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 بارم *سواالت* ردیف

 است. اضافیاز بین کلمات درون کادر،کلمه مناسب را در جای خالی بنویسید.بعضی از کلمات  1

 یونی- اتانول -آهن-کواالنسی-آبکاری - آروماتیک-استون -سه فاز -طال-یاستر-چهار فاز

....................و یا اشتراک گذاری الکترون و تشکیل داتم ها از طریق انتقال الکترون و تشکیل پیونآ(

 پیوند....................پایدار می شوند.

 .....................استیک مخلوط . مخلوط روغن، آب، نمک وبراده ی آهن ب( 

 پ(مهمترین حالل صنعتی پس از آب...........................است.

 .(در سری الکتروشیمیایی جایگاه فلز..............باالتر از اکسیژن استت

 ....است.ث(یکی از کاربردهای سلول های الکترولیتی...................

 آسپرین یک ترکیب ...........................و از مشتقات بنزن است.ج(

 بوی خوش گل محمدی و آناناس ناشی از گروه.........................در ترکیبات آنهاست.( چ 

2 

هایی را به طور کامل واکنش چنین  واکنش داده شده در زیر چه نوع واکنشی نامیده می شود؟علت به وجود آمدن 2

                                                              دهید.توضیح 
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 آ(آرایش الکترونی اتم عنصرهای زیر را بنویسید. 3

15P     7N                                                                                                                                                       

 
                                                                    ؟می گیرنددر یک گروه جدول تناوبی قرار  توصیح دهید چرا این دو اتمب(

                                                                      

1 

 است؟ H2Oمولکول  تعدادبرابر با چه  H2Oگرم مولکول 9آ( 4

 

                    درجه سانتی گراد چند کلوین است؟                                                                                                35ب(دمای 

2 

 امتحانات

 پرورش آموزش

هرانت 1منطقه 

 بسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 اداره آموزش و پرورش  منطقه یک تهران

هنرستان امام حسن مجتبی)ع(: واحدآموزشی نام 

 مهر محل

 مدیرامضاءیا

 12/3/97امتحان :تاريخ  معماری،گرافیک رشته: (:داوطلب ش)صندلي ش

 دقیقه 70امتحان: وقت           صبح 10:امتحان ساعت دهم :پايه :خانوادگي ونام نام

 4تعداد صفحات :                 14 :سواالت تعداد  شیمي درس: خانم حسیني دبیران :

 : امضاءو تاريخ جمع کل به عدد: به حروف) تئوری ( :  نمره به عدد )تئوری( :

 
 .*بنويسید شده تعیین های محل در خوانا خطي و آبي خودکار با را خود سواالت پاسخ لطفا: * عزيز آموزان دانش

 *است آخر صفحه در سواالت پیوست الکتروشیمیايي سری و تناوبي جدول*
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 بارم *2* ادامه سواالت صفحه  ردیف

 کنید)کلوئید،سوسپانسیون، محلول، امولوسیون(نوع مخلوط های زیر را تعیین  5

 

 چسب قطره ایی شربت آلبالو لوسیون ها و کرم ها دوغ

     

1 

      .خط بکشید و نام آن را بنویسیددور گروه عاملی  (1)آ(در شکل  6

 آلکین(-آلکن-چه نوع هیدروکربنی است؟ با ذکر دلیل )آلکان (2)ب(ترکیب  

                                                                                             
                                                                                                            (1              )                 (2) 
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 با ذکر دلیلاز شکل های داده شده کدام نوع از انحالل مولکولی و انحالل یونی را نشان می دهد؟آ(هر یک  7

                                                       

                                                     (1(                                                             )2)                                     

5/1 

 آن را رسم کنید. ساختاری گستردهو نوشته اتم کربن را  3آلکانی با فرمول مولکولی  آ( 8

 را بنویسید. خوردگی آهنب( دو راه جلوگیری از 

5/1 

 شکل زیر برقکافت سدیم کلرید مذاب را نشان می دهد:        9

 نیم واکنش کاهش و نیم واکنش اکسایش  و واکنش کلی سلول را بنویسید.

                                            

                                                                                  
                                     

5/1 

 قرار دهیم چه چیزی مشاهده خواهیم کرد؟(II) با توجه به شکل زیر اگر تیغه ایی از فلز روی را در محلولی از مس 10

                                                                                                                 

1 
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 بارم *ادامه ی سواالت صفحه ی سوم* ردیف

 توضیح دهید.آ( هر یک از شکل های زیر کدام یک از ویزگی های کلوئیدها را نشان می دهد؟ 11

                                                                         
                                                (2(                                                                     )1) 

 

 ب(نمودار زیر کدامیک از عوامل موثر بر انحالل پذیری گازها را نشان می دهد؟ آن را توضیح دهید؟

                                                                                                                             
 

2 

 با توجه به جدول داده شده هیدروکربن های زیر را                                           12

 نقطه جوش از باال به پایین مرتب کنید.به ترتیب افزایش 

 و به پرسش های زیر پاسخ دهید.                                                                           

 درجه سانتی گراد(  25آ(کدام هیدروکربن ها در دمای معمولی)

 گازی شکل هستند؟

 37بدن انسان ب(کدام هیدروکربن ها بین دمای معمولی و دمای 

 درجه به جوش می آیند؟ 

 نقطه جوش هیدروکربن

 -5/0 بوتان

 5/98 پتانه

 36 پنتان

 -1/42 پروپان

1 

 چرا کربن قابلیت تشکیل آنیون و کاتیون تک اتمی ندارد؟آ( 13

 

 .ی کنیدراذشکل های  زیر آلوتروپ های کربن را نشان می دهد.آنها را نامگ ب(
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 سلول الکتروشیمایی به پرسش های زیر پاسخ دهید:                             14

 گیرد؟                      آ(در سطح کدام سلول اکسایش صورت می

                               واکنش کلی سلول را بنویسید پ(                    ب(کدامیک تمایل بیشتری برای گرفتن الکترون دارند؟
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 *جدول تناوبی*       

 

                
 

 

 

 

 

 *سری الکتروشیمیایی*
 

                                                                        
 

 

 

 

 در پناه خداوند مهربان موفق باشید

 

 97خرداد  26حسینی

 
 

 

 

 


