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نام دبير
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 -١ھر يک از مفاھيم زير را شرخ دھيد
-١کاتيون سنگين
 -٢قانون بويل
 -٣بازنگری کردن
 -۴ايزومر

٢

٢

-٢جاھای خالی را با کلمات مناسب کامل کنيد
 -١برای نرم کردن آبی که دارای سختی موقت است آن را ..................می نمايند ولی برای از بين بردن سختی دايمی
آب به ان ......................می افزايند .
 -٢از تجزيه ی مواد زيست تخريب پذير گاز ھای .................و ................توليد می گردد.
-٣منيزيم يک ....................اما سيليسيم يک ....................می باشد.
 -۴از اتيلن برای ساختن  ...................و  ..........................استفاده می شود.
 -٣با توجه به مطالب کتاب درسی برای ھر کدام يک کاربرد بنويسيد
 -١آرگون
 -٢کات کبود )مس سولفات(
 -٣آلومينيم اکسيد
 -۴خاک رس

٢

 -۴دليل درستی ھر يک را بنويسيد
 -١افزايش دمای آب دريا زندگی آبزيان را به خطر می اندازد .
 -٢اوزون را مولکولی با دو چھره می نامند.
-٣واکنش پذيری C2H4از C2H6بيشتر است .
 -۴بھترين روش مقابله با زباله ھای کاغذی بازيافت آن ھا است .

٢

 -۵الف -معادله ی شيميايی داده شده موازنه است يا خير ؟چرا؟
2 Na+H2O→H2+2NaOH
١/۵
ب -ظرفيت شيميايی Nو Oرا در ترکيب زير معين نماييد
O = N—O—H
 -۶آ -قانون پايستگی جرم را تعريف کنيد.
ب  -با محاسبه نشان دھيد.
معادله ی شيميايی زير از قانون پايستگی جرم پيروی می نمايد يا خير؟
NaOH+H3PO4→ Na3PO4+H2O

٢
نماد P Na
جرم ٣١ ٢٣

O
١۶

H
١

-٧با استفاده از جدول و فرمول ھای داده شده ،
N2O3 , MgCl2 , B2O3 , KF , CS2

Li Be B C N O F
Na Mg Al Si P S Cl
K Ca Ga Ge As Se Br

فرمول ترکيب حاصل از واکنش ھر دسته از عناصر زير را بنويسيد.
أ-

Br , Ca

ب-

Si , O

١/۵

S , Al
ت-
-٨نام و فرمول شيميايی و يک کاربرد رابرای يک اسيد و يک باز بنويسيد
١/۵

 -٩با توجه به فرمول ھای داده شده  ،به سواالت زير پاسخ دھيد .

CH3-CH2-OH

١

آ فرمول مولکولی ترکيب ھای  ۴را بنويسيد و برای
آن يک ايزومر رسم کنيد.

CH3-CH2-CH2-CH3

٢

CH3-CH2-CH=CH2

٣

ب -کدام ترکيب يک مشتق ھيدروکربن است ؟
پ -واکنش پذيری ترکيب  ٢بيشتر است يا ترکيب  ٣؟ چرا؟
ث-

کدام ترکيب عدد اوکتان باالتری دارد ؟

ج-

کدام ترکيب دمای جوش پايين تری دارد ؟

CH3
l
CH3-C-CH2-CH-CH3
l
l
CH3 CH3
CH3-CH-CH3
l
CH3

٢

4

5

 -١٠با رسم شکل ارتفاع ستون جيوه بارومتر را در مکنان ھای مختلف )سطح دريا ،باالتر از سطح دريا ،پايين تر از
سطح دريا ( با ھم مقايسه نماييد
١
 -١١تابش ھای فرابنفش و فروسرخ را از نظر شکل ،طول موج و انرژی با ھم مقاسيه نماييد .
١/۵
-١٢الف -معادله ی شيميايی کراکينگ نفت خام را بنويسيد
ب -دو مزيت سوخت ھای غير فسيلی نسبت به سوخت ھای فسيلی را بنويسيد

موفقيت ھر کس در گرو کوشش اوست.

١

گروه شيمی دبيرستان کميل

