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 رحیمی فر :نام دبیر            :               کالس                                                     :   نام و نام خانوادگی

 *تا معنی آن تمام دانی                می کوش به هر ورق که خوانی*

 سواالت

 (یک مورد اضافی است.)هر ترکیب را به کاربرد مربوط به آن وصل کنید.4

 کاربرد                                                                                                   ترکیب                                       

                               --------                                                                             ---------- 

 جلوگیری از یخ زدگی آب در زمستان در رادیانور خودرو                                            آب آهک   

 ضدعفونی کردن لوازم پزشکی و بیمارستان ها                                                                  آمونیاک  

 های کشاورزی جهت رشد بهتر گیاهان                                                     اتیلن گلیکولتزریق به زمین    

 اتانول                                                                                                                                                     

                                                                            

به نظر . شدن المپ آن می شود سبب روشن 2ن رساناسنج در ظرف شماره در دو ظرف زیر دو نوع محلول قرار گرفته است که قرار داد.2

 .شما کدام یک از محلول های زیر در ظرف نامبرده قرار دارد ؟علت انتخاب خود را بنویسید

 محلول شکر در آب –محلول مس سولفات                           

 

 

                                                                                                                                                                                              (4(                       )2) 

 . یدید و سرب نیترات به سواالت زیر پاسخ دهیدبا توجه به آزمایش مربوط به پتاسیم 9

 رسوب زرد رنگ تشکیل شده در وسط ظرف چه نام دارد؟(الف

 از تشکیل این رسوب زردرنگ در وسط پتری چه نتیجه ای می گیرد؟(ب

 

 .معادله نوشتاری تغییر شیمیایی انجام شده در این آزمایش را بنویسید(ج

 

 .ب تغییر در خواص فیزیکی آن خواهد شد دو نمونه از این تغییر خواص فیزیکی را نام ببریدحل شدن نمک ها در آب باران سب .1

 

 

 .در  متن زیر دو غلط علمی وجود دارد آن ها را یافته و تصحیح نمایید از تغییر دادن فعل جمله خودداری نمایید.9

در این واکنش ،سدیم به کاتیون و کلر .رنگ کلر ترکیب می شود برای تشکیل نمک سفید رنگ سدیم کلرید،فلز بی خطر سدیم با گاز سبز»   

 «.به آنیون تبدیل می شوند

 

 

 

 

 



 

 

 .به سواالت زیر پاسخ دهید  MgSمنیزیم سولفید از واکنش فلز منیزیم با سولفور به دست می آید با توجه به فرمول شیمیایی . 6

 .آرایش الکترونی این دو اتم را رسم کنید(الف

 

 

 

 

 

 یک در هنگام تشکیل این ترکیب شیمیایی به کاتیون و کدام یک به آنیون تبدیل می شود؟کدام (ب

 

 .با توجه به قانون پایستگی جرم به سواالت زیر پاسخ دهید.7

 

 آهن+ گوگرد                               آهن سولفید                                                                       

 گرم 1........      گرم                                    44                                                                          

 در این واکنش چند گرم گوگرد مصرف می شود؟*

 از قانون پایستگی جرم چه نتیجه ای می گیرید؟*

                                                                             

 وجود دارد؟ چرا؟ آب نمکدر کدام ظرف زیر .8

 

 

 

 

  

 .تشکیل پیوند کوواالنسی را با ذکر مثال توضیح دهید.5

 

 

 

در صورتی که اتم های تیره رنگ ، کربن و اتم های دیگر،هیدروژن باشند سه ترکیب احتمالی از این اتم ها را با رسم ساختار مولکولی  . 41

 .پیشنهاد دهید

 

 

 

 موفق باشید عزیزان من :امضاء و نظر ولی


