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 جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد

 د.شبا............... مي زنگ آهن یک ماده .....

 ها است.ها .................... از انرژي فرآورده، انرژي شيميایي واكنش دهندهگرماده در تغييرات

 در مدل اتمي تامسون بيشتر جرم اتم مربوط به ............... است

 قند آغشته به خاک باغچه بهتر مي سوزد زیرا خاک باغچه ..................است
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 .صحيح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص كنيد 1

 آزمایش كوه اتشفشان نمونه ایي از واكنش شيميایي سوختن مي باشد. ص               غ

   یک محلول اسيدي است.  ص                   غ)2OH)Mgمحلول 
 ص             غ  .از سوختن ناقص هيدرو كربن ها كربن مونو اكسيد حاصل مي شود

 ص           غ.ت است متفاو واكنشدرتغييرات  شيميایي نوع اتم ها در قبل و بعد از 
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 اي تهيه كرد؟ توان محلول سير شدهگاه نميي زیر هيچبا كدام یک از دو ماده -1 5

 سولفات      د( آب و شکرالف( آب و الکل        ب( آب و نمک        ج( آب و مس

 هایي با هم تفاوت دارند؟هاي یک عنصر در چه خاصهایزوتوپ (2

 ب( در برخي از خواص شيميایي        ميایي                   خواص شيتمام الف( در 

 د( در برخي از خواص فيزیکي             ج( در تمام خواص فيزیکي                  

2MgCl     +  H 2HCl             2Mg   +    2              نوع واكنش شيميایي معادله مقابل را مشخص كنيد؟-3

    ب(جانشيني ساده     ج(جانشيني دوگانه      د(تجزیه       الف(تركيب    

Ra  226وقتي كه اتم             (4
Rn 222متالشي و به         88

 تبدیل مي شود ذره صادر شده :           86

 ( ذره ي الفا استد( ذره بتا است       ج(پروتون است        باشعه گا ما است    الف(

 نوترون هم داشته باشد عدد جرمي آن چند است؟ 20الکترون است اگر  20ي دارا 2A-(یون 5

 40د(           39ج(        38ب(           36الف( 

  ؟ فيزیکي استتغيير كدام (6

 كپک زدن ناند (      خشک شدن نانج (      پختن نانب (      خوردن نانالف (   

 اكسيد تو ليد نمي شود؟ ين دربازسوختن كداميک ازمواد زیر گاز ك(7

 الف(زغال       ب(شمع               ج(متان               د(هيدروژن

 یابد؟ مي كاهشدما افزایش ميزان انحالل كدام یک از مواد زیر در آب با  ( 8

 اكسيژند(               پتاسيم كلریدنيترات              ج( ب( پتاسيم   نمکالف( 

گرم است، در آن  82گرم باشد و بدانيم كه جرم یک نمونه از محلول سيرشده ي آن  64نحالل نمکي برابر اگر قابليت ا(9

 صورت ............ گرم نمک در محلول وجود دارد.

  30د(          45ج(         32ب(            50الف(

روز چند  28گرم از این ماده را در محفظه اي داشته باشيم پس از  10روز است اگر  14نيمه عمر فسفر رادیو اكتيو  (10

 گرم از آن دست نخورده باقي مي ماند؟

1  )3                      2)5/2                      3  )5                  4  )6 
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  ونه جدا مي كنند؟را چگهریک از مخلوط هاي زیر

 )                  (سلول هاي خون از پالسماو آب )               (روغن و آب)                  ( گل)                  ( اجزاي نفت
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 .الکترون دارد 2مدار بوده و مدار اخر آن  4باتوجه به مدل بور ،اتمي داراي 

 ن است ؟این اتم داراي چند الکترو

 مدل بور را براي آن رسم كنيد؟

 اگر این اتم بخواهد به یون تبدیل شود به كاتيون تبدیل مي شود یا آنيون ؟ چرا؟
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 موارد زیر دليل خاموش شدن آتش را بيان كنيد.در هریک از  75/0

 *لباس آتش گرفته را با پارچه مي پوشانيم.

 .*اگر كپسول گاز آتش گرفت شير آن را مي بندیم

 روي آتش سوزي جنگل آب مي ریزند. بر*
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 مورد  3هایي دارند ؟ شباهت هچ بورمدل اتمي رادرفورد و  75/0
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 رادر دماهاي مختلف نمکي جدول داده شده انحالل پذیري  5/1

 ي این نمک را در دماهاي مختلف رسم كنيد؟نشان مي دهد.منحني انحالل پذیر

 

 

 

 

 

گرم آب دراین سه 100مقدار حل شونده در داشته باشيم كه  ،درجه سه نوع محلول ازاین نمک  40*هرگاه در دماي 

 روي نمودار خود نشان دهيد؟ CوBوAگرم باشد این سه محلول را با نام  20و 80و  50محلول به ترتيب 

 چرا؟.كدام است روي نمودار در *محلول فرا سيرشده 

 

انحاللپذیري 
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درصد 90( مي باشد .اگر درصد فراواني ایزوتوپ سبک تر amu) 20و    22نئون طبيعي داراي دو ایزوتوپ به جرم هاي  1

 بانوشتن تمامي راه حلجرم ميانگين نئون را تعيين كنيد؟.باشد 
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 چهار عامل افزایش سرعت واكنش شيميایي را بنویسيد؟ 1
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5/1 
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 آن  را به اكسيژن و آب تجزیه مي كند.ریختن مقداري منگنز دي اكسيد در آب اكسيژنه 

 معادله نمادي تجزیه آب اكسيژنه را بنویسيد وآن را موازنه كنيد؟

 *این واكنش گرماگير است یا گرماده؟

 ؟اكسيژن توليد شده را چگونه شناسایي مي كنيد*
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 به سواالت پاسخ دهيد.مقابل سه ظرف  PHبه باتوجه  5/1

 كدام ظرف كاغذ متيل اورانژرا زرد مي كند؟

  

 را بنویسيد؟ Aماده دو ویژگي 

 C  B A         بنویسيد؟ C یک روش براي شناسایي ماده

 

12 

 براي هریک از موارد زیر مثالي بزنيد؟ 5/0

  (                            لویيد مایع در مایع )      ك                              (                                          در جامد  )   مایع محلول

 

 

 ي یک تغيير شيميایي است. به نظر شما: كند كه نشانهاگر به سركه مقداري جوش شيرین اضافه كنيد كف مي 1

 شود؟ الف( چه گازي توليد مي

 

 توان شناخت؟ ب( چگونه این گاز را مي

 

 شوند؟ ج( عالوه بر گاز، چه مواد دیگري نيز توليد مي
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                                                                                             "موفق باشيد"                                                                                                 

PH=2 
PH=7 PH=13 


