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 تاریخ امتحان: 
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 زمان:

 دقیقه 80
 

 

 واحد )حافظ(

 

 نمره به عدد: نمره به حروف: امضاء دبیر:
 

 صحیح و غلط بارم

2 

 غ ) (            (ص )                                                .های درست و نادرست را مشخص نمائیدعبارت (1

 ) ( غ         ص ) (                            الف( واکنش پذیری فلزات گروه یک از فلزات گروه دوم بیشتر است.

 غ ) (            ص ) (                                     سلولز و نشاسته یکسان نیستند.ی ب( مونومرهای سازنده

 ) ( غ ص ) (            باشد.ی زمین بیشترین درصد عنصری متعلق به اکسیژن میپ( در بدن انسان و پوسته

 ) ( غ      ص ) (                           شوند.تر جداسازی میت( در باالی برج تقطیر نفت خام برشهای سبک

 جاهای خالی  

2 

 ید.ئب پر نماجاهای خالی را با عبارتهای مناس (2

 اهش(ک-یابد.)افزایشفلز شدت واکنش آن با آب.............میالف( با افزایش واکنش پذیری یک 

 بادله(م -شوند.)اشتراک ب( در پیوند یونی الکترون ها به   ................می

 کس(ع-ی............... وجود دارد.)مستقیمی هیدروکربن رابطهپ( بین جرم مولی  ویسکوزیته

 ا(نارسان-باشد.)رساناآب............میت( محلول یک ترکیب مولکولی در 

 چهار گزینه ای 

0.5 
 باشد.ابه میص آنها مشلت خواع... برابری هستند به این ار دارند دارای ...........عناصری که در یک گروه از جدول تناوبی قر (3

 داد الیهت( تع        ( الکترونهای ظرفیت      ب( عدد جرمی             پ        الف( عدد اتمی        

0.5 
 ارد.داربرد کعنصر ................. در انتقال گازهای تنفسی و عنصر................... در ساخت دینامیت  (4

 پتاسیم -ت( ید  وگرد            گ-لوئور            پ( اکسیژنف-لسیم             ب(نیتروزنک -الف( کلر

0.5 

 تر است؟ی مستقیم موجود داشته باشد کدام دگرشکل کربن پایدارپایداری رابطه درصورتی که بین فراوانی و (5

 اکسید(کربن دیت                پ( هیدروکربن                  ب( گرافیت                     الف(الماس      



 
  

 پاسخ کوتاه 

1.5 

 جدول زیر را کامل نمائید. (6

 مورد(1کاربرد ) فرمول شیمیایی ماده

   آمونیاک

   سولفوریک اسید

   کلر

 
 

1.5 

 جدول زیر را کامل نمائید. (7

 

 

 

 رسانا/ نارسانا یونی یا مولکولی ماده

   پتاسیم پرمنگنات

   شکر

   سدیم کلرید

1 

 ها را نام ببرید.چهار مورد از مزایای بازیافت پالستیک (8

 پاسخ کامل دهید 

2 

 نمائید و دوره و گروه آنها را مشخص کنید.آرایش الکترونی عناصر زیر را رسم  (9

 Na11( ت                       F9 پ(                             Ar18 ب(                         S16الف(  
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2 

 را در یک خط تعریف نمائید.عبارتهای زیر  (10

 الف( قانون اکتت : 

 ب( چرخه : 

 پ( پیوند کوواالنسی : 

  ت( نمک :

 

1.5 

  )Cl71-Li3-F9-H1-C6(.ها و ترکیبات مولکولی زیر را با رسم شکل نمایش دهیدچگونگی تشکیل نمک  (11

 LiCl( پ                                         HF ب(                                                                         4CHالف( 

 

1 

ز نمایش هولت کار اسگذاری نمائید) دقت نمائید برای ی جوش و گرانروی شمارهافزایش نقطهترکیبات زیر را بر اساس   (12

 ها صرف نظر شده است.(هیدروژن

  C-C-C-C-C-C-C                     C-C-C-C-C                            C=C          C-C                            

    

1 

 ی کربن را نام ببرید.بر هم خوردن چرخهچهار مورد از نتایج   (13

  

1 

 م شکل نمایش دهید. اتن را با رسی اتیلن از مولکول چگونگی تشکیل مولکول پل  (14

……………………                                                                                              2=CH2n CH         

 

 

                               



 
  

1.5 

 جاهای خالی را با عبارتهای مناسب پر نمائید.  (15

                                                                                                                         ..……….……                        2+H2N              

 

            سولفات مس + روی                                                  …………+.…………                            

                  

0.5 

 با توجه به معادله های زیر واکنش پذیری فلزات طال ، مس ، روی ، آهن را مقایسه نمائید.  (16

 سریع                   سولفات مس + آهن 

 بسیار کند                   سولفات مس + طال 

 سولفات مس + روی                  سریعتر                                                                                                  

 










