
 





 

  

  

  
  

  

  

  
  
 



  اساتيد گرانقدر دانش آموزان گرامي،
  

  هاي زير است: داراي بخشم سال هشت امعجعلوم  
  اي منطبق با كتاب درسي لف) چكيدها

كتاب درسي نگاشته شده است بـه  براي هر يك از فصول كتاب درسي، يك درسنامة اختصاصي به صورت خالصه اما شامل تمامي مفاهيم كليدي 
  نياز است. آموز از رجوع مجدد به كتاب درسي بي نحوي كه دانش

  ب) فراتر از كتاب درسي
آموزان پيشتاز تأليف شده است. سـعي   فراتر از سطح كتاب درسي ولي مرتبط با مفاهيم همان فصل براي دانش اي هبراي هر يك از فصول، درسنام
  تر برانگيخته شود.آموز به فراگيري بيش اشتهاي دانشاشتياق و  ،ذابشده است با كمك عناوين ج

  ج) جدول
آموز مفاهيم كليدي را بـا سـرگرمي و در اوقـات     هاي كليدي همان فصل طراحي شده است تا دانش در هر فصل يك جدول كلمات متقاطع از واژه

  فراغت خود بتواند مجدد يادآوري كند.
  د) آزمون مطابق با كتاب درسي

هايي كامالً تستي از كتاب درسي استخراج شده است، به نحوي كه تمام جزئيات فصل را تحت پوشش قرار دهد. در هر آزمـون   در هر فصل آزمون
آموز تالش كند هر آزمـون را   شود مديريت زمان از همين مقطع مورد نظر قرار بگيرد و دانش شود كه پيشنهاد مي آموز با ده تست مواجه مي دانش
  پاسخ بگويد.» ده دقيقه«ا در تنه

  فراتر از كتاب درسي و بين الملليهـ) آزمون سؤاالت 
هـاي معتبـر    آموز بعد از پاسخ دادن به سؤاالت مطابق با سطح كتاب درسي، با سؤاالتي در همان حوزه مواجه خواهد شد كه عموماً در آزمون دانش
  المللي طرح شده بودند. بين

هاي معتبر را كاويده و به صورت ترجمه  بندي شده و گزينشي آزمون د براي اولين بار براي اين مقطع به صورت طبقهاي كه در دست داري مجموعه
  .اند ؤاالت تأليفي هم استفاده كردهبراي تكميل كردن و غناي اين بخش از س انآموزان قرار داده است و البته مؤلف شده در اختيار دانش

آمـوزان   هاي استاندارد جهاني و به نوعي آمـاده كـردن دانـش    آموزان سرزمينمان با آزمون بخش آشنايي بيشتر دانشاز آنجا كه هدف از تأليف اين 
ها و تصاوير با راهنماي انگليسي درج شود و بـراي راهنمـايي    برتر و پيشتاز براي شركت در المپيادهاي علمي بوده است، سعي شده برخي از شكل

آموز بـه   هاي كليدي آن فصل به همراه ترجمة آنهاست. دانش نامه آورده شده كه شامل تمامي واژه شي به عنوان واژهآموز در انتهاي كتاب بخ دانش
تسـتي   90%سـؤالي و  10هـا بـه صـورت     تواند به سؤاالت فراتر از درس پاسخ بگويد. در اين بخش نيز آزمـون  نامه مي آساني با مراجعه به اين واژه

  اند. از سؤاالت هم به صورت تشريحي و مشابه با نسخة اصلي آزمون بين المللي خود آورده شده 10%هستند. 
  و) پاسخنامه

تـري از   يـق تـر و دق  آموز بتواند هم فراگيري خود را ارزيابي كند و هم درك كامـل  اي تشريحي آورده شده است تا دانش در انتهاي كتاب پاسخنامه
  مفاهيم مطرح شده به دست آورد.

هـاي   با توجه به نقش قابل توجهي كه تداعي تصويري در حافظة انسان دارد، در اين اثر تالش شده است تـا بـا تصويرسـازي جـذاب از شخصـيت     
آموزان و مدرسـين محتـرم ايـن     انشآموز كمك شود. اميد است كه اين كتاب مورد توجه د كارتوني به درك بهتر و به ياد سپردن مفاهيم به دانش

  حوزه قرار بگيرد.
و خـانم   ، دبيـر محتـرم مجموعـه شـهاب    بهروز بهرام آبـادي و آقاي  الهه طاهريو  پريسا امانيدر انتها از مؤلفين محترم اين كتاب خانم ها 

بخش گرافيـك خـانم    مان در قريحه وشكنيم. همچنين از همكاران خ تشكر ميپور كه زحمت بازخواني كتاب را برعهده گرفتند، طوبي عيني
  كه در تعامل با گروه تأليف تصاوير زيبايي را براي جان بخشيدن به اين اثر خلق كردند سپاسگزاريم.نرگس سربندي 
مبـين بـر عهـده    آقـاي  را زير نظـر جنـاب    آرايي كتاب صفحهتايپ و دقت مسئوليت  كه با حوصله و عطيه حاجي آقا محسني  همچنين از خانم

ان و مخاطبـان و همراهانمـان   زايـن عزيـ   ةكنيم و براي همـ  صميمانه قدرداني ميكتاب طراح جلد  صفريان تصويرگر و  رضيهخانم  اشتند و ازد
  كنيم. آرزوي موفقيت مي

  انتشارات مبتكران            
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قد از وش يكي
مخلوط ةماد. رد

يا روماتورگرافي
توجه با( وگرافي

ه و شده تجزيه 
اسـتفاد با ختلف
را حاللي روش،
مخلوط و حالل
حل حالل در كه

ك مي جدا را دوم

لوط و جداسازي

م و محلول بين ي
ك مي پخش را ور
آب در زيتون غن
د از امولسيون ك

.است شده كنده
است رنگي اي 
زيادي در جه ي

ترين سل: معروف
رنگ بنفش خنثي 

س جامدي تالئين:
د محلول اين. د
توا سرخ: مي لم
نام به آب در ل
  آيد. ي

شناساگرها ختن
كا بسيار  pHي

ما مقدار يشترين
اي مثل شك ماده ن

يا» اشباع حلول
محلول اين به ؛د

بلو صورت هب شده
كه در بخهايي  ش
تبلور روش از 

در جامد خلوط
توگرافي: اين رو

دار وجود ساكن
كر بستر در زمان

 يا بستر كروماتو
دهنده تشكيل ي

مخ نمك دو ازي
ر در اين :آنها ز
ح .كند حل را ها
ك نمكي تا زنيم ي
د نمك صافي، ذ

  
فصل اول / مخل  
 

 

 
 
 

 
 

كلوئيد: حالتي .1
نو و هستند
روغ قطرات

امولسيون: يك .2
پراك ديگري

شناساگر: ماده .3
شناساگرهاي

 تورنسل
حدود

 فتا فنل
برند مي

 كل آب
محلول
در مي

 آميخ از
تقريبي

بي كلي طور به .4
كردن حل اگر .5

مح«محلولي 
كرد خواهد
شد حل ماده

عالوه بر روش .6
 تبلور:

مخ اگر
 كرومات

س ةگون
ز مرور
ستون
اجزاي

 

 جداسا
از يكي
ه نمك
مي هم
كاغذ با

 
 
 
 

 

1

2

3

4
5

6

 



  
خوني 

 ة

 

 

دهد. مي تشكيل را ل
هاي خ سلول از فيوژ

  اش. ز ساقه

ةس اختالف در نقط

وم جامع  هشتم

محلول از تريبيش ء
سانتريف دستگاه ةوسيل

هاي گندم از ي دانه
  اسيدها. سايي

زي مايعات بر اساس

  را گويند.

  

1

علو 

  ل
معموالً جزء كه اي ده

شي از خون كه به و
  .شود ي

شيني براي جداسازي
شناس وعي كاغذ براي

ستگاهي براي جداسا
.  

محلولي از جامدات ر

9

8

11

 

االت جدولؤس
 كنواخت

  شود. ي

 در معلق 

  

ما ـ 7
بخش ـ 8

جدا مي
ما ـ 9
نو ـ 10
دس ـ 11

جوش.
م ـ 12

3 2

4

يك طور دهنده به كيل

ن دستگاه استفاده مي

صورت به يك جامد

 باشند را گويند. شده 

5

7
6

12

 

تشك مواد هاي ذره ط

  هفت دارد.
اينچربي از شير از  

يك ذرات آن در كه ن

تشكيل ماده چند يا 

10

   ول

مخلوط اين نوع در ـ 
  اند. هم پراكنده ر
تر از هپي اچ كم ـ 2
جداسازي براي ـ 3
  بيوتيك آنتي ـ 4
كناهمگن مخلوطي ـ 5

  .اند پراكنده مايع
دو از كه موادي ـ 6

  
  10

  

 

  

جدو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 
در
2
3
4
5
ما
6
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  ط

 

 فلزي، ناخالص

  ت سكنجبين

   نمك

  

) مخلوط4 

 ) مس4 

) عنصر4 

) شربت4 

) آب و4 

  ) دود4 

) عنصر4 

   در مايع
   در مايع

  

  »1« سي

  

 ندي نمكي

 ص، مخلوط
 ت؟

 ميوه

  ست.

 ود؟

 خالص

ط همگن ـ جامد
همگن ـ مايع ط

   معده
   خاكشير

  

ا كتاب درس

شوند؟ يده مي
 ) عنصر3 

) سرم قن3 
 ت؟

) ناخالص3 
ها متفاوت است

) ساالد م3 

 ) دود3 

 ) دوده3 
 رد؟

ز آن متفاوت اس

شو ه حاصل مي
خا ة) ماد3 

) مخلوط2 
) مخلوط4 

) شربت2 
) شربت4 

مطابق با ول

چه نامي را اند ده

 طر
م قرار داده است

  عنصر
ه  با ساير گزينه

 ست؟

 ست؟

توان اشاره كر ي
كديگر و پس از

  د.

ك ليوان آب چه
 لوط ناهمگن

 

   ي مواد

او آزمون

ماده تشكيل شد
 ) خالص2 

 ؟

) آب مقط2 
دف را كنار هم

) مخلوط،2 
حالت فيزيكي

 ) آجيل2 
 گاز در مايع اس

 ) هوا2 
 جامد در گاز ا

 ) هوا2 
 كدام گزينه مي
يخته شدن با يك

كنند را حفظ مي
   هستند.

  ن هستند.
شق نمك در يك

) يك مخل2 

  در مايع
   در مايع

سيون نيست؟
    
    

لوط و جداسازي

 از دو يا چند ما

 خالص نيست؟

متراد ةواژ دونه 
  ناخالص

وط زير از نظر ح

نه يك مخلوط

نه يك مخلوط

ك هاي مخلوط به
مواد پيش از آمي
ص اوليه خود ر

ها همگن خلوط
ها ناهمگن خلوط

كردن يك قاش
 وط همگن

 ون چيست؟

ناهمگن ـ جامد
ناهمگن ـ مايع د
نه يك سوسپانس

 و
 ك

  
فصل اول / مخل  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

موادي كه -1
 ) تركيب1

كدام ماده -2
 ) شكر1

كدام گزينه -3
تركيب، ) 1

كدام مخلو -4
 ) خاك1

كدام گزينه -5
 ) نوشابه1

گزينهكدام  -6
 ) نوشابه1

ه از ويژگي -7
مخواص ) 1
) مواد خوا2
) تمامي مخ3
ي مخ) تمام4

از مخلوط ك -8
) يك مخلو1

سوسپانسيو -9
) مخلوط نا1
) مخلوط نا3
كدام گزين -10

) آب ليمو1
) آب نمك3
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

 



  

  
   

 

  الب
درجـه 20گاه  

ظـرف آب در
و ميـزان حـل

  ش

ـ   ك نمونـه   رايب

ه مـوادي كـه  

 

 

خلوط آب و گال
آزمايشـگمـاي    

  گرم 3

ظ 2 ـيژن را بـه    
و ............... آب 

زايش ـ افزايش

  كر
گرم شكر يـك

  كر

  رمز
و به ...............ت 

 سيد، خنثي، باز

  آيد. ي
  رمز ـ سبز

وم جامع  هشتم

 

) مخ4 
رم اسـت؟ (دم

 4(38

و نمـك و اكسـ
شدن نمك در

) افز4 

) شك4 
گ ميلي 10ب و 

) شك4 

) قر4 
است 7تر ازكم

) اس4 

در مي .............
) قر4 

علو 

 »2« درسي

.  

 آلود ي مه
ل كرد چند گـر

 گرم

دهـد. او جام مي
ما ميزان حل ش

 ايش ـ كاهش

 ركه
ليتر آب ميلي 40

 ب

 ز
ها ك آن pHكه

 ، خنثي، اسيد
  د.

  رين ـ تلخ
  خ ـ ترش

..ابون به رنگ 
 ز ـ قرمز

 

ق با كتاب د

ت به حالل دارد

) هوا3 
ي ليتر آب حل

گ18)3 

ب آزمايشي انج
كه با افزايش د

) افزا3 
 د؟

) سر3 
ليتر الكل،  يلي

  كدام است؟
) آب3 
 آيد؟  در مي

) سبز3 
به موادي ك و .
.  

) باز،3 
مزه هستند ......

) شير2 
) تلخ4 

حضور مايع صا
) سبز3 

مطابق دوم ن

 يح نيست؟

  ل شده است.
ز بيشتري نسبت

 ي شيرين
ميلي 100ن در 

 گرم

يت مواد در آب
كند ك مي شاهده
 يابد.

 ش ـ افزايش
شود آب حل مي

 وژن
مي 100ر سركه

محلول حالل كد
 ل

مو به چه رنگي
 

..............است 
شود گفته مي .

 ي، اسيد، باز
..........ا معموالً 

و در ح .............
  ـ سبز

 

آزمون

ها صحي  محلول
جزء تشكيل 2ز 

معموالً جزت كه 
  است.

  لول است.
 ول نيست؟

) چاي2 
توان مك كه مي

گ 8)2 

اثر دما بر حاللي
كند و مش ه مي

ي مي ...............ب 
) كاهش2 

تر در آبيشماده 
) نيتر2 

ليتر ميلي 50دن
 است. در اين م

) الكل2 
 حضور آب ليم

) آبي2 
7ها بيشتر از ن

..............دارند 
) خنثي2 

مزه و بازها .....
    
    

pH  به رنگ..
) آبي2 

گزينه در مورد
ل حداقل ازمحلو

استاي  ول ماده
به يك محلول ا
ي پاك يك محل
گزينه يك محلو

 طال 
ن مقداري از نم

 وس است.)

 گرم

ن براي بررسي ا
ي مختلف اضافه
كسيژن در آب

 ش ـ كاهش
ش دما كدام م

 يژن
با مخلوط كردن 

ش خود ساخته
 ه 

(pH) اچ در پي
 ش

آن pHدي كه
د 7ةدر محدود
 سيد، خنثي

.......... معموالً 
 ش ـ شيرين

 ش ـ تلخ
Hضور آب كاغذ

  ـ آبي

  
  12

  

 

  
  
  
  

  
  
  

كدام گ -1
) هر م1
) محلو2
) نوشاب3
) هواي4

كدام گ -2
ة) سك1

بيشترين -3
سيلسيو

 

گ28) 1
  
  

كالوين -4
دماهاي
شدن اك

) كاهش1
با افزايش -5

) اكسيژ1
كالوين -6

آزمايش
) سركه1

(كاغذ -7

) بنفش1
به مواد -8

pH د
باز، ا) 1

اسيدها -9
) ترش1
) ترش3
در حض -10

) سبز1
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   خاكشير

  ذرات 

   خاك از آب
 

  شيرين

  ما

  يوتيك

) تقطير4 
 

) آب و4 

  ك از آب
  
 

ة) انداز4 

) ذرات4 
 شود. تفاده مي

  كبد
  كليه

) آب ش4 

) پالسما4 

بي ) آنتي4 
  

  »3« رسي

 ؟ند

 ه تصفيه
 هم جدا كرد؟

  سركه
  اكسيژن

 نمك

زي ذرات خاك
زي آب از شير

 .گردد د برمي
 وب

  الكل
است ...............ي 

سمي از ادرار ـ ك
سمي از ادرار ـ ك

 السماي خون

 قيق شده

  

 با كتاب در

كناي استفاده  ه
) دستگاه3 

توان از ر را مي
) آب و س2 
) آب و ا4 

  تفاده كرد؟
) آب و ن3 

) جداساز2 
) جداساز4 

مواد ...............ن 
) نقطه ذ3 
  تر است؟ سب

) آب از3 
ن جانشيني براي

) مواد س2 
) مواد س4 

پال ة) تهي3 

) خون ر3 
  ت.

 اچ ) پي3 

مطابق سوم

يد از چه وسيله
 كمباين
هاي زير مخلوط

توان استف في مي
 وغن

  ؟

 به تفاوت ميان
 وش

وه از مواد مناس
 معلق از شير

و به عنوان ......

  ي نيست؟
 ياژ

 رمز
گرفته شده است

 يوژ

   ي مواد

س آزمون

بايكاه از گندم 
) ماشين ك2 

 كدام يكي از م
    
    

رد از كاغذ صاف
) آب و ر2 

د كاربرد دارد؟
     ن

 ده از آب
 دستگاه تقطير

) نقطه جو2 
سازي كدام گر

) ذرات م2 
..........داسازي 

     د
     يه
هاي جداساز ش

آلي ة) تهي2 

) گلبول قر2 
در نظر گ ........
) سانتريفي2 

لوط و جداسازي

ي جدا كردن ك
 راكتور

يف جدا كننده
 مك
 وغن

سازي كدام مور
 علق شير

ژ در كدام مورد
ي پالسما از خون
ي نمك حل شد
 جداسازي در

طير براي جداس
 ز خون

 دياليز براي جد
ي از خون ـ كبد
ي از خون ـ كلي
نه محصول روش

 ير
  ...............ني 
 سفيد

....... ةعادل واژ

  
فصل اول / مخل  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

كالوين براي -1
تر) ماشين 1

با كمك قيف -2
) آب و نم1
) آب و رو3

 
 

براي جداس -3
) ذرات مع1

سانتريفيوژ -4
) جداسازي1
) جداسازي3

اساس كار -5
 ) چگالي1

دستگاه تقط -6
) پالسما از1

از دستگاه -7
) مواد سمي1
) مواد سمي3

كدام گزينه -8
) چربي شي1

خوناب يعني -9
) گلبول سف1
مع گريزانه -10

 ) تقطير1

 
 
 
 
 

 
 
 

1

2

 
 

3

4

5

6

7

8

9

0



       

 

 
 

زينـه مناسـب
(Timss-1999  

ك فنجان آب
(Timss-2003 

....................  
 به صورتي كه

دهد ولي ص مي

  

  
(Timss-2003  

1Á

IMo

3

Â

 

ه در كـدام گز
 9-G8)

نيد كه بتوان يك
 3-G8)

........................
مرحله 4ن در 

تصاصاخركدام 

 3-G8)

Á¾±eo¶:

o¹ÀA pH ½jIÿTwH

Á¾±eo¶:

ÂÎIÅ pH ½jIÿTwH

وم جامع  هشتم

  »4« ي

د معرفـي شـد

هي پيشنهاد كن

........................
ده است. كالوين

w xy  به هررا

W,X,

X,Y,Z

Y,Z+

Z+آب

علو 

المللي ي و بين

جداسازي مـواد

سب نيست. را

........................
ب پنبه داده شد
yند و حروف z

 

..w : 

..y : 

,Y,Z

W

Y

آب+

 

ز كتاب درسي

ده است براي ج

Filter 

ي آشاميدن منا

.........................
هايي از چوب كه

كن ي را جدا مي
كند. خص مي

   هد؟

.....................

.....................

فراتر از زمون

 نشان داده شد

r paper= صافي 

براي واي است 
  دست آورد.

.........................
هن، ماسه و تك
 اجزاي مخلوطي
دام جزء را مشخ

  

  
ده  را نشان مي

...................

...................

½k{ n»I¹{ Eq

Hk]» JA ·jo

2Á¾±eo¶:

4Á¾±eo¶:

JA oÃhLU

 

آز

تجهيزاتي كه ة
  

كاغذ ص 
  ل
  

  ژن
   در آب

هاي حل نشده
طل آب دريا به
.........................

آ ةز نمك، براد
اده شده است
ه هر حرف كد

اي ف چه ماده

.......x :  

.......z :  

q] ·jo¨

o¨ ¾ÎIòH

Y,

ب

ةكردن به وسيل
 

Funnel

وط نمك و فلفل
وط فلفل و آب
وط آب و اكسيژ
ول نيترات نقره

ه ريا شامل نمك
دني از يك سط
........................
وين مخلوطي از
كل زير نشان د
كه ح نداده است

ص كنيد هر حر

....................

.....................

W,Y,Z

,Z X

Z

Z+آب

آب

  
  14

  

 

  
  
  
  

  
  
  

صاف ك -1
است؟

l= قيف 

) مخلو1
) مخلو2
) مخلو3
) محلو4

  

  
  
  
  

  
  

آب در -2
آشاميد
...................

به كالو -3
در شك
توضيح

 

  

مشخص
  

.............

.............
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(Timss  

ك اضـافه    
(Timss  

(ILS-2011-  
ـر يـا   

...............  

  ل آبي
ش محـيط       

................  

................  
 

 
  قرار دارد؟

 s-2011-G8)

محلـول آمونيـاك
 s-2011-G8)

   شدن
 -G8)

تـ محلول اسـيدي 

  اساگر

  يمول آبي
  موس
   فتالئين

  ؟
.........................

 د:

تيمولبرمو  د
س ايـن آزمـايش

.........................
.........................

 ) رنگ4 
كدام دسته در

  
  هوا
  شكر
  نمك
  طال

  ب دريا
  هليوم

م چنـد قطـره   

) خنثي4 

ستند كه وقتي م
   است.

شنا  يدي

برموتي
ليتم
فنل

 است يا خنثي؟
.........................
تيجه چنين بود

زرد 
ي. آيـا براسـاس

.........................

.........................

كنيد هر مورد د

  نصر
  
  
  
  
آب  
ه  

شود. سپس او ي

 شدن
  

وادي شيميايي هس
جدول زير آمده

گ در محلول اسيد
  زرد
  قرمز

  رنگ بي

د ماده اسيدي
.........................

تفاده كردند. نت
 موس

سيدي يا بـازي

.........................

.........................

  

 ) شير3 
دهد. مشخص ك

  
عن  

حلول قرمز مي
 ده است؟

) تبخير ش3 
 

د. شناساگرها مو
 و رنگشان در ج

رنگ  خنثي

كند مشخص نمي
.........................

اگر استسه شناس
ليتم قرمز  

نه اس ،خنثي است
  

........................

........................

د يط را نشان م

تركيب
  
  
  
  
  
  

ريزد و رنگ مح 
نشي اتفاق افتاد

 دن
پاسخ دهيد. 8و 

دارندص متفاوتي 
ها ي از شناساگر

نگ در محلول خ
  سبز
  بنفش

  رنگ بي

 فنيل فتالئين م
........................
ب رودخانه از س

 ماهي محيط خن
 توضيح دهيد.
........................
........................

   ي مواد

  نيست؟

 ) شكر2 
تركيب و مخلوط

  مخلوط
  
  
  
  
  
  

كه ميرر در س
گ شود. چه واكن

) ذوب ش2 
و 7ر به سؤاالت 

هاي بازي خواص 
كند. بعضي يير مي

ر  ل بازي

  

ش كردن تنها با
.........................
 يك نمونه آب

 
خاص ةك نمون

مناسب است؟
.........................
.........................

لوط و جداسازي

نه يكي مخلوط

عنصر، ت تعداد 

 قطره شناساگر
رنگ محلول بي

 
العات جدول زير
سيدي و محلول
شود رنگشان تغي

رنگ در محلول
  آبي
  آبي

ارغواني

چرا آزمايشيد 
.........................
 براي آزمايش

 فنل فتالئين
ضعيت براي يك
راي اين ماهي م
.........................
.........................

  
فصل اول / مخل  
 

 

كدام گزينه -4
 ) دود1

جدول زير -5
1-      

 

كالوين دو -2
كند تا م مي

) پوسيدن1
براساس اطال

هاي ا محلول
ش تر مي بازي

 

 

دهي توضيح -6
..................

دانشمندان -7
رنگ  بي  

بهترين وض  
رودخانه بر
..................
..................

 

4

5
1

2

 

6

7



 

وم جامع  هشتم 

  

علو    

  
  16
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ـكر در     
(ILS-2014-  

 خـاك اسـت. شـ
 -G8)

ل يك بشر حاويي شـكر، آب و
 ده است.

  

پاسخ دهيد. شكل
نشين شد ظرف ته

  عرفي كنيد.

 

پ 10و  9سؤاالت 
 خاك در كف ظ

ل درون بشر مع
.............    

  معرفي كنيد.
.............    

   ي مواد

ر شكل زير به س
ت كرده است و

 خاك از محلول
........................

از محلول شكر
........................

لوط و جداسازي

العات موجود در
ه و محلول درست

اي جدا كردن
.........................
سازي شاي جدا

.........................

  
فصل اول / مخل  
 

 

 

اطالبراساس 
آب حل شده

  
يك راه برا -8

  .................
يك راه برا -9

  .................
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

8

9



    

  

ر، تركيـب يـا
(ILS-2013-G8  

  ن
گـرم آب در 

(ILS-2013-G8  

ا كـه در صـد    
(ILS-2008-G8)  

 

عنصـر«سـته از      
 8)

  ه

  يب

  ده در آب
شيميايي با اكسيژن

100را كـه در  
 8)

پتاسيم كلريـد ر
 )

)ب  C)   
0  
20  
40  
60  
80  
100  

وم جامع  هشتم

  »5«ي 

د بـه كـدام دس

نمونه

گاز نجي

نمك حل شد
روژن در تركيب ش

NH)ـد   Cl)4

  ؟

مقدار پ يشترين

دماي آب

0

دلاير
ده

وهن
ش

حل
دالاير

مق

علو 

المللي سي و بين

 گـروه از مـواد

هيدر
كلريـد  آمونيـوم 

شود؟ حل مي 2

خ دهيد. جدول بي

   (g)ود

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10 2
0

0

NH

لاير
و

ل
لاير

ب
آ م

گر
1

0
0

NH

 

از كتاب درس

خص كنيد هر
  

  عنصر

  
  

(HCl و جامد
  

25ب در دماي

جدول زير پاسخ
   

شو رم آب حل مي

20 30 40 50 60

وجامد HClCl4ز

آب يدما C(   

H
C

4
1

HC
1

ا فراترآزمون 

دهد. مشخ ن مي

  گروه

  كيب

  
  

(lروژن كلريد

 دهد. مي

گرم آب 100ر 
  گرم   ...........

هاي موجود در ج
دهد. د نشان مي

گر 100يد كه در 
30  
37  
46  
55  
65  
76  

70 80 90100

گاز حالل�ت

 )

 

آ  

 از مواد را نشان
 

ترك

 شدن گاز هيدر
شود نشان م مي

NHرم Cl4 در
........................

براساس داده 1
شود ختلف حل مي

كلري قدار از پتاسيم

هايي  زير نمونه
تعلق دارد؟» ط

  مخلوط

  
  

زير ميزان حل
مي مختلف حل 

ص كنيد چند گر
.........................

5و  14، 13ت 
ب در دماهاي مخت

بيشترين مق

  
  18

  

 

  
  
  
  

  
  
  

جدول -3
مخلوط

شكل ز -4
دماهاي

  
  
  
  
  
  

  
 
  

مشخص
  ...........

به سؤاالت
گرم آب
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(ILS-2007  

هـد كـه   
روز  15

(ILS-2  

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10 2
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

10 20 3

   كنيد.
  ست؟

 7-G8)

  

B   ده نشـان مـي
5عـد از گذشـت    

 007-G8)

20 30 40 50 60

30 40 50 60 70 809

ط به هم وصل
شود چند گرم ا

شود؟  حل مي

Bه اسـت. شـكل       

همـان ارلـن را بع

0 70 80 90100

90100

ها را با خط  داده
C70 ش حل مي

 ست؟

 دهد. مي
گرم آب 100ر

ر آب حـل شـده
ه Cشود. شـكل 

  

A

  

شخص كنيد و
Cب در دماي 

ي آب برقرار اس

 آب را نشان م
ميد بيشتري در

. نمـك كـامالً در
ش ارلن ريخته مي

 ست.

B

مش X با عالمت
گرم آب 100در 
  گرم   .....

 در آب و دماي
.............    
گرم 100مد در
پتاسيم برمقدار 
  گرم   .....

  پاسخ دهيد. 1
دهـد. ا نشان مي

قيف داخل يك ا
ل ذرات نمك اس

C

   ي مواد

ي جدول باال را
سيم كلريد كه د

........................

شونده حل ةماد
........................

جام ةن سه ماد
چه مق C90ه

........................

9و  18، 17ت 
ب، نمك و شن ر
 صافي به كمك ق
ز ارلن تنها شامل

لوط و جداسازي

هاي داده زير ار
مقداري از پتاس

.........................

ي ميان مقدار م
.........................

مقدار حل شدن
به C30 دما از

.........................

كل زير به سؤاالت
ي بشر شامل آب
شر با گذشتن از

روز 15د. بعد از

  
فصل اول / مخل  
 

 

در نمودا -5
بيشترين م -6

  .................
  
  
  
  
  
  

اي چه رابطه -7
  .................

شكل زير م -8
با افزايش

  .................
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

براساس شك
يكي Aشكل

محتويات بش
دهد نشان مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7

8

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



..................  

..................  
(ILS-2005-G8  

 

.........................

.........................
 8)

  متر ت

وم جامع  هشتم

........................

........................

) ولت4 

علو 

   كنيد.

  رود؟ ر مي
........................

  مانند؟ 
........................

 كند؟ مي
 زو

 

مشخص Aكل

 مخلوط به شما
.........................

باقي مي Cكل
.........................
لفل سياه جدا م

) تراز3 

حالل را در شك
............  
............  
............  
يك B شكل

.........................
در ارلن در شك
.........................

از فلي آهن را 
 ذ صافي

 

 حل نشدني و ح
........................

.........................
.........................

تويات ارلن در
.........................
ط ذرات نمك د
.........................
هاي ن نحو براده

) كاغذ2 

ل شدني، مواد
.......حل شدني: 
......حل نشدني: 

 ........................
ح دهيد چرا محت

........................
ح دهيد چرا فقط

........................
گزينه به بهترين

 ربا

  
  20

  

 

مواد حل -9
ماده ح
ماده ح
.حالل: 

توضيح -10
...........

توضيح -11
...........

كدام گ -12
) آهنر1
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