
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 الف

 جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید.

 ........................ است.اساس موازنه واکنش های شیمیایی  -1

 زنند. یبه آن ............... م یشگاهیکردن لوازم آزما یبه منظور ضدعفون  -2

 .کنند یرا به آن اضافه م .................از پختن  شیپ ،ییکدو حلوا یترد شدن مربا یبرا  -3

 کنند. یم قیتزر یکشاورز یها نی............. را به زم اهانیرشد بهتر گ یبرا  -4

2 

 ب

 مشخص کنید. ذکر دلیلدرستی یا نادرستی عبارات زیر را با 

 شود. یم نیدر کره زم تروژنین زانیم شیها هر روزه سبب افزا یاز حد باکتر شیحضور ب  -5

 رسند. یم داریو پا ییهشتا شیو انتقال الکترون به آرا یونی وندیپ لیبا تشک گریکدیدر کنار  دروژنیکربن و ه  -6

2 

 ج

 گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

 دارد؟ نیریبا سا یحاصل از کدام فلز قطعا بار متفاوت ونی  -7

 Cu -د                            Na -ج                                Li  -ب                         Mg -الف

 کمتر است؟ ژنیبا اکس کیسرعت واکنش کدام   -8

 طال -د                مس          -ج                 آهن                -ب                       میزیمن -الف

1 

 د

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 ست؟یرشته کوه زاگرس چ جادیعلت ا  -9

 وظایف یون آهن در بدن را خالصه تشریح کنید. -10

 سولفوریک را نام ببرید.دو مورد از کاربردهای اسید  -11

 .دیونگر را نام ببر هیاثبات نظر یمطرح شده برا لیدو مورد از دال  -12

2 

 2از  1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 متوسطه اول/نهم مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 3شیمی / زمین شناسینام درس: 

  نام دبیر:

 امتحان:  تاریخ

 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 



 

 نمره 11+5/1جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

 ه

 تصویر زیر به چه منظور در کتاب درسی مطرح شده است. تشریح کنید. -13

 
1 

 ی

 به سواالت زیر به طور کامل پاسخ دهید.

 دارد.نوشتن فرمول و راه حل برای مسائل ضروری و بارم مشخص 

 (5+5/0.)دیریرا در نظر بگ lA13م آلومینیوو  Cl17 کلر دو عنصر  -41

 (5/0) .دیدو گونه را رسم کن نیا یالکترون شی( آراالف

 (5/0) رسم کنید. ب( مدل اتمی بور را برای کلر

 (25/0) شود؟ یم لیتبد یالکترون 8با مدار  یدو گونه با از دست دادن الکترون به گونه ا نیاز ا کی( کدام پ

 (75/0) ت( ترکیب یونی حاصل از این دو عنصر را بنویسید.

 (1) .دیرا مشخص کن آلومینیوم کلریدسازنده  یذره ها یکیالکتر ی( تعداد بارهاث

 (5/0) ج( آیا این ترکیب یونی خنثی است؟ چرا؟

 (75/0) کند؟سوال صدق میمنظور از یون های هم الکترون چیست و آیا این مفهوم در خصوص یون های این چ( 

 (75/1) ح( حاصل عبارت زیر را بیابید.

22A + C – 3B 

A=تعداد الیه الکترونی فلز آلومینیوم 

B= های موجود در ترکیب آلومینیوم کلریدشمار کاتیون   

C= تعداد الکترون های الیه ظرفیت اکسیژن 

 (5/1) .دیرا بطور خالصه شرح ده یساخت ورقه ا نیزم هینظر  -15

 (1تفاوت گسل و درزه را بنویسید. ) -16
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 2از  2صفحه ی 
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

