
 

 

 

 سؤاالت آزمون پایانی ضمن خدمت آزمایشگاه علوم یازدهم

  الکل        نیست؟ نیاز مورد گیاهی عصاره های کروماتوگرافی آزمایش دادن انجام برای مورد کدام(1

 آرگون        دارد؟ وجود گازی نوع چه معمولی رشته ای المپهای حباب درون( 2

 کلید        نشد؟ استفاده زیر قطعه های دامک از ساده الکتریک موتور یک ساختن برای( 3

 است؟ تاریک هوا هنوز کشور کدام در زمان این در کند طلوع صبح 7 ساعت در تهران شهر در خورشید که کنیم فرض اگر( 4

 سوریه

 حاوی ماسنجگر دمای بادام گرم 5/1 سوزاندن از اگر می شود؟ اندازه گیری چگونه غذایی مواد در موجود انرژی آزمایش در( 5

  ژول 12141         است؟ کدام بادام گرم هر ازای به حاصل گرمای کند تغییر درجه 43 اندازه به آب گرم 111

 له شده سیب زمینی های مخلوط کردن صاف از پس می کنیم؟ تهیه پالستیک محیط با سازگار مواد از چگونه آزمایش در( 6

 کردن سرریز با               میشود؟ جدا چه نحوی به نشاسته

 فارادی قانون             میگیرد؟ صورت زیر فیزیک قانون چه اساس بر سیم بدون الکتریکی انرژی انتقال آزمایش( 7

 اورتوز و آپاتیت فلوئوریت،     کرد؟ تعیین می توان را کانی ها کدوم خاکه رنگ لعاب، بدون چنین از استفاده با( 8

 نمی شود؟ محسوب خطا عوامل از می شود اندازه گیری چگونه غذایی مواد در موجود انرژی یشآزما در زر موارد از یک کدام(9

 آزمایش انجام در آب جرم و حجم گرفتن برابر

  LDR                             میشود؟ استفاده زیر مقاومت های کدام از خیابان ها روشنایی وصل و قطع حسگرهای در ( 11

 چه به و تهیه چگونه زیر شکل در موجود وسیله می شود اندازه گیری چگونه غذایی مواد در موجود یانرژ آزمایش در( 11

 گرماسنجی – بسته بندی فوم و فلزی قوطی از استفاده با                    استفاده می شود؟ منظوری

  51 دور                بپیچیم؟ سیم چند دور ساده بلندگوی سیم پیچ ساختن برای( 12

 دیامغناطیس           است؟ زیر مواد از یک مکدا جزء آب( 13

 دماسنج             نشد؟ استفاده زیر وسیله کدام از درون المپ سیم تقریبی دمای اندازهگیری برای(14

 است؟ درست گزینه کدام چیست؟ تعادل جابه جایی عامل آزمایش در(15

 .است تعادلی است یکسان برگشت و رفت واکنش سرعت همزمان که برگشت پذیری واکنش

 و شده......  آن رنگ کنیم اضافه سولفیت سدیم زیر تعادلی محلول به چیست؟ تعادل جابه جایی عامل آزمایش در وقتی(16

 واکنش دهنده – آبی              .میشود جابجا.....  سمت به تعادل

 سر 3 و متوالی       میگیرند؟ قرار و چیدهپی چگونه سیم بدون الکتریکی انرژی انتقال آزمایش اولیه سیم پیچ سر دو(17

 باتری جریان شدت          ندارد؟ بستگی عامل کدام به آلکاالین و معمولی باتری های درون مقاومت(18

 ظاهری نظر از تعادلی مخلوط نشود تحمیل عاملی تعادل بر که صورتی در چیست؟ تعادل جابه جایی عامل آزمایش در(19

 پویا – نمی کند             .میگویند.........  تعادل آن به هک............... 

 باتری قطب های جهت        ندارد؟ بستگی زیر عوامل از یک کدام به ساده الکتریکی موتور چرخش سرعت( 21

 لوله آن از هک نمونه ای در دانش آموز. است شده جدا لوله ها از یکی برچسب است؟ چقدر قرمز گلبول های تحمل آزمایش در(21

 .است بوده کم فشار محیط              چیست؟ آن دلیل شما نظر به. است نکرده مشاهده قرمزی گلبول کرده هیچ تهیه

 چقدر سرکه جرمی درصد باشد موالر 84/1 سرکه اسید غلظت اگر است؟ چقدر سنتی سرکه اسید جرمی درصد آزمایش در(22

  ٪5          است؟

 در زرد رنگ ایجاد می آید؟ دست به آن محلول الکترولیز از عنصری هر آیا آزمایش در زیر شکل به توجه با(23

 ید – آند          .است.....  تولید   نشانه................. الکترود

 باال بسیار ولتاژ          دارند؟ را زیر ویژگی های از یک کدام الکتریکی شوک های(24

 .میشود صفر   .....اول صافی داخل الکتروسکوپ عقربه های انحراف بچسبانیم اول صافی به را مدو صافی اگر زیر شکل در(25

 آزمایش مراحل بین وقفه زمان کاهش   شود؟ شمارش ضربان ثانیه 15 مدت در که شده تأکید چرا بنیه، تعیین آزمایش در(26



 

 

 

 میگیرید؟ نتیجه ای چه جانوری و گیاهی سلول های بر اسمز اثر مقایسه از(27

 .شود متالشی است ممکن پرفشار محیط در جانوری سلول

 .است الکتریکی بار مولد          است؟ وسیله ای چه الکتروفور ( 28

 کربن دی اکسید تأمین        چیست؟ کربنات هیدروژن سدیم بردن کار به از هدف فتوسنتز، آزمایش در (29

 .میکند دفع          دارد؟ ثریا چه آب روی بر قوی نئودیمیومی آهنربای(31

 مشهد            است؟ بیشتر شهر، کدام جغرافیایی طول( 31

 الکتروفور          میکنند؟ تولید الکتریکی بار زیر وسایل از یک کدام (32

 ولت سنج            میشود؟ اندازه گیری وسیله ای چه با باتری محرکه نیروی (33

 نمک مختلف غلظتهای در ها دانه رویش درصد مقایسه            چیست؟ اندازه گیری از دفه دانه، رویش آزمایش در(34

 (1 گزینه   : است زیر گزینههای از کدامیک خازن شدن پر نمودار( 35

 چیست؟ صابون و آب با دست شستوشوی از بعد کشت محیط در یافته رشد میکروبهای کاهش علت( 36

 وستپ سطح میکروبهای تعداد شدن کم

 میدان بر عمود.میگیرد قرار چگونه تقریباً قوی مغناطیسی میدان در شیشه ای میله ( 37

 .یابد می فزایشا...... تنگستن سیم مقاومت رشته ای المپ های درون سیم دمای افزایش اثر بر (38

 .است رویت قابل آب در فتوسنتز از حاصل اکسیژن               چیست؟ آبزی گیاه بردن کار به از هدف فتوسنتز آزمایش در ( 39

 پارامغناطیس              میگیرد؟ قرار زیر مواد از دسته کدام جزء آلومینیوم (41

 واندوگراف              شد؟ راه اندازی زیر دستگاه های از کدام با الکتروستاتیک موتور ( 41

 میدهند؟ پوشش) کواکسیال( فلزی شده بافته سیم های تلویزیون آنتن های مرکزی سیم دور به چرا ( 42

 .کند جذب را مزاحم امواج

 است؟ درست مورد کدام غذایی مواد انرژی اندازه گیری در ( 43

. تاس غذایی ماده سوختن از حاصل انرژی معادل آب دمای تغییر برای شده صرف انرژی   

 فلزی بطری               نشد؟ استفاده زیر قطعه های کدام از ساده بلندگوی یک ساختن برای( 44

 ولت 51 از بیشتر       است؟ الزم ولتاژی چه حداقل نئون المپ شدن روشن برای الکتریکی مبدل آزمایش در (45

 :عقربه صورت این در: کنیم آویزان آلومینیومی هورق یک الکتروسکوپ،) عقربههای( آلومینیومی ورقه دو جای به اگر( 46

 . نمیشود منحرف

 نمیشود؟ روشن الکتریکی مبدل های سازوکار آزمایش در نئون المپ صورت چه در(47

 .باشد وصل مستقیم برق به اولیه پیچ سیم سر دو

 ؟داشت نگه روشن دائماً را نئون المپ می توان چگونه الکتریکی مبدل های آزمایش در( 48

 .میکنیم وصل متناوب برق به را اولیه پیچ سیم سر دو

 اهم کیلو 1   شد؟ استفاده مقاومتی چه از سیم بدون انرژی انتقال آزمایش اولیه سیم پیچ آماده سازی در( 49

 ....کنیم استخراج فلز کوچک مقیاس در چگونه آزمایش در زغال پودر با اکسید II مس مخلوط شدن گرم اثر در( 51

 .مییابد کاهش مس زغال، با مس واکنش ثرا در

 .مییابد افزایش قلب ضربان تعداد زمان گذشت با باشد ثابت فعالیت شدت اگر           است؟ درست جمله کدام( 51

 .....دهیم قرار میگذرد مستقیم جریان آن از که سیمپیچی درون را فوالدی میله یک و آهنی میله یک اگر( 52

 .میشوند دور هم از آهنی میله و فوالد میله

 116/1 هیدروکسید سدیم میلیلیتر 11 آناناس آب قطره 24 اگر است، چقدر سنتی سرکه اسید جرمی درصد آزمایش در( 53

 15/1             است؟ چقدر آناناس آب اسید غلظت کند  خنثی را موالر

 القاء               ست؟ا بیشتر الکتریک بار حالتی چه در الکتروفور فلزی رسانای ظرف در(54

 انرژی تبدیل         نیست؟ سیم بدون انرژی انتقال آزمایش نتیجههای جزء زیر گزینههای از یک کدام( 55



 

 

 

 توپاز         است؟ بیشتر کانی کدام سختی( 56

 است؟ کدام آن سازند مونومر و چیست زیر پلیمر نام کنیم، تهیه پالستیک محیط با سازگار مواد از چگونه آزمایش مطابق (57

 گلوکز -نشاسته

 پس میشود....... آن رنگ میگیرد قرار سرد آب در زیر تعادلی محلول چیست، تعادل جایی جابه عامل آزمایش در وقتی( 58

 2Br2 + 4Cu                      4CuBr     .دارد قرار معادله.............  سمت در q که گرفته  نتیجه میتوان

 دهنده کنشوا -آبی

 سبز نور    است؟ کمتر حالت کدام در شده آزاده اکسیژن حبابهای تعداد فتوسنتز آزمایش در( 59

 .است بیماریزا عوامل فاقد میشود؟ استفاده هپارینه ازخون است چقدر قرمز گلبولهای تحمل آزمایش در که شده توصیه چرا( 61

 . یابد کاهش الکتریکی جریان .... که میشود باعث کاالینآل باتری به نسبت معمولی باتری درونی مقاومت( 61

 و...........  میگیرد انجام..............  آن در که الکترودی میآید؟ دست به آن محلول الکترولیز با عنصری هر آیا آزمایش در( 62

 آند – اکسایش – کاتد – کاهش     .است..............  میگیرد انجام.....................  آن در که الکترودی

 .میکنند ایفا نقشی چه ترتیب به مخلوط در کربنات کلسیم و گلیسیرین افزودن کنیم؟ تهیه پالستیک محیط با سازگار( 63

 پرکننده – نرم کنندگی

  سیم به آهنربا    میکند؟ وارد نیرو دیگری به یک کدام ساده الکتریکی موتور چرخش در( 64

 نیست؟ درست آن بردن بین از و آهنربا ساختن آزمایش در فوالدی و آهنی میله های مورد در زیر یگزینه ها از یک کدام( 65

 .است فوالد از بیشتر آهن آهنربایی خاصیت

 میشود؟ تولید صدا چرا بلندگو سیم پیچ از متغیر و ضعیف جریان های عبور اثر بر( 66

 .میگذارند اثر هم بر دو هر جریان و آهنربا

 تصفیه کنندگی        .دارند آبخوانها برای...............  نقش زمین، پوسته) سطحی بخشهای( ماسه و شن ییههاال( 67

 سدیم میلیلیتر 11 شدن خنثی باری اسید میلیلیتر 5/2 است؟ چقدر سنتی سرکه اسید جرمی درصد آزمایش در اگر( 68

 4/1            است؟ کدام اسید غلظت باشد الزمل مو 1/1 هیدروکسید

 با زیرا بست محکم را...................  الکترود درپوش نباید میآید؟ دست به آن محلول الکترولیز از عنصری هر آیا آزمایش در( 69

 پرتاب – گاز – کاتد               .دارد وجود الکترود..................  احتمال.....................   تولید

  واندوگراف پتانسیل و بار مقدار         است؟ موثر الکتروستاتیک موتور چرخش سرعت در زیر ملعوا از یک کدام( 71

 روکشدار و مسی         میشود؟ استفاده زیر سیم کدام ساده بلندگوی سیم پیچ پیچیدن برای(71

 .است آسانتر آن ولتاژ تبدیل؟ دارد مستقیم برق جریان بر مزیتی چه متناوب برق جریان الکتریکی های مبدل" آزمایش در( 76

  A  ؟ است بیشتر زیر الکتروفور رسانای صفحه های قسمت کدام در الکتریکی بار سطحی چگالی( 77

 نوک تیز نقاط در و جسم خارج سطح       میشود؟ توزیع زیر ساماج قسمت های کدام در الکتریک بار (78

 الکتریکی بارهای جذب و دفع                  چیست؟ الکتروستاتیک موتور چرخش علت( 79

 شدن خراشیده             ........... برابر در کانی مقاومت از است عبارت کانی سختی( 81

 سیم پیچ             نشد؟ استفاده زیر قطعه های از کدام الکتروستاتیک موتور ساخت برای( 81

 اضافه بورت در را هیدروکسید سدیم چرا حجم سنجی برای است؟ چقدر سنتی سرکه اسید جرمی درصد آزمایش در( 82

 بورت شیر گرفتگی از جلوگیری                  نکردیم؟

 .است پرسشی صورت به آزمایش عنوان                است؟ درست کاوشگری آزمایش های مورد در گزینه کدام( 83

 چغندر برگ           است؟ بیشتر یک کدام شده تشکیل الیه های تعداد گیاهی، عصاره های کروماتوگرافی آزمایش در( 84

 (با گرمادادن به مقاومت وابسته به گرما(  NTCدیود نورگسیل روشن شد و نورآن افزایش یافت زیرا: مقاومت کاهش پیدا کرد. 

73 (شت نور المپهای رشتهای به چه عاملی بستگی ندارد؟          سیم اتصال 72

74 (کدام یک محلول سدیم کلرید 1/9 درصد است؟     1/8 گرم نمک در 211 میلی لیتر آب  

75 (باتریهای آلکاالین چه تفاوتی با باتری معمولی دارند؟           مقاومت دروی آن کم است. 



 

 

 

 نارس فرنگی گوجه            است؟ بیشتر یک کدام کروماتوگرافی آمده دست به الیه های تعداد( 85

 مکانیکی به الکتریک انرژی بلندگو   .میکنند تبدیل هم به را مکانیکی و الکتریکی انرژی چگونه میکروفون و بلندگو( 86

 ............. به میشود داده عایق پایه با فلزی صافی های به واندوگراف توسط که الکتریک بارهای( 87

 .میشوند دور هم از زیرا میروند خارجی سطح

 است؟ کنیم؟ استخراج فلز کوچک مقایسه در چگونه آزمایش در کربن وسیله به مس استخراج باری اصلی دلیل کدام(88

 .است ترباال مس از کربن الکتروشیمیایی سری جدول در

 جغرافیایی طول        میشود؟ محاسبه مورد کدام اساس بر مختلف کشورهای ساعت اختالف( 89

................  الکترود اطراف در............  رنگ ایجاد به توجه با میآید؟ دست به آن محلول الکترولیز از عنصری هر آیا آزمایش در( 91

 OH - کاتد – ارغوانی           .میشود بینی پیش ان اطراف در................  یون  وجود

 باال تاژول    میکند؟ ایجاد را زیر کمی تهای از یک کدام) دفی بریالتور( قلبی الکتروشوک دستگاه(91

 شود استخراج اکسید II مس گرم 5/1 واکنش ار مس گرم 18/1 اگر کنیم؟ استخراج فلز کوچک مقیاس در چگونه آزمایش در( 92

 91 ٪                      است؟ کدام واکنش درصدی بازده

 لرزه نگار توسط چند ساعت در بین المللی وقت به حادثه این دهد رخ تهران وقت به 15 ساعت در فرضی زمین لرزه اگر( 93

 11:31                               (31:52=  تهران جغرافیایی طول) است شده ثبت

 به ژول 9111 برابر انرژی ماکارونی گرما هر ازای به میشود اندازه گیری چگونه غذایی مواد در موجود انرژی آزمایش در اگر( 94

 25 ٪      است؟ چقدر خطا درصد زیر کارونیما بستهبندی برچسب به توجه با آید دست

 اضافی صورت به ماده کدام ترتیب به زیر واکنش معادله در کنیم؟ استخراج فلز کوچک مقیاس در چگونه آزمایش طبق( 95

  کربن ، CO 2                    چیست؟ حاصل گاز و میشود مصرف

 ببندید؟ آزمایش طول در را ظرف در که شده یهتوص چرا گیاهی عصاره های کروماتوگرافی آزمایش در( 96

  لحال تبخیر از جلوگیری

 .کرد دست آهنربا می توان متناوب جریان با         دارند؟ مغناطیسی اثرهای چه مستقیم برق و متناوب برق جریان( 97

 نیست؟ آزمایش هدف های زا مورد کدام میکنیم؟ تهیه پالستیک محیط با سازگار مواد از چگونه آزمایش به توجه با( 98

  پالستیکها تولید روش با آشنایی

 چیست؟ سبز رنگ ایجاد عاملی زیر معادله مطابق چیست؟ تعادل جابه جایی عامل آزمایش در( 99

Cu4+ (aq) + 4Br(aq) 

CuBr4 2- 

 .هستند همنام           :میشود داده فلزی صافی های به واندوگراف توسط که الکتریکی بارهای( 111

 .میشود آزاد هیدروژن گاز و شده مغلوب آب با رقابت در زیرا آورد؟ دست به یدید پتاسیم محلول الکترولیز از را پتاسیم فلز( 111

 است؟ نادرست مورد کدام کنیم؟ استخراج فلز کوچک مقیاس در چگونه آزمایش در( 112

 . یشودم واکنش درصدی بازده در تغییر باعث اولیه مواد کارگیری به نحوه

 سیم اتصال جهت          ندارد؟ بستگی زیر عوامل از یک کدام به ساده الکتریک موتور چرخش جهت( 113

 .شود ریخته ظرف ته در درشت شن و سنگ ریزه     ...... باید آلوده آب های تصفیه آزمایش در(114

 .برگردد عادی حالت به زود خیلی قلب ربانض استراحت شروع با  است؟ بهتر قلبی بنیه شده داده موارد از یک کدام در( 115

  آپاتیت           دارد؟ نام چه می پذیرد اثر شیشه از و می گذارد جای بر خراشیدگی اثر چاقو تیغه روی بر که کانی( 116

 دور 15 سیم پیچ دو      است؟ سیم پیچ هایی چه از ترکیب سیم بدون الکتریکی انرژی انتقال آزمایش اولیه سیم پیچ( 117

 آهنربا           نشد؟ استفاده زیر قطعه های از یک کدام الکتروستاتیک موتور ساختن برای( 118

 متوالی دو هر               گرفت؟ قرار مدار در چگونه نورگسیل دیود با( LDR( نور به وابسته مقاومت( 119

  توان کاهش یا افزایش           نیست؟ الکتریکی لهایمبد سازوکار آزمایش یافته های جزء زیر گزینه های از کدامیک( 111

  جریان مقدار              داد؟ انجام نمیتوان را کارهایی چه الکتروسکوپ با( 111



 

 

 

 میآید؟ وجود به نورگسیل دیود و مقاومت در تغییری چه کنیم تابش نور( LDR( نور به وابسته مقاومت به اگر( 112

 .شودمی روشن المپ و کم مقاومت

 ندارد؟ بستگی زیر گزینه های از یک کدام به سیمپ یچ کمک به فوالدی یا آهنی میله یک شدن آهنربا قدرت( 113

  جریان عبور زمان

 .هستند آن تر داخلی های برگ از تر مغذی کاهو بیرونی برگهای چرا( 114

 .است بیشتر ها آن در غذاسازی دارند بیشتری رنگدانه های چون

 است؟ پذیر تخریب زیست همگی مورد کدام کنیم؟ تهیه پالستیک محیط با سازگار مواد از چگونه آزمایش مطابق( 115

 سلولز نشاسته، فیبر،

 اسید مالیک ترتیب به است؟ چقدر سنتی سرکه اسید جرمی درصد آزمایش در زیر های آبمیوه از یک کدام اسیدی عامل( 116

 لیمو – سیب                  دارد؟ یتریقو اسیدی خواص یک           کدام و بوده

 NTC    میشود؟ استفاده زیر های مقاومت کدام از دیجیتال های دماسنج ساختمان در( 117

 .گیرند می قرار چگونه سنج ولت و آمپرسنج روشن مپال درون سیم تقریب دمای گیری اندازه الکتریکی مدار در( 118

 موازی ولت سنج و متوالی آمپرسنج

 ........... به را پیچ سیم سر ود و گذاریم می پیچی سیم درون را دیالفو میله آهنربایی خاصیت بردن بین از برای( 119

 .میکنم خارج پیچ سیم از را دیالفو میله و کرده وصل متناوب برق به

 .دارد امتحان بعد ساعت   دارد؟ بیشتری احتمال مورد کدام. میدهد جواب خوب خیلی زانو زیر زردپی انعکاس به زهرا( 121

 سبز             است؟ کدام ماالکیت کانی رنگ( 121

 بیشتر – تر فشرده        .است................  زمین شیب باشند......................  میزان منحنیهای چه هر توپوگرافی های نقشه در( 6

 بازده باشد 116/1 برابر کلید روی شده اندود مس مولهای تعداد و 118/1 مس الکترود از شده جابهجا مس اتمهای مول تعداد(122

  ٪75                  .کنید حساب را شده اندود مس واکنش درصدی

 آنتالپی         .میشود گفته...................  میگیرد انجام ثابت فشار در که فرایندهایی برای شده مبادله گرمای به(123

 واکنش درصدی بازده تعیین        نیست؟ پزشکی در شیمی آزمایش هدافا از یک کدام( 124

 + بلند پایه           میشوند؟ داده تشخیص چگونه نورگسیل دیود منفی و مثبت قطبهای( 125

 برد؟ پی فردی بهداشت اهمیت به میتوان ها باکتری کشت آزمایش در مختلف افراد های کشت محیط مقایسه از چگونه( 126

 .دارند فرق ها، کشت محیط در یافته رشد باکتری اعانو

 متوالی - موازی          گیرند؟ می قرار مدار در چگونه چپ به راست از ترتیب به آمپرسنج و سنج حرکت(127

 .دارد بستگی آن تخلخل مقدار به آبخوان، آب مقدار             ؟ است درست زیر جمله کدام( 128

14 )mol 1111 BaCl2 85 داده واکنش سولفات زیادآمونیوم مقدار با.BaSO41 g چقدر واکنش درصدی بازده. است شده تولید 

  BaSO4 =233 g/mol(                                                    %79( است؟

 داد؟ دیگرتشخیص یک از را ماده و نر سرکه مگس توان می چگونه( 129

 .است شکم انتهای در پیوسته سیاه ناحیه دارای و کوچکتر نر مگس

 به ایران در آن از استفاده که است...........دارند سروکار آن با همه که الکتروشیمیایی سلول ترین معمولی(131

 اشکانیان - باتری                     .برمیگردد.........دوره

 ؟ است صحیح "یمیاییش های واکنش در انرژی " آزمایش تجربه اساس بر عبارت کدام( 131

 . است ها دهنده واکنش از تر کم ها فراورده انرژی سطح گرماده های واکنش در

 رتشیب - تخلخل                 .است..........  آن در شده ذخیره آب مقدار باشد بیشتر آبخوان...............  درصد چه هر( 132

 کلسیت                میدهد؟ واکنش HCL اسید با کانی کدام( 133

 .میرود خواب به نشسته حالت در که شخصی گردن افتادن                   نیست؟ انعکاس یک کدام( 134

 .دارند بیشتری رنگدانه            شود؟ استفاده پیاز بیرونی روپوست از است بهتر اسمزی فشار آژمایش در چرا( 135



 

 

 

 .میشود یافت جا همه در               است؟ سبمنا ژنتیک مطالعات برای سرکه مگس چرا( 136

.......................  از گوناگون های PH در آنزیم فعالیت آزمایش اساس بر گوشت همچون غذایی مواد از بسیاری مانند آنزیمها( 137

 پروتئینها                .است شده ساخته

 مدتی گذشت از پس دادیم قرار موالر 2/1 سولفات II مس محلول یلیلیترم 511 در را آلومینیوم از گرم 2 جرم به ورقهای(138

 18/2              باشد؟ میتواند گرم  چند ورقه جرم

 میکند؟ طوالنیتر را خازن شدن خالی و پر زمان زیر کارهای از یک کدام( 139

 .دهیم افزایش را مدار مقاومت و خازن ظرفیت

 کلید         نیست؟ الکترونیک پایهای و اساسی های قطعه جزء زیر قطعههای از یک کدام( 141

 چیست؟ علت شما نظر به نزدند جوانه او بذرهای از کدام هیچ ولی داد انجام را دانه رویش آزمایش دانشآموزی( 141

 .است نشده طی ها دانه خواب مرحله

 متیل آبی               م؟نداری احتیاجی مورد کدام به آزمایشگاه در گیاهی کرک مشاهده برای( 142

 (1 گزینه      است؟ درست طال رنگ به براق الیه آزمایش در مس با آهنی کلید آبکاری درباره عبارت کدام( 143

 فلز خلوص درصد         .دارد بستگی آن در موجود....  میزان به کانسنگ هر ارزش( 144

 شما نظر به است کرده مشاهده نارنجیرنگ و سبزرنگ ذرات همزمان رطو به گیاهی میکروسکوپی نمونه یک در دانشآموزی( 145

 نارس فرنگی گوجه               است؟ شده تهیه مقطع گیاهی  چه از

 (1 گزینه   است؟ صحیح عبارت کدام( 146

 در لرویا هیچی الزم زمان شدن سپری از بعد ولی است افتاده دام به سرکه مگس چند رسیده موز حاوی ظرف یک در( 147

 .است شده تمام ظرف داخل اکسیژن          دارد؟ بیشتری احتمال کدام نمیشود دیده ظرف

 خالی فضاهای حجم         چیست؟ بیانگر تخلخل درصد تعیین آزمایش در مصرفی آب حجم( 148

 کوارتز         بیشتراست؟ کانی کدام سختی درجه(149

 .است لوکوپالست نوع یک یلوپالستآم           است؟ صحیح جمله کدام( 151

 .میگیرد را جریان عبور جلوی          .میگذارد مدار در تأثیری چه ببندیم متوالی صورت به را سنج ولت مداری در اگر( 151

 لپتانسی فاختال تنظیم    دارد؟ مدار در نقشی چه) متغیر مقاومت( پتانسیومتر اهم، قانون و نورگسیل دیود آزمایش در( 152

 دشارژ و شارژ زمان      ندارد؟ بستگی زیر عوامل از یک کدام به خازن ظرفیت( 153

 .میشود تبدیل..............  سپس و..................  به و داده واکنش آب با اسید سولفوریک مجاورت در اتیلن(154

 اتانال -الکل وینیل

 چیست؟ آزمایش طول در پتریها ظرف در نکردن ازب از هدف پوست، و دهان باکتریهای کشت آزمایش در( 155

 محیط به یافته رشد میکروبهای شدن پخش از جلوگیری

 cu2((OH)2co3)   است؟ کدام مس کانسنگ خلوص درصد آزمایش در استفاده مورد ماالکیت کانسنگ شیمایی فرمول( 156

 است؟ کدام زیر مشخصات با کانی نام -

 .نمیدهد کنش و HCL اسید با -

 .میگذارد خراشیدگی ناخن روی بر -

 فلوئوریت               .نمیگذارد خراشیدگی اثر شیشه روی بر -

 میلیمتری کش خط   :نیست نیاز مورد یک کدام دانه رویش آزمایش انجام برای( 157

 یخ ذوب طهنق انجماد کاهش       نیست؟ باریم نمک کاربردهای از مورد کدام پزشکی در شیمی آزمایش مطابق( 158

 انرژی آزمایش......................  در مفهوم این که............  در استفاده گرماگیر و گرماده واکنشهای کاربردهای از یکی( 159

 آزمایش شرح – سرمازا و گرمازا های کیسه             .است شده بیان شیمیایی   واکنشهای

 .میشود خارج سلول از هم و وارد سلول به هم آب        ...............بگیرد رارق اسمزی لحاظ از همفشار محیط در اگر( 161

  باریت است؟ نادرست کانی کدام شیمایی ترکیب( 161



 

 

 

 را نیاز مورد مواد از یک کدام او شما نظر به زدند کپک او بذرهای تمام ولی داد انجام را دانه رویش آزمایش دانشآموزی(162

 هیپوکلریت سدیم         .است  نکرده استفاده

 چیست؟ لمو 11/1 خوراکی نمک محلول با 11/1 شکر انجماد نقطه شروع بودن متفاوت علت( 163

 آنها ذره مول تعداد بودن متفاوت

 زیاد نفوذپذیری و زیاد تخلخل         است؟ چگونه نفوذپذیری و تخلخل مقدار روبرو شکل در( 164

 خشک کامأل   .باشد...................  آزمایش مورد نمونه باید خلتخل درصد تعیین آزمایش در( 165

 الکتریکی بار              .کند گیری اندازه نمیتواند را زیر کمیتهای از یک کدام چندکاره یا متر مولتی( 166

 نیشمعدا               میرسد؟ مشام به قویتری بوی گیاه کدام برگ دادن مالش و کردن لمس با( 167

 مییابد؟ افزایش محلول دمای شیمیای واکنشهای در انرژی آزمایش مطابق زیر نمکهای از یک کدام انحالل اثر در( 168

 کلرید لیتیم

 میکند تغییر مسی ورقه جرم زمان گذشت با       .است نادرست افروز چراغ آزمایش مورد در مطلب کدام( 169

 ( رئوستا        نیست؟ ضروری نیاز زیر وسایل از یک کدام به ارسان سیم یک مقاومت اندازهگیری برای( 171

 مس گرم 4/1 که صورتی در است؟ چقدر طال رنگ به براق الیه آزمایش در کلید روی شده اندود مس اتمهای مول تعداد( 171

 116/1              باشد؟ نشسته    کلید روی

 میگیریم نتیجه. است شده قرمزرنگ کامالً روز چند از بعد است شده داده قرار یخچال در مدتی نارسی فرنگی گوجه( 172

 .اند رفته بین از کلروپالستها       ...........که

 است؟ صحیح همواره جمله کدام آنریمها فعالیت به مربوط آزمایش در(173

 دارد مستیم رابطه آنزیم غلظت با لخته تولید میزان

 موارد تمام   کنیم؟ رعایت باید را مورد کدام آمده دست به نتیجه از اطمینان برای یمهاآنز فعالیت به مربوط آزمای در( 174

 BaSo44 است؟ کدام پزشکی در شیمی آزمایش در زیر واکنش از حاصل شیمایی شیمیایی فرمول و رسوب رنگ(175

BaCl2(aq) + (NH4)2SO4(aq) → ……(s) + ……(aq) 

 – و+        .دارند............  و............  مقاومت تغییر ضریب چپ به راست از ترتیب به کربن و مس( 176

 .شکست نقطه        نیست؟ محلولها کولیگاتیو خواص جز یک کدام( 177

 گرفته قرار اسمزی شرایط چه در سلول نباشد مشخص دیواره و سلول غشای بین مرز پیاز روپوست از شده تهیه نمونه اگر(178

 ارفش کم محیط    است؟

 زنده موجودات تمام سلول  .میشود یافت..................  در کاتاالز آنزیم گوناگون هایPH در آنزیم فعالیت آزمایش اساس بر( 179

 کرک از پوششی داشتن   .کنید مشخص را آن دلیل میرسد نظر به براق و سفید کویری مناطق گیاهان برگ سطح( 181

 ارلن         است؟ مناسبتر یک کدام کشت محیط تهیه برای(181

 4 گزینه  است؟ درست طال رنگ به براق الیه آزمایش در مس با آهنی کلید آبکاری درباره عبارت کدام( 182

 قرمز             .است کمتر بقیه از................  رنگ نورگسیل دیود آستانه ولتاژ(183

 .میکنیم استفاده مقطر آب قطره یک از         شود؟ انجام است مالز کاری چه الم روی پیاز روپوست تثبیت برای( 184

 نیست؟ صحیح طال رنگ به براق الیه آزمایش درباره مورد کدام( 185

 .میگیرد قرار کاتد در که باشد فلزی یونهای دارای باید استفاده مورد الکترولیت

 ارتفاع       .میکنند وصل هم به را یکسان.............. ... با نقاط که بستهای منحنیهای از عبارتند میزان منحنیهای( 186

  1/3       است؟ نیاز محلولها واکنش انجام برای مخمر گرم چند حدود گوناگون های PH در آنزیم فعالیت آزمایش در( 187

 پوگرافیتو        .میشود استفاده..............  های نقشه از زمین سطح بلندیهای و پستی نمایش برای(188

 خوراکی نمک       نیست؟ مولکولی یخ از سردتر آزمایش مطابق آب در یک کدام لالانح( 189

 21 اب در دست دو هر دقیقه چنپد از بعد و دادیم قرار درجه 41 آب در مچ تا را چپ دست و راست دست نشانه انگشت(191

 بیشتر چپ دست پوست ولی دارند خنکی ساحسا دست دو هر       است؟ درست احساس کدام دهیم می قرار درجه



 

 

 

 لوله با محلول شامل آزمایش لوله اگر میشود استفاده محلول تهیه برای مس کانسنگ گرم 11 از میدانید که طور همان( 191

 است؟ چقدر مس فلز کانسنگ خلوص درصد صورت این در باشد همرنگ است خالص فلز از گرم 5/2 شامل که شاهد 4 شماره
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