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 )واحد رسالت(

 شناسیشیمی و زمینام درس: ن

 خانم پریوری  نام دبیر:

 11/10/1396 امتحان: تاریخ

 صبح  8 ساعت امتحان:

 ) مهر آموزشگاه (                                                         دقیقه80مدت امتحان: 

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 ید. جاهای خالی زیر را با کلمه مناسب تکمیل نمای 1

 از یک نوع اتم ساخته شده اند، .................................... می نامند. شکل ماده را که ذرات آنساده ترین الف( 

 هوای پاک را تشکیل می دهد بنابراین می تواند گفت حالل است.  %78با توجه به اینکه گاز ................................... ب( 

 ................................ نامیده می شوند. تولید می شوندیک واکنش  طیه ک مواد جدیدیپ( 

قرار دارد و در این محدوده کاغذ پی اچ به  ...................در محدوده . pH... است که............چاه باز کن یک ماده ..........ت (

 ............. است........رنگ   ...

 چربی و آب است و در صنعت برای جداسازی آن از دستگاه ......................................... استفاده می شود. شیر مخلوطی ازث( 

 به تعداد پروتون های یک اتم که همیشه ثابت است ........................................ گفته می شود. ج( 

 ون و نوترون، .................................... در نظر می گیرند. جرم نسبی الکترون را در مقایسه با جرم پروتچ( 
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 جدول زیر را کامل کنید. 2

 روش جداسازی همگن یا ناهمگن نام مخلوط

   آب و روغن

    %90الکل 

1 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  3

 شکر(  -سکهکدام یک خالص است؟ ) ح( 

 زیر مفید است؟ )سوختن مهار شده، پیری، فاسد شدن سیب، پختن غذا( کدام یک از تغییرات خ( 

 یک نوع کاتالیزگر در بدن انسان نام ببرید. د( 

 تبدیل می شوند؟ انرژی شیمیایی به چه نوع انرژیدر یک باتری ذ( 

 کدام یک از ایزوتوپ های هیدروژن ناپایدار )پرتوزا است(؟ر( 

 دوکاربرد مفید  ایزوتوپ ناپایدار را در زندگی بنویسید.ز( 

2 

 مفاهیم زیر را به طور دقیق تعریف کنید.  4

 سوسپانسیون:ژ( 

 

 انحالل پذیری:س( 

 

 سوختن:ش( 

 

 کاتالیزگر:ص( 

 

 ایزوتوپ:ض( 

 

3 

 2از  1صفحه 



 الل پذیری گاز اکسیژن را در آب توضیح دهید.  با رسم نمودار،  تأثیر دما بر انحالل پذیری نمک سدیم کلرید و همچنین انح 5

 
 
 
 
 
 
 

  

1 

 موجودات زنده چگونه از انرژی شیمیایی موجود در بدن استفاده می کنند توضیح دهید.  6
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 واکنش زیر را کامل کنید و بنویسید در این واکنش انرژی شیمیایی به چه نوع انرژی تبدیل شده است؟ 7

...............3.............+...........2   ...............
 + قرص جوشان Cویتامین 1

1 

 سوختن ناقص را تعریف کرده و فرآورده های آن را با سوختن کامل مقایسه کنید. )به طور کامل(  8

 

 

 

1 

است، چقدر نمک مورد  g50سانتیگراد، برابر  درجه 20از محلول آب نمک که انحالل پذیری آن در در دمای  g 250برای تهیه  9

 نیاز است؟

 
 
 

 

1 

 ( Be4  ،F9مدل اتمی بور را برای عناصر زیر نشان دهید. ) 10
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                                   موارد زیر را بدست آورید.  11

 

 

 )الف(                        )ب(                                                                                                                                          

 تعداد الکترون تعداد پروتون تعداد نوترون 

    الف

    ب
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 15 جمع کل                                                                      موفق باشید.                                                              2از  2صفحه      
 

 امضاء دبیر: نمره به حروف: نمره به عدد:

  



 پاسخ نامه سواالت

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ... تهران4....اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 غیردولتی دخترانه دوره اول دبیرستان              

 
 

 )واحد رسالت(

 هشتم شناسیو زمین شیمینام درس: 

 پریوری خانم  نام دبیر:

 11/10/1396ن:امتحا تاریخ

 صبح 8 ساعت امتحان:

 دقیقه 80مدت امتحان: 

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 آبی یا بنفش -(14-7) -ت( بازی           الف( عنصر            ب( نیتروژن                     پ( فرآورده      1

 ( 25/0ث( سانتریفیوژ         ج( عدد اتمی                   چ(   صفر یا ناچیز   )هر مورد 
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 روش جداسازی همگن یا ناهمگن نام مخلوط 2

 قیف جدا کننده ناهمگن آب و روغن

 دستگاه تقطیر همگن %90الکل 

 (25/0)هر مورد 

1 

 پختن غذا                        د( آنزیم                   ذ( الکتریکی –شکر                  خ( سوختن مهار شده  ح( 3

 (25/0)هر مورد                       )دو مورد(حسگر آتش سوزی  -تولید انرژی -ز( شناسایی و درمان بیماری                     H3ر( 
2 

 جامد در مایع )مخلوط ناهمگن( ژ( ذرات معلق 4

 س( بیشترین مقدار ماده حل شونده در مقدار معینی حالل در دمای مشخص

 شود. ش( تغییر شیمیایی که طی آن ماده با اکسیژن سریع ترکیب شده و نور و گرما آزاد می

 کند.ص( ماده ای که به انجام واکنش سرعت می بخشد ولی خود مصرف نمی شود و تغییر نمی

 ها متفاوت است. پروتون ها برابر ولی تعداد نوترون دض( تعدا

3 

پذیری افزایش ) نمودار رو به باال( )مستقیم( ولی در اکسیژن با افززایش دمزا انحزالل    لدر سدیم کلرید با افزایش دما انحاال 5

 مستقیم(یابد )نمودار رو به پایین( )غیرپذیری کاهش می
1 

)هزر مزورد   کننزد.  اکسید، آب و انرژی تولید مییب کرده در حضور آنزیم و کربن دیبا اکسیژن ترکگلوکز موجود در غذا را  6

25/0) 
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 1 (25/0) هر مورد  انرژی مکانیکی – ( کربن دی اکسید3( نمک        2آب    ( 1 7

 شود.سید تولید میالوه بر کربن دی اکسید و بخار آب، کربن مونوکعناقص: اکسیژن به مقدار کافی نیست و  8

 (25/0)هر مورد شود. کامل: اکسیژن به مقدار کافی وجود دارد و کربن دی اکسید و بخار آب تولید می
1 

9  
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 (25/0)هر مورد    3/83پاسخ نهایی 

 حل شونده حالل محلول

150 100 50 

250 g     1 3/83؟ 

10 Be   (25/0الکترون و الیه دوم دو الکترون )شکل()دو الیه الیه اول دو 

F ( )(25/0دو الیه الیه اول دو الکترون و الیه دوم هفت الکترون )شکل 
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11 Na :                          e: 11                p:   11                                  n: 23-11= 12 

Al  :                           p: 13                n: 27-13=14                       e: 13-3= 10                               

      ( 25/0)هر مورد
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