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 مهر آموزشگاه 

 * توجه : استفاده از ماشین حساب مجاز است 

 بارم متن سوال ردیف

) برخی از واژه  هریک از عبارات داده شده را با استفاده از واژه های درون کادر کامل کنید . 1
 ها اضافی هستند (

a .  گسترش فناوری به میزان دسترسی

 به ............. وابسته است 

b .  در تولید المپهای جلوی خودروها ، ............. استفاده می شود 

c .  جهت صرفه اقتصادی بیشتر ،  برای استخراج آهن از ........... استفاده می شود 

d .  نگهداری می کنند . درون نفت برای نگه داری فلز .................، آن را 

e .  . موز و گوجه فرنگی رسیده ، گاز ........... آزاد می کنند 

f . ............. عبور می دهند برای به دام انداختن گاز گوگرد دی اکسید آن را از روی . 

g .  . به عنوان ضد بید ، برای نگهداری فرش و لباس کاربرد دارد ........... 
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 باتوجه به واکنشهای زیر که به صورت طبیعی انجام می شوند به سواالت پاسخ دهید. 2
                                                Fe(l)2(s) + 3O2Al → (s)3O2Al(s) + Fe2  (۱ 

                                                                     + Fe 2TiO → 3O2Ti + Fe  (۲ 

                                                 (g)2(aq) + H2FeCl  →) Fe(s) + HCl(aq) (۳ 

 رامشخص کنید. 2Hو  Ti    ،Fe الف( ترتیب واکنش پذیری 

 ب(آیا می توان محلول هیدروکلریک اسید را در ظرف آلومینیمی نگه داری کرد؟ چرا؟

 

 کاربرد آن را بنویسید. پ(کدام واکنش ترمیت نامیده می شود؟

 

 ت( نگه داری کدام فلز سخت تر است.) آهن ـ تیتانیم (

2 

3 

 
با مقدار کافی گاز کلر ،  مقدار   درصد ۵۰باخلوص  گرم فلز روی  ۲۶اگر از واکنش 

 گرم  روی کلرید  پدید آید ،  بازده درصدی این واکنش چقدر است  7۶/۲۱

𝒁𝒏 = 𝟔𝟓 ،  𝑪𝒍 = 𝟑𝟓/𝟓 𝒈.𝒎𝒐𝒍−𝟏         𝒁𝒏 + 𝑪𝒍𝟐 → 𝒁𝒏𝑪𝒍𝟐 
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 تیتانیم – کربن – کلسیم اکسید– اتن –مواد مناسب 

 -اتین  –هالوژن ها  -نفتالن –سدیم –نیمه رسانا ها  

 سیکلوهگزان



 
 باتوجه به جدول به سوالهای زیر پاسخ دهید.  4

 

 

 

 الف( در شرایط یکسان تغییر دما در کدام فلز دشوارتر است؟چرا؟

 

افزایش  C°45به  C°35دهیم تا دمای آن از گرما می 141Jاز فلزی خالص  60gب( به 

 یابد. با محاسبه مشخص کنید این فلز کدامیک از فلزهای داده شده در جدول زیر است؟

 

 گرم آهن را حساب کنید؟  ۱۰۰پ( ظرفیت گرمایی 

 

2 

با توجه به شکلهای داده شده به پرسشها پاسخ  ۵

 دهید.

آ( میانگین تندی مولکولهای اتانول را در هر دو 

 ظرف مقایسه کنید.

 

گرمایی اتانول موجود در کدام ظرف ب( انرژی 

 بیشتر است؟ چرا؟

 
پ( بامخلوط کردن محتویات دو ظرف ظرفیت گرمایی ویژه و ظرفیت گرمایی چه 

 تغییری می کند؟

 

 

۵/1 

 به سوال های زیر پاسخ دهید. 6

 ؟) دو مورد ( مزایای بازیافت را بنویسیدالف( 

 

 افرادی که با گریس کار می کنند  دستشان را با بنزین یا نفت می شویند؟ب( چرا 

 

 پ(چرا توزیع انرژی میان همه ذرات ماده یکسان نیست؟

 

 ت(چرا هرچه شعاع اتم فلز بزرگتر باشد الکترون راحت تر از دست می دهد؟

 

2 



 
است. درصد گرم اتم اکسیژن  ۹۶ناخالص ، دارای   )3CaCOگرم کلسیم کربنات) ۸۰۰ ۷

 (  Ca=40       C=12           O=16خلوص کلسیم کربنات را حساب کنید.     )
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 با توجه به ساختارهای زیر به سواالت پاسخ دهید. 8

    
CHCCH 3
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 الف( نام هرترکیب را بنویسید.

 

 ( رسم کنید.۱برای ترکیب )ب( فرمول نقطه ـ خط را 

 

 پ( واکنش پذیری کدام ترکیب بیش تر است؟

 ( از چه نوعی است؟۱ت( نیروی بین مولکولی ترکیب )

 ث( چرا هیچ یک از ترکیب های باال در آب حل نمی شود؟
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 در هرمورد گزینه ی درست را مشخص کنید.

 الف ( کدام ترکیب گران روی بیش تری دارد؟

                 ۱)22H10C                       ۲)  34H16C              

 است؟ آلکنب( کدام ترکیب 

                 ۱) 12H6C                     ۲ )38H18C  

 ؟ درشرایط یکسان سریعتر با محیط هم دما می شودمقدار برابر از کدام ماده پ( 

 سیب زمینی(۲                       نان( ۱                 

 ت( کدام عنصر فلز واسطه است؟

                 ۱ )𝐹𝑒26                   ۲)𝐺𝑎31 

 

 

1 

(2)  (1)  



 جدول زیر را کامل کنید.الف( 10

Br 35 Cl 17 F 9 نماد شیمیایی عنصر 

.......................... 53p 2Ne] 3s10[ ........................  آرایش الکترونی

 فشرده

 

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

در دمای اتاق به 

 کندی واکنش 

 می دهد

 

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

شرایط واکنش 

 باهیدروژن

 (pm)شعاع اتمی  7۱ ۹۹ ۱۱4

  شباهت بیشتری دارد ؟ زیر ،  با کدام عنصر ۳۱اتمی با عدد   Xخواص شیمیایی عنصر ب( 

 (B5    یا Al13 ) 
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اتیل بوتان نامگذاری کرده -۳-دی متیل -۲ ،۲دانش آموزی ترکیب زیر را به صورت  11

 . است.  اشتباهات وی را نوشته و سپس نام درست ترکیب را بنویسید

3
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 با توجه به واکنش های زیر، به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید. 12

1) 𝐶2𝐻4(𝑔) + 𝐵𝑟2 →………… 

2) 𝐶2𝐻4(𝑔) + 𝐻2𝑂
𝐻2𝑆𝑂4
→   ……… 

  ها را کامل کنید.هر یک از واکنش آ( 

 

 بنویسید. ۲دوکاربرد برای فراورده ی  واکنش شماره ی ب( 

 

1 

 درستی یا نادرستی  عبارت های زیر را مشخص کنید.           13

 الف( گرما کمیتی است که از ویژگی های یک نمونه ماده محسوب می شود. ) ............... (

 ...... (..) .... .استمقدار آالینده تولیدی سوختن ذغال سنگ از سوختن بنزین بیش ترب( 

 هنگامی که بدن دچار کمبود آهن می شود می توان با خوردن اسفناج و عدسی( پ

 ) .................. ( حالت طبیعی برگرداند ا بهبدن ر 
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 2۰ به امید سر بلندی شما عزیزان جمع



 


