
 
 امتحانات

 پرورش آموزش

هرانت 1منطقه 

 بسمه تعالی

 جمهوري اسالمی ايران

 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

 اداره آموزش و پرورش  منطقه يك تهران

هنرستان امام حسن مجتبی)ع(: واحدآموزشی نام

 مهر محل

 مديرامضاءيا

 نمره 15 :آزمونبارم         4/3/98 : آزمونتاريخ  معماری ، گرافیک رشته: (:داوطلب ش)صندلي ش

 دقیقه 40  :زمان آزمون        صبح10 آزمون: ساعت کالس:       دهم :پايه :خانوادگي ونام نام

 صفحه 2تعداد صفحات :        سوال 7تعداد سواالت : 5پودمان شیمی درس: دبیر: خانم حسیني

 : و تاريخ امضاء جمع کل به عدد: به حروف) تئوری ( :  نمره به عدد )تئوری( :

 بارم *سواالت* رديف

 .هستند اضافیاز بین كلمات درون كادر،كلمه مناسب را در جاي خالی بنويسید.بعضی از كلمات  1

 ...........هستند..اغلب تركیبات معدنی داراي پیوند.............-آ

 ...........وجود دارد........آلکان ها دسته ايی از هیدروكربن  ها هستند كه در ساختار آن ها فقط پیوند......-ب

 متصل شده باشد.ديگر به .........................حداقل آلکانی را شاخه دار می نامند كه درآن كربن -پ

 يکی از مهمترين واكنش هاي آلکن ها تولید.........................است.-ت

 گازي كه سبب رسیدن موز و گوجه فرنگی می شود......................نام دارد.-ث

 يك عاملی  و استرهاي خطی يك عاملی با هم........................هستند. الکل هاي خطی-ج

 بوي خوش گل محمدي ناشی از وجود گروه عاملی.............................در تركیبات آنهاست.-چ

 ..........................در محیط زيست می باشد.ايجاد شیمی سبز حاصل نگرش پیشگیري از -ح

2 

 نیست؟كدام گزينه از ويژگی تركیبات معدنی الف( 2
 (رساناي جريان برق نیستند4(اغلب در آب حل می شوند     3(دير ذوب هستند      2(اغلب جامد هستند     1

 كدام يك از مواد زير يك ماده آلی است؟ب(

 (سیمان4(پالستیك       3(آهن      2(سنگ      1

 نمی آيد؟ن آلکن ها به دست كدام ماده از واكنش هاي پلیمري شدپ(

  پاستیل (4          آسپرين (3(سینی هاي پالستیکی       2(ظروف يکبار مصرف      1

 كوچکترين عضو خانواده آلکین ها چه نام دارد؟ت(

 (اتان4     ن     ل(اتی3   (اتین       2   (اتن     1

 نمی باشد؟كدام گزينه از كاربردهاي اتانول در صنعت ث(

 (ضد عفونی4        (صنايع پالستیك   3     (صنايع بهداشتی   2      (صنايع رنگ  1

 سیر شده...........................و سیرنشده.............................نام دارد. يساده ترين هیدروكربن حلقو ج(

 بنزن-نا(سیکلوپروپ4            بنزن-(سیکلوپروپن3         سیکلوپروپان  -(بنزن2استیلن     -بنزن(1

 نیست؟كدام يك از تركیبات زير آروماتیك چ(
 (تري نیترو تولوئن4(بنزن      3      (سیکلو هگزان   2    (آسپرين   1

 نمی شود؟كدام عنصر زير باعث ايجاد گروه عاملی در هیدروكربن ها ح(

 (فسفر4(هیدروژن       3(نیتروژن      2(اكسیژن     1

 

4 

-آالينده ها-دو كربن -يونی -اتیلن-يگانه-بازيافت -سه كربن-استري -استیلن-دوگانه-ايزومر-بسپار 

 اسیدي



 *2*ادامه سواالت صفحه                                                                 

 كدام يك از فرمول هاي مولکولی زير مربوط به آلکان ها می باشد؟خ( 2

1)C6H22              2)C6H14               3 )C6H10                  4)C6H6 

 نیست؟جز كاربردهاي آن در صنعت  دارد،كدام گزينه ساده ترين كتون، استون نامد(
 (تهیه دارو4(نگهداري موجودات و ساختارهاي زنده       3(الیاف مصنوعی       2(تولید پالستیك      1

 ندارد؟كسیل وجود كربودر كدام يك از گزينه هاي زير عامل ذ(

 (انواع ترشی4           (لیمو      3             (آناناس        2                (ريواس   1

 نیست؟كدام يك از آلوتروپ هاي كربن جز نانو ساختارهاي كربن ر(
 (فولرن4(گرافن      3(گرافیت       2(نانو لوله كربنی        1

2 

   واكنش زير را كامل كنید.    -آ 3

                                                                                                                      n 
 تركیبات زير را نام گذاري كنید.-ب

                                                                                            

1 

4  

 در شکل هاي زير دور گروه عاملی خط بکشید و نام آنها را بنويسید. پ(
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                                                                                                                                                                         C22H46          C18 H 38 كدام آلکان گرانروي بیشتري دارد؟ چرا؟                    از بین دو آلکان زير  -آ 5

                                                                                                        

 اتم كربن را نوشته و فرمول ساختاري آن را رسم كنید. 3فرمول مولکول آلکانی با  -ب

  

 

1 

 گروه عاملی را تعريف كنید.-آ 6

 دو مورد از اصول شیمی سبز را بنويسید.-ب
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 به پرسش هاي زير پاسخ دهید.   مرتب كنید و  ترتیب نقطه جوشهیدروكربنهاي داده شده را به  7

                                                 

 نقطه جوش هیدروكربن

 5/68 هگزان

 5/98 پتانه

 36 پنتان

 -1/42 پروپان

 در دماي معمولی آ(كدام هیدروكربن

 ؟استدرجه سانتی گراد( گازي شکل  25)

 ب(كدام هیدروكربن بین دماي معمولی و دماي

 درجه به جوش می آيد؟ 37بدن انسان 

1
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 4/3/98امتحان :تاريخ  گرافیك و معماري رشته: (:داوطلب ش)صندلی ش

 عصر/صبح         10   :امتحانساعت  دهم :پايه :خانوادگی نام و نام

 دقیقه       40      امتحان: وقت                              5شیمی پودمان   درس:كلید  خانم حسینی : دبیر

   

 بارم  رديف

 25/0هر مورد  1

 آالينده ها-استري-ايزومر-اتین-بسپار-سه كربن-يگانه-به ترتیب يونی

2 

 5/0هر مورد  -1 2

 2-ر      2-ذ     3-د      2-خ       3-ح        2-چ      4-ج    3-ث     2-ت     3-پ      3-ب    4-الف

6 

        5/0 -الف 3

                           
 25/0به ترتیب از چپ به راست سیکلو پنتان و تري نیترو تولوئن هر كدام -ب

1 

 5/0هر مورد    به ترتیب از راست به چپ 4

 شکل چهارم اتر      گروه عاملی الکلی    شکل دوم گروه هاي استري و اسیدي     شکل سوم الدهید 1شکل  

5/2 

5 C22H46 .5/0 چون تعداد كربن بیشتري دارد 

 5/0   -ب

1 

 5/0گروهی از اتم ها كه به هیدروكربن ها متصل می شوند و به آنها خواص ويژه اي می بخشند. -الف 6

 1 براي تخريبطراحی –پیشگیري از آلودگی -ب
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 5/0  هپتان-هگزان -پنتان -پروپان به ترتیب 7

 25/0 پروپان -آ

 25/0 پنتان -ب

1 

 سیده عصمت حسینی فالحی 

 98ارديبهشت  21

 

 

 

 


