
https://www.heyvagroup.com/subnews/52/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.html
https://www.heyvagroup.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

 

  ت فصل ه  فصل للو  جربه  شتم سؤاال 6

 

 )تغییرهای شیمیایی در خذمت زنذگی( 2فصل 
 

 

 

 طؤال ردیف

 جاهای خالی را با کلمات هًاطب پزکًیذ. 

ـاحـ مىعتى کـبى با همؼاؿ کن اکنیژو گاف ......................... 1  ىىػ.تىلیؼ هی ب

ـتیب تغییـ ......................... 2 و  رىىیؼو آب و لـهق ىؼو هیظ آهًی ػؿ هضلىل کات کبىػ به ت
......................... 

 امت.

 گىیًؼ.هی به هىاػی که ىـوع کًًؼه یک تغییـ ىیمیایی هنتًؼ ......................... 3

ها آفاػ کـػو ايـژی تیغه آهًی و هنی به کمک لیمىتـه اف آو با 4
......................... 

 مافيؼ.هی

گاف  5
......................... 

 ػاؿػ.همؼاؿ ؿا ػؿهىا تـیى بیو

 ی سیز را تؼییى کًیذ.ها ػبارترطت بىدو هزیک اس درطت یا ياد 

ـاوؿػهاکنیژو یک  ،ػؿ واکًو مىعتى 6 ياػؿمت  ػؿمت  امت.  ف

 ياػؿمت  ػؿمت  کًؼ.ها تغییـ هیػؿ تغییـهای ىیمیایی يىع هىلکىل 7

 ياػؿمت   ػؿمت  .تًها ؿاه آفاػ ىؼو ايـژی ىیمیایی هىاػ امت ،مىعتى هىاػ 8

 ياػؿمت  ػؿمت  تغییـ ؿيگ ييايه تغییـ ىیمیایی امت. ،و کىه آتيفياوػؿآفهای 9

 ياػؿمت  ػؿمت  یک تغییـ ىیمیایی هْـ امت. ػؿب آهًیفيگ فػو  11

 ها را به هن وؿل کًیذ(آوبه کذام هفهىم اطت ) ی داده ػذه هزبىطها ػبارتهزیک اس  

 .            ب           .                               الف                                

ـآیًؼ یک تغییـ ىیمیایی به ورىػ هیاف هىاػی که  11  کاتالیقگـ   آیًؼ.   ف

ـاه امت.   با يىع تغییـ ىیمیایی ایى  12  مىعتى   يىؿ و گـها هم

ـػت تغییـ ىیمیایی  ؿا هىاػی که  13 ـاوؿػه   کًؼ   کن یا فیاػ هی م  هاف

ـ  14  هاواکًو ػهًؼه      ىىيؼیًؼ ػچاؿ تغییـ ىیمیایی آهىاػی که ػؿیک ف

 های سیز گشیًه درطت را ايتخاب کًیذ.درپزطغ 

 فیشیکی اطت؟ ها، تغییزشیًهگ کذام یک اس 15

ـکهب( تبؼیل   فيگ فػو آهىالف(    ايگىؿ به م

  یاعتهگلىکق ػؿ مىعتىػ(  د( بغاؿ ىؼو الکل 

 ؟اطتبزای یک تغییزػیمیایی ای  داده ػذه يؼايههىرد کذام  16

ػ( تغییـ صزن  د( تغییـ ؿيگ  ب( تغییـ رـم  الف( تغییـ ايؼافه 

     ها کذاهًذ؟واکًغ دهًذه همابلدر واکًغ ػیمیایی  17

اکظیژو      هیذروژو 
جزله
  آب  →

 ب( آب و هیؼؿوژو  الف( اکنیژو و آب 

ػ( هیؼؿوژو و اکنیژو  و آب د( اکنیژو، هیؼؿوژو 

 ؟يذاردبه هًگام طىختى یک هاده وجىد کذام یک اس هىارد سیز ضزورتی  18

 ب( اکنیژو   الف( هیؼؿوژو 

 ػ( ػهای کافی   د( مىعت 
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 ؟ باػذيمیکذام یک اس تغییزات سیز فیشیکی  19

  .ىىػکًین کمی بـ ٕىل آو افقوػه هیالف( یک هیلۀ آهًی ؿا گـم هی

ـکیبی اف اکنیژو و هیؼؿوژو امت که با رـیاو بـق، آو ؿا به اکنیژو و هیؼؿوژو تبؼیل هی   .کًینب( آب ت

 کًؼ. ت آهًـبایی پیؼا هیکًین و هیله عاٍی  آهًی ؿا به آهًـبا يقػیک هی د( یک هیله

ـاؿت هیػ( یک لٖؼه یظ ؿا آو   .ػهین تا به صالت بغاؿ ػؿآیؼلؼؿ ص

 ای سیز پاطخ کىتاه دهیذ.هبه پزطغ 

ـاف ىما اتفاق هی افتؼ ؿا يام ببـیؼ؟ 21 ـات ىیمیایی که ػؿ إ  مه يمىيه اف تغیی

ـای هـ کؼام هخالی بقيیؼ؟ 21  ػو ؿاه آفاػ ىؼو ايـژی ىیمیایی ؿا يام ببـیؼ و ب

 هىؿػ( 3های تغییـ ىیمیایی کؼاهًؼ؟ )ييايه 22

 به کاتالیقگـهای بؼو چه هی گىیًؼ؟ 23

 های سیز پاطخ کاهل دهیذ.به پزطغ 

ـاوؿػه 24  ًو مىعتى ىمغ ؿا يام ببـیؼ؟کهای واف
 

 ارقای هخلج آتو ؿا يام ببـیؼ. 25
 

 الف( هؼاػله تزقیه آب اکنیژيه ؿا بًىینیؼ. 26

 تزقیه آب اکنیژيه، تغییـ فیقیکی امت یا تغییـ ىیمیایی؟ ػلیل بیاوؿیؼ.ب( 
 

 ی تىايؼ باػج عاهىه ىؼو آتو ىىػ؟ايؼاعتى پتى، چگىيه ه 27
 

 ؿاه ىًامایی هـ یک اف گافهای فیـ ؿا بًىینیؼ. 28

اکنیؼ: ....................................  ػی کـبى  اکنیژو: .....................................
 

ـای امتفاػه اف ايـژی ىیمیایی هىاػ بًىینیؼ. 29  مه ؿاه ب
 

ـات فیـ فیق 31  یکی امت یا ىیمیایی؟تغیی

 ؿوىى ىؼو الهپ: .........................

 . ـکه: ........................ واکًو پىمت تغن هـؽ ػؿ م
 

ـای مىعتى، اکنیژو الفم امت؟ چگىيه هی 31  تىاو حابت کـػ ب
 

ـای تىلیؼ گـها رهت ىـوع مىعتى هىاػ يام ببـیؼ؟ 32  مه ؿوه ب
 

 ی فیـ ؿا عاهىه کـػ.ها تىاو آتو چگىيه هی 33

ـفتى يفت: ......................... ـفتى رًگل:  .........................               آتو گ آتو گ
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 ـ واکًو ػهًؼه 3 ـ فیقیکی ـ ىیمیایی 2 ـ کـبى هىيىکنیؼ 1

 ـ يیتـوژو 5 ـ باتـی 4
 

 ـ ياػؿمت 8 ـ ػؿمت 7 ـ ياػؿمت 6

 ـ ػؿمت 11 ػؿمت ـ 9
 

ـاوؿػهـ  11  ـ مىعتى 12 هاف

 هاػهًؼهـ واکًو 14 ـ کاتالیقگـ 13
 

 ـ ػ 17 ـ د 16 ـ د 15

 ـ ب 19 ـ الف 18
 

ـگ 21  ها ػؿ پاییق ـ تـه ىؼو ىیــ پغتى غؾا ـ تغییـ ؿيگ ب
 

 ها به ايـژی الکتـیکی(ل ايـژی ىیمیایی آوتبؼیها )مىعتى هىاػ ) تبؼیل ايـژی ىیمیایی به ايـژی گـهایی( ماعتى باتـی اف آوـ  21
 

 ـ تىلیؼ بىی رؼیؼ ـ تىلیؼ گاف ـ تغییـ ؿيگ  22
 

 ـ آيقین 23
 

 گـها و يىؿ – اکنیؼ ـ بغاؿ آبػی ـ کـبى 24
 

 هاػه مىعتًی -3 اکنیژو -2 گـها -1ـ  25
 

 آب اکنیژيه                                                                                                   ـ الف( 26
گـها و يىؿ
آب   →  اکنیژو 

تبـؼیل و به ػو هىلکىل آب و اکنـیژو  هی ىکًؼب( تزقیه آب اکنیژيه، تغییـ ىیمیایی امت چىو هىلکىل آب اکنیژيه  

 ای ورىػ يغىاهؼ ػاىت.ىىػ و ػیگـ آب اکنیژيههی
 

 و رلىگیـی هی ىىػ.با ایى کاؿ اف ؿمیؼو اکنیژو به آتـ  27
 

 کًؼ. اکنیژو: اکنیژو کبـیت يیمه افـوعته ؿا ؿوىى هی -28

 کًؼ. کًؼ همچًیى آتو ؿا عاهىه هی اکنیؼ: آب آهک ؿا کؼؿ هی ػی کـبى 

 های ىیمیایی ايزام واکًو -3 ماعت باتـی -2 مىفايؼو -1         -29
 

 ىیمیایی –فیقیکی    -31
 

 ىىػ. و يـمیؼو اکنیژو، آتو عاهىه هی با ايؼاعتى پتى بـ ؿوی آتو -31
 

 گـهای صاٍل اف رـیاو الکتـینیته -3 گـهای صاٍل اف اٍٖکاک -2 آتو  -1  -32
 

 صؾف گـها و یا مىعت                       صؾف اکنیژو و یا مىعت -33
  


