
 

 نام ونام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره ردیف دانش آموز:

 

 بسمه تعالی

 آموزش و پرورش خراسان رضویاداره کل 

 شهرستان نیشابور اداره آموزش و پرورش 

  دوممتوسطه   دهمسؤاالت  امتحان پایه  

    آزمایشگاه علوم تجربی دهمدرس:                

 

 صبح 8  ساعت شروع: 

 دقیقه    04      مدت امتحان :

 51/54/5044 تاریخ امتحان : 

   تعداد سؤال:

 تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: وجیهه عطائی دیسفانی نام ونام خانوادگی معلم: 

 بارم  تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: نام ونام خانوادگی تجدید نظر کننده

 نمره( 5/0)هر مورد صحیح را انتخاب کنیدگزینه  5
 روبه رو مربوط به کدام نشانه ایمنی در آزمایشگاه است؟عالمت  -1

 ت( پسماند    ب( مواد سمی        پ( برق       الف( مواد زیستی  

 

 خامت کاغذ مناسب است     ضکدام یک برای اندازه گیری ذقیق  -2

 الف( متر    ب( خط کش     پ( ریزسنج    ت( همه موارد

 

 ت؟علت قرار گرفتن  سوزن روی آب چیس -3

 ( الف و بت( نیروی دگر چسبی   پالف( نیروی کشش سطحی   ب( نیروی هم چسبی   

 

    علت شناور ماندن توپ در هوا چیست؟ مقابل در شکل  -4

                الف( قانون شناوری    ب( اصل برنولی   پ( قانون بویل    ت( اصل ارشمیدس

                                                                                        

 ث در میوه ها و سبزی ها از کدام ماده استفاده می شوددر آزمایش تشخیص ویتامین  -5

 الف( محلول تنتور ید     ب( بتادین      پ( لوگول        ت( همه موارد

 

 کدام محلول معرف پروتئین ها است؟ -6

 الف( گیسما   ب( لوگول     پ( بیوره     ت(فوشین  

 

 کدام ویتامین در برابر حرارت و مواد قلیایی مقاوم نیست؟ -7

 Cت(        Kپ(        Eب(           Aالف( 

 

 برای تشخیص رطوبت در هوای بازدمی استفاده می شود؟ یککدام  -8

 کلرید 2رافی     ت( کاغذ کبالت الف( کاغذ صافی    ب( کاغذ تورنسل    پ( کاغذ کروماتوگ

 

 اصلی ترین عامل ایجاد رنگ در زعفران   ....... ... و ماده معطر اصلی زعفران.......است -9

 کاروتن -سافرانال   ت( کروسین -ساکرانال  پ( کروسین -کاروتن    ب( پیکروکروسین -الف( پیکروکروسین

 

 م نیرو غالب است؟در باال رفتن جیوه در لوله مویین یا تیغه ها کدا -10

 شیشه -الف( هم چسبی جیوه    ب( گرانش جیوه    پ( وزن جیوه      ت( دگر چسبی جیوه

1 



 )فقط نام ببرید(مراحل رو ش علمی را بنویسید 2

 
1/5 

 متغیر مستقل را تعریف کنید 3

 
1/4 

 چه کاری انجام دهید اگر هنگام کار با مواد شیمیایی پوست شما با مواد قلیایی تماس پیدا کند باید 0

 
5 

 کاربرد پیپت و دماسنج را  در آزمایشگاه بنویسید 1

 
5 

 را به دلخواه بنویسید. ی که در آزمایشگاه باید رعایت کنیمدو مورد توصیه ایمن 6

 

 

 

5 

 زیر دریایی ها چگونه در آب باال و پایین می روند؟ 7

 

 

 

5 

 ر کنیدتصویر زیر نشانه چیست؟ یک مثال برای آن ذک 8

 

 

5 

 21 موفق و پیروز باشید 

 


