
 

 

 

 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء 

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
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 .دیمناسب پر کن یرا با عبارت ها یخال یجاها

 .است ژنی................... و اکس دروژن،یشامل ه دیاس کیسولفور)آ(

 ............................ است. باتینافلز با نافلز جزو ترک بی...................... و ترک باتیفلز با نافلز جزو ترک بی( ترک)ب

 محلول الکترولیت از حل کردن یک ترکیبی که...........................در آب تشکیل می شود.)پ(

 .رج تقطیر می باشدبمهم ...................................از برش های )ت(

و ........................ و ....................تعداد الیه های الکترونی ..........................هستند عنصر سدیم و پتاسیم با یک دیگر...)ج(

 برابر دارند.
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 .دیکن فیرا تعر ریز میمفاه

 پیوند یونی:)آ(

 

 بسپار:)ب(

 

 قانون پایستگی جرم:)پ(

 

 )ت( چرخه کربن:
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 دیپاسخ کوتاه ده ریبه سواالت ز

 شود؟ یاستفاده م لیاتومب اتوریو ضد جوش در راد خیعنوان ضد  کدام ماده به  آ()

 رگون هم گروه است؟کدام عنصر از جدول با آ)ب(

 تایی می رسد؟ 8چگونه به آرایش  20اتمی با عدد اتمی )پ(

 یست؟با نیتروژن چعنصری هم گروه با کلر و هم تناوب )ت(
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 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 نهم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالبدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 شیمینام درس: 

 مهسا سراج نام دبیر:

 10/1397 /12 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه90مدت امتحان : 



 نمره 15جمع بارم : 
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 (با ذکر دلیل )گزینه صحیح یا غلط را مشخص کنید .

 د.به هم متصل هستن یکواالنس وندیبا سه پ تروژنیعنصر ن یاتم ها تروژنیر مولکول ن)آ(د

 شود. یآب شناور م یبر رو نیکمتر است، بنابرا یتخم مرغ از آب معمول ی( چگال)ب

 مدار آخر خود الکترون از دست بدهند.            لیتکم یدارند که برا لی( نافلزها تما)پ

 است.       ژنیمتعلق به اکس یدرصد عنصر نیشتریب نی( در بدن انسان و پوسته زم)ث
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کنید و یون پایدار آن ها را آرایش الکترونی اتم های زیر را رسم کنید، سپس شماره دوره و ردیف آن را مشخص 

 .بنویسید

 گوگرد          

 نیتروژن

 منیزیوم

 کلر

 )آ(از بین عناصر باال یک ترکیب یونی بنویسید.

 

 )ب(بین عناصر گوگرد و کلر چه ترکیبی تشکیل می شود؟آن را بنویسید.
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 .ذکر دلیل مقایسه کنیداتم کربن را با  6اتم کربن و هیدروکربنی با 4)آ(نقطه جوش هیدروکربنی با 

 

 )ب(یک روش جدا سازی برای این دو هیدروکربن نام برده و توضیح دهید.
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 )آ(طرز تشکیل مولکولی با دو اتم اکسیژن و یک اتم کربن را با رسم ساختار لویس توضیح دهید.)پیوند کواالنسی(

 

 

 امتیازی( )سوال)ب(افزایش مولکول گازی فوق چه اثراتی روی کره زمین دارد؟

 

 

  موفق باشید 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 گوگرد)آ(

 )ب(یونی،کواالنسی

 نمره0.25هر مورد             قابل تفکیک یا یونی)پ(

 بنزین)ت(

 هم گروه، سدیم و منیزیوم)ج(
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 .ندیگو یم یونی وندیپ ،یمثبت و منف یونهای نیبه جاذبه ب)آ(

 شده است که ازاتصال تعداد لیتشک یبلند یرهایاز زنج مریدرشت دارند. هر پل ییاز مواد هستند که مولکولها یا دسته بسپارها)ب(

 .دیآ یبه دست م گریکدیمولکول کوچک به  یادیز

جرم نابود  ،ییایمیش یمواد با هم برابر است. در اثر واکنشها بیپس از ترک یبا مجموع جرمها بیاز ترک شیپ یمجموع جرمها )پ(

 د.یآ یبه وجود نم ایو  شودینم

 .گردد دن موحودات زنده منتقل شده و دوباره از طریق دفع به خاک برمیبکربن در خاک به )ت(
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 )آ(اتیلن گلیکل

 )ب(هلیوم

 الکترون از دست می دهد2)پ(

 F)ت(
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 )آ(غ

 )ب(غ

 )پ(غ

 )ج(غ

5 

 نمره 1هر مورد           3دوره  7گروه             یون یک بار منفی 7/8/2کلر:

 3دوره 6گروه            یون دوبار منفی6/8/2گوگرد:

 3دوره 2گروه           یون دوبار مثبت2/8/2منیزیوم:

 2دوره  5یون سه بار منفی           گروه  5/2نیتروژن:

 نمرهMgCl2        0.5)آ(

 نمرهSCl2          0.5ب((
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 رم کمتر نقطه جوش پایین تری داردج)آ( مولکولی با 

 نمره1           .)ب(برج تقطیر

7 
 )آ( کربن چهار الکترون تنها و اکسیژن دو الکترون تنها دارد هر اتم کربن با دو اکسیژن تشکیل پیوند کواالنسی می دهد.

 می کند.)ب(به الیه اوزون اسیب می رساند و در تنفس انسان ها ایجاد اختالل 

 نمره2  

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره15جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 انقالب واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 نهم شيمینام درس: 

 مهسا سراجنام دبير: 

 10/1397 / 12 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  8:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان: 


