلوط آب و روغن را با چه وسیله ای می توان جدا کرد؟ی(  

 

 

 

6 
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 سؤاالت درس:شیمی

دقیقه 58وقت آزمون:  

41/41/4411تاریخ امتحان:  

صبح1::0ساعت شروع:  

14تعداد سؤال:   

 پاسخ نامه نیاز ندارد

 

 

 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قروه

 دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان

114دی ماه   

 شان فرزانگانخدبیرستان استعدادهای در

 )دوره اول(

 نام:

 نام خانوادگی:

 نام پدر:

 پایه:هشتم

  

 ردیف متن سؤال بارم

55/1 ایزوتوپ :آ(کربن در طبیعت دارای چند ایزوتوپ است؟   

 Beب(نماد شیمیایی عنصر بریلیم چیست؟

نمره 25/1مدل بور هر مورد  ج(کدام مدل اتمی به مدل منظومه شمسی معروف است؟  

5 

5/4 نمره 5/1تشخیص آتش سوزی هر مورد -:شناسایی و درمان بیماری ها -2تولید انرژی -4.   8 

55/1 نمره 25/1 411+61=461   

نمره 5/1  461-482=22  

0 

5/1  

5/1  

5/1  

نمره 5/1استفاده از شناساگر آ(  

نمره 5/1 -5کوچکتر از  𝒑𝑯)ب 

 نمره 5/1 آب پرتقال اسیدی مایع طرفشویی باز.ج(

14  

25/2  پاسخ دهید. تزیر را کامل کرده و به سواالجدول  

 اتمنماد شیمایی  تعداد پروتون تعداد الکترون تعداد نوترون

𝑪𝒍𝟏𝟕 نمره 5/1 -45 نمره 5/1 -45 نمره 5/1 48
𝟑𝟓  

 5/1چون تعداد پروتون و الکترون ان برابر است آ(چرا اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است؟

 25/1مثبت ب(بار الکتریکی پروتون چیست؟

44  

5/4  در محلول های زیر حالل و حل شونده را تعیین کنید. 

.:کات کبودشوندهحل آب گرم کات کبود ریخته شده است.حالل: 5میلی لیتر آب و  411آ(در یک بشر   

.آبحل شونده:.الکل میلی لیتر آب ریخته شده است.:حالل: 5میلی لیتر الکل و  51ب(در یک ارلن   

 نمره 5/1:الکل   هر مورد حل شوندهآب میلی لیتر الکل ریخته شده است.حالل: 411میلی لیتر آب و  411ج(در یک ارلن 

 

24  

 

5/4  

 

5/1  

 

55/1  

 با توجه به نمودار به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

 نمره 5/1دلیل  -25/1گیر گرما :Aآ(

B  نمره 5/1دلیل  -25/1:گرماده 

  𝐍𝐚𝐍𝑶𝟑درجه سلسیوس با چندگرم  41(در دمای ب

 نمره 5/1گرم  81می توان یک محلول سیر شده تهیه کرد؟

 نمره 5/1دلیل  -نمره 25/1سیر نشده (اج

 

:4  

 

 

 

 

 
 

5/4 نمره 5/4مورد :- نمره 5/1رسم هر مورد    41 
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 بسمه تعالی

 
محل مهر آموزشگاه   
 
 
 
 

 سؤاالت درس:شیمی
دقیقه 58وقت آزمون:  

14/10/4011تاریخ امتحان:  
صبح 9:30ساعت شروع:  

41سؤال:تعداد    
 پاسخ نامه نیاز ندارد

 
 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قروه

فرزانگاندبیرستان استعدادهاي درخشان   
401دي ماه   

 

  شان فرزانگانخدبیرستان استعدادهاي در
 (دوره اول)

  نام:
  نام خانوادگی:

  نام پدر:
4تعداد صفحه:  پایه:هشتم  

1شماره صفحه:  
نام ونام خانوادگی دبیر:                نمره به عدد:   
تاریخ و امضاء:                             نمره به حروف:                                         
 

 نام ونام خانوادگی دبیر:                        نمره به عدد: تجدیدنظر
                        تاریخ و امضاء:                                     نمره به حروف:                         

  تصحیح

 ردیف سؤاالت بارم
5/1   مفاهیم زیر را تعریف کنید. 

  ماده ناخالص:آ)
 

:حاللب)  
 

1 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 1
است؟دوغ چه نوع ماده اي -1  

و ب آمورد د)        ترکیبج)سوسپانسیون         ب)          همگنناآ)مخلوط   
 

زیر به ترتیب ترکیب،مخلوط و عنصر است؟کدام یک از مواد -2  
گوگرد –نفت خام  –هوا                           ب)شکر  -اکسیژن-آ)آب  

یخ-بخارآب  –قند          د)هیدروژن  –نمک  –ج)کربن دي اکسید   
 

کدام مقایسه در مورد اندازه ذرات محلول،کلویید و سوسپانسیون صحیح است؟-3  
کلویید <سوسپانسیون<آ) محلول  
سوسپانسیون <محلول  < ب)کلویید  
سپانسیونسو<کلویید  <ج)محلول   

 
ایزوتوپ هاي یک عنصر در کدام مورد با هم تفاوت دارند؟-4  

 آ)تعداد پروتون          ب)عدد اتمی            ج)تعداد الکترون               د)تعداد نوترون
 
 
 
 

 
 

دو ادامه سؤاالت در صفحه  

2 

همیار
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آموزشگاهمحل مهر   سؤاالت درس:شیمی 
دقیقه 58وقت آزمون:  

14/10/1401تاریخ امتحان:  
صبح 9:30ساعت شروع:  

41تعداد سؤال:   
 پاسخ نامه نیاز ندارد

  
 

 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان 
 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قروه
 دبیرستان استعدادهاي درخشان فرزانگان

401دي ماه   

 
  شان فرزانگانخاستعدادهاي در دبیرستان

 (دوره اول)
  نام:

  نام خانوادگی:
  نام پدر:

 پایه:هشتم

4تعداد صفحه:  
2شماره صفحه:  

 ردیف متن سؤال بارم
5/1  درستی یا نادرستی جمله هاي زیر را مشخص کرده و شکل درست جمله نادرست را بنویسید. 

.جرم نسبی الکترون تقریبا برابر صفر استآ)  
 

.تغییر می کنداجزاي تشکیل دهنده  اولیه یک مخلوط خواص درب)  
 

.دارند تلخاسیدها موادي هستند که مزه ج)  
 

  پرتوزا است. ���از بین ایزوتوپ هاي هیدروژن،ایزوتوپ )د

3 

75/0 .ه درست از داخل پرانتز کامل کنیدانتخاب واژبا مله هاي زیر را ج   
است.همگن/ناهمگن)(یک مخلوط ي پاك)هواآ  
 

.یک ترکیب است و یک ماده(خالص/ناخالص)محسوب می شود آبب)  
 

می یابد.(افزایش/کاهش) دما انحالل پذیري گاز اکسیژن در آب  افزایش)با ج  
 

4 

 براي موارد زیر یک  مثال بیاورید. 1
 آ)محلول گاز در مایع:..................................

گاز:..................................ب)محلول گاز در   
 ج)محلول جامد در مایع:.............................
 د)محلول جامد در جامد:.............................

5 

 
 
25/0  

 
25/0  

 
5/0  

 
25/0  

 
25/0  
25/0  

 

 در مورد مخلوط هاي داده شده به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
  آب و روغن، خون، مخلوط براده آهن و نمک:، مخلوط مخلوط آب و الکل

)مخلوط کدام ماده بر اساس اختالف چگالی جداسازي می شود؟آ  
 

 ب)مخلوط آب و الکل بر اساس کدام تفاوت اجزاي سازنده جداسازي می شود؟
 

لوط براده آهن و نمک را توضیح دهید.ج)روش جداسازي مخ  
 

؟می شود چه نام دارد  د)دستگاهی که در جداسازي اجزاي خون استفاده  
 

 ه)براي جداسازي کدام مخلوط از دستگاه تقطیر استفاده می شود؟
 ي)مخلوط آب و روغن را با چه وسیله اي می توان جدا کرد؟

 
 ادامه سؤاالت در صفحه سه

 
 

6 
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محل مهر  
 آموزشگاه

  

 سؤاالت درس:شیمی
دقیقه 58وقت آزمون:  

14/10/1140تاریخ امتحان:  
صبح9:30شروع:ساعت   

41تعداد سؤال:   
 پاسخ نامه نیاز ندارد

 
 

 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قروه
 دبیرستان استعدادهاي درخشان فرزانگان

401دي ماه   

  شان فرزانگانخدبیرستان استعدادهاي در
 (دوره اول)

  نام:
  نام خانوادگی:

  نام پدر:
 پایه:هشتم

4تعداد صفحه:   
3شماره صفحه:  

 ردیف متن سؤال بارم
75/0  به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 

 آ)کربن در طبیعت داراي چند ایزوتوپ است؟
 ب)نماد شیمیایی عنصر بریلیم چیست؟

 ج)کدام مدل اتمی به مدل منظومه شمسی معروف است؟

7 

5/1 .نام ببرید سه مورد از کاربردهاي مواد پرتوزا را در زندگی   8 

75/0 گرم از  182اگر گرم آب است. 100در  گرم 82درجه سلسیوس  50و در دماي  گرم 60درجه سلسیوس  40انحالل پذیري یک نمک در دماي  
(نوشتن راه حل نمره دارد)درجه سرد کنیم چند گرم حل شونده رسوب می کند؟ 40درجه را تا دماي  50این محلول در دماي   

9 

5/0  
 
 

5/0  
 

5/0  

   که برچسب مشخصات ندارند.در دو ظرف دو محلول اسیدي و بازي داریم 
 آ)روشی براي تشخیص این دو ماده از هم بنویسید.(توجه کنید که از چشیدن و لمس کردن مواد شیمیایی نمی توان استفاده کرد)

 
 

)7یا بزرگ تر از  7(کوچک تر از یک ماده اسیدي در چه محدوده اي قرار دارد؟   ب)��
 

  ماده بازي نام ببرید.ج)یک ماده اسیدي و یک 

01  

25/2   پاسخ دهید. تزیر را کامل کرده و به سواالدول ج 
  نماد شیمایی اتم  تعداد پروتون  تعداد الکترون  تعداد نوترون

      ����
��  

  آ)چرا اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است؟
  ب)بار الکتریکی پروتون چیست؟

  

11  

5/1 تعیین کنید. در محلول هاي زیر حالل و حل شونده را   
گرم کات کبود ریخته شده است.حالل:.............................................حل شونده:....................... 5میلی لیتر آب و  100آ)در یک بشر   

............حل شونده:.............................میلی لیتر آب ریخته شده است.:حالل:................................ 5میلی لیتر الکل و  50ب)در یک ارلن   
  میلی لیتر الکل ریخته شده است.حالل:.....................................حل شونده:........................... 100میلی لیتر آب و  100ج)در یک ارلن 

  
  
  

  ادامه سؤاالت در صفحه چهار

21  
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شیمیسؤاالت درس: محل مهر آموزشگاه  
دقیقه 58وقت آزمون:  

14/10/1140تاریخ امتحان:  
صبح9:30ساعت شروع:  

14تعداد سؤال:  
پاسخ نامه نیاز ندارد

  

 
 

 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قروه
 دبیرستان استعدادهاي درخشان فرزانگان

401دي ماه   

  فرزانگانشان خدبیرستان استعدادهاي در
 (دوره اول)

  نام:
  نام خانوادگی:

  نام پدر:
 پایه:هشتم

4تعداد صفحه:  
4شماره صفحه:  

 ردیف متن سؤال بارم
 

5/1  
 
 
 
 

5/0  
 
 
 
 

75/0  

 
 با توجه به نمودار به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

   ذکر دلیلرا با  Bو Aگرماده و گرماگیر بودن انحالل مواد )آ
  مشخص کنید.

  
  
  

   �����درجه سلسیوس با چندگرم  10)در دماي ب
  می توان یک محلول سیر شده تهیه کرد؟

 
  
  درجه سلسیوس 40)اگر در دماي ج
  گرم آب حل شده باشد  100در   ���گرم 35 

  چه نوع محلولی حاصل می شود؟
  فرا سیرشده)چرا؟   –سیرنشده  -(سیرشده

31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/1 .آرایش الکترونی اتم هاي زیر را بر اساس مدل بور رسم کنید   
�) �:�  

 
�) ��:�  

 
�) ��:��  
 

14 
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