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 بارم ســـــواالت ردیف

 مفاهیم زیر را تعریف کنید. 1

 الف(شیمی سبز

 ب(جامد کوواالنسی

 پ( گرما 

 ت( خوردگی آهن

 حرکت براونیث( 

2.5 

 

 جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید. 2

 ست.الف( جرم یک مول اتم را بر حسب گرم، ................................ گویند که از نظر عددی با ......................... برابر ا

 باشد.ب( جرم هر پروتون و نوترون تقریبا ............................. می 

 پ( مهم ترین حالل صنعتی ، ....................................... به شمار می رود.

 ............................. می باشد. Caت( نام شیمیایی عنصر آهن .......................... و نام عنصر 

 ث( به ترکیبات آلی نیتروژن دار ............................ گویند.

 ج( اکسیژن می تواند تمامی فلزات به جز سه ........................................... را اکسید کند.

2 

 نقطه جوش کدام آلکان باالتر است؟ 3

 الف( پنتان                       ب( هگزان                          ج( پروپان                           د( اتان
0.25 

 پنیر با استفاده از کدام ویژگی کلوئید به وجود می آید؟ 4

 0.25 الف( حرکت براونی             ب( اثر تیندال                     ج( لخته شدن                     د( همه موارد

 گزینه های مرتبط را به یکدیگر متصل کنید. 5

 آلکان -1الف( برای تولید پلیمر از آن استفاده می شود.                                                       

 آلکن -2ی باشد.                                                                     مب( هیدروکربن سیرشده 

 برقکافت -3گاز کلر استفاده می شود.                 پ( دستگاه الکترولیتی که برای تهیه فلز سدیم و 

 سلول دانز  -4ت( دستگاه الکترولیتی که برای تهیه گاز هیدروژن و گاز اکسیژن استفاده می شود.        

 الکترولیز آب -5                                                                                                            

1 

 3از  1صفحه 

 محل مهر يا امضاء مدير

 



 

 

 از بین میروند چیست؟علت اینکه بعضی از ماهی ها با افزایش دمای آب رودخانه  5
0.5 

 61H7C   -     22H10Cگرانروی کدام ترکیب بیشتر است؟ چرا؟                                                        6
0.5 

 6H2C -O     12H6C   -   22H10Cکدام ترکیب زیر هیدروکربن نمی باشد؟چرا؟                                7
0.5 

 آیا واکنش زیر خودبخود انجام میشود؟چرا؟  8

Cu + FeSO4  Fe + CuSO4                       

 Al فلزات باالی هیدروژن
Zn 
Fe 
Sn 

 H2 

 Cu فلزات پایین هیدروژن
Ag 
Hg 
Pt  

0.5 

                            لی بر حاللیت گازها موثر می باشد؟ توضیح دهید.                                                                                 مچه عوا 9
1 

 ایزوتوپ ها چه شباهت ها و چه تفاوتهایی دارند؟ 10

 

1 

 روشهای جلوگیری از خوردگی آهن را ذکر کنید. 11

 
 

1.5 

 در ترکیب زیر تعداد کربنهای نوع اول ، دوم ، سوم و چهارم را مشخص کنید. 12
                    3CH        CH        CH       3CH 

 3CH       3CH               

1 

پروتون را مشخص  الکترون داشته باشد تعداد نوترون و 20باشد و این عنصر  43اگر عدد جرمی یک عنصر برابر با  13

 0.5  کنید؟

 را بنویسید. O8 و نافلز  Ca20 ترکیب یونی بین فلز  14
1 

در این  مکگرم نمک طعام حل میشود.انحالل پذیری ن 17درجه سانتی گراد حداکثر  40گرم آب در دمای 50در  15

 دما چند گرم است؟
 

0.5 

 3از 2صفحه 
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 .نشهای اکسایش و کاهش موازنه کنیدواکنش روبرو را با کمک نیم واک 16
3O2Al   2Al + O         الکترون دارد 2الکترون و هر اتم اکسیژن تمایل به گرفتن  3اتم آلومینیم تمایل به از دست دادن 

  1 

 ویژگی آلکین ها را بنویسید. 4 17

1 

 2با توجه به نمودار انحالل پذیری به سواالت زیر پاسخ دهید: .1 18

 
 الف( حاللیت کدام ماذه به دما وابسته نیست؟

 درجه چند گرم است؟ 40در دمای  Cب( انحالل پذیری ماده 

درجه سرد کنیم چند گرم ماده رسوب می  40درجه به  60را از دمای  Bپ( اگر محلول سیر شده ای از ماده 

 کند؟

1 

 گرم باشد ، 32اگر جرم یک مول اتم گوگرد  19

 جرم یک اتم گوگرد چند گرم است؟ الف(

 گرم گوگرد چند اتم گوگرد وجود دارد؟ 6.4ب( در 
1 

 بنویسید.نام ترکیبات زیر را  20

                                                
                                                                            H 

0.5 

                                  نام را کنارشان بنویسید. در ترکیبات زیر گروه عاملی را مشخص کنیدو سپس 21

          O                                                               O 

H       C          H                                    CH3        C         CH3                         

1 

 20 3از  3صفحه 

 نمره
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