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 .پر کنید  جاهای خالی را با کلمات مناسب

در هنگام کار در آزمایشگاه مواد اسیدی با پوست تماس پیدا کند بعد از شستشو با آب باید محل را با اگر -1

 .شستشو دهیم............... محلول 

 .می کند تغییر ...........ودرحضورمحلول دارای پروتئین رنگ آن به شناساگر پروتئین است  ........محلول  -5

 .رنگ است ..............کاغذ کبالت کلرید خشک   -3

 .رادر آب حل کنیم .............برای تهیه آب آهک باید  -1

 .از نیروی دگرچسبی مولکول های آب است...............نیروی هم چسبی بین مولکول های آب   -5

 .است ......... و ......... زمین لرزه دارای امواج -6

درتعیین کیفیت روغن هرچه ید اضافه شده به روغن با گذشت زمان کم رنگ تر شود نشاندهنده کیفیت  -7

 .روغن است ............

و در آب حل می شوند این اجسام رادرمایعاتی مثل  برای تعیین حجم اجسام جامدی که شکل نامشخص دارند  -8

 .غوطه ور می کنند.........   

که علت این موضوع را  ............والد از آب بیشتر است ولی کشتی فوالدی در آب فرو با اینکه چگالی ف -9

 .کشف کرد ...........دانشمندی به نام 

 .آب را اندازه گیری می کند ............ TDSدستگاه  -11

 .خوراکی استونمک  .......... و .........در روش گرم کردن بدون شعله مجموعه گرم کن غذا شامل پودر -11

 .تولید می شود ...........سیتریک اسید گازبعد از ریختن آب روی پودر سدیم هیدروژن کربنات و  -15
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 .است .............واکنش بین پتاسیم هیدروکسید وسیتریک اسیدبعد ریختن آب جزو واکنش های  -13

 .مایع بستگی دارد .............مایعات در هرنقطه به فشار   -11

جغرافیایی را نشان  ..............جهت 15به کوچک و عدد ساعت نیمساز زاویه بین عقر درجهت یابی با -12

 .می دهد

وتنها تفاوت آن با نمونه  ویژگی های نمونه اصلی را داراست تمام نمونه ای است که ..................  -11

 .صلی در متغیر مستقل استا

 . می دهد.............پودر یا مایع شستشو کشش سطحی آب را  -17

 .مربوط است........... انعطاف پذیری استخوان ها به وجود ماده ای پروتئینی به نام -18

 .است ............. محصول فرایند تخمیر گاز  -19

 .در آبمیوه بی رنگ می شود .............. میوه ها بیشتر باشد قطره های بتادین cهرچه ویتامین  -51

................ اگر محلول بنزوئیک اسید بعد از گرم کردن بالفاصله در آب یخ قرار داده شود محلول -51

 .بنزوئیک اسید بدست می آید

 .ست بیشتر از آب سرد ا............. انحالل گازها در آب گرم  -55

 .دارد............ بسته چیپس در باالی کوه حجم  -53

 .دارد............. نمودار انحالل پذیری آمونیوم نیترات حالت  -51

 . تولید می شود.......... اگر چند تکه سیب زمینی داخل ظرف حاوی هیدروژن پراکسید انداخته شود گاز -55
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 .گزینه درست را انتخاب کنید

 .از چه وسیله ای استفاده می شود و مشخصبه مقدار کم محلول ها برای برداشتن -1

 پیپت( بالن                        ت( بشر                   پ( ارلن               ب( آ

 .برای گرما دادن زیاد به محلول از کدامیک استفاده می شود  -5

 چراغ الکلی(چراغ بونزن                          ب(آ

 .برای پرکردن پیپت بهترین روش چیست  -3

 گزینه آوب( کشیدن با دهان                         ت(سرپیپت                   پ(پیپت پرکن             ب(آ

 .صاف کردن محلول از چه کاغذی استفاده می شود برای -1

 کاغذ صافی(کروماتوگرافی                          ب(آ

 .اگر مواد بازی با پوست تماس پیدا کرد بعد از شستشو با آب باید محل را با چه محلولی شستشو دهیم -5

 یکاسیداست(پاسید کلریدریک                   (اسیدسیتریک                   ب(آ

 .برای تهیه بلورهای دست ساز زاج سفید باید چه نوع محلولی از زاج تهیه کنیم -6

 فراسیرشده(سیرنشده                       پ(سیرشده                 ب(آ

سه پایه و توری از کدام ظرف برای حرارت دادن ماده ای روی شعله به طور مستقیم و بدون استفاده از  -7

 .ده می شوداستفا

 ارلن(پ لوله آزمایش(ب بشر(آ

 .برای وزن کردن ماده ای روی ترازو ماده مورد نظر را داخل کدام ظرف ریخته و روی ترازو وزن می کنیم -8 

 ظرف پتری(ت    شیشه ساعت(ب   بشر(آ

فق باشید شوری  -مو  آ
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