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بارم  سؤاالت
  

  الف

 جاهاي خالي را با عبارت مناسب كامل كنيد. 

  از ............... براي ضدعفوني كردن لوازم پزشكي و بيمارستان ها استفاده مي شود.  )1

  بزرگترين ورقه سازنده سنگ كره ............ است. )2

  سلولز و نشاسته از جمله ............ طبيعي محسوب مي شوند. )3

  كه در اثر زلزله در بستر اقيانوس ها ايجاد مي گردد .............. نام دارد. يموج بسيار عظيم )4

2  

  ب

  گزينه صحيح را انتخاب كنيد. 

  سرعت واكنش كدام يك با اكسيژن كمتر است؟ )5

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

  گلبول هاي قرمز خون به كمك ......... ، وظيفه اكسيژن رساني به ارگان هاي بدن را انجام مي دهند. )6

 2CO -د                             2Fe+  -ج             نمك خوراكي   -ب                           يون سديم  -الف

  در اثر برخورد كدام صفحه با صفحه ايران، رشته كوه زاگرس پديد آمده است؟ )7

  اوراسيا -د                    آفريقا           -ج    هند                        -ب                              عربستان -الف

  جدول تناوبي جاي دارد. 17............ گازي سمي است كه خاصيت ميكروب كشي داشته و در گروه  )8

  هيدروژن -د                                كلر   -ج                      گوگرد   -ب                                 فلوئور -الف

2  

  پ

 بررسي كنيد.با ذكر دليلصحيح يا غلط بودن جمالت زير را 

  حضور بيش از حد باكتري ها هر روزه سبب افزايش ميزان نيتروژن در كره زمين مي شود. )9

  

  ر مي رسند.به آرايش هشتايي و پايدا كربن و هيدروژن در كنار يكديگر با تشكيل پيوند يوني و انتقال الكترون )10

1  

  ت

  ست)اعبارت اضافي  دو( در ستون سمت چپ گزاره هاي ستون هاي چپ و راست را به درستي به يكديگر وصل نماييد. 

  نيزيمم                                                                    به راحتي با چاقو بريده مي شود.) 11  
 انون پايستگي جرمق                                                         اساس موازنه واكنش هاي شيميايي است.) 12  

 ديمس                                     براي رشد بهتر گياهان به زمين كشاورزي افزوده مي شود.) 13  

 مونياكآ                                                                              ) حاوي جامدي زرد رنگ14  

  سيد سولفوريكا                                                                                                                   
                    يدروكلريك اسيده                                                                                                                   

1  

  2از  1صفحه ي 

  نام و نام خانوادگي: ..........................
  ) 1نهم ( گروه  مقطع و رشته:

  ...........................................نام پدر: 
  .شماره داوطلب: ..............................

  صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

  جمهوري اسالمي ايران
  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي

  تهران 2اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
  مرزدارانسراي دانش واحد  پسرانهدبيرستان غيردولتي 

 1399 -1400سال تحصيلي  اول نيمسال آزمون

 نام درس : شيمي/ زمين شناسي
  علي رحماني نام دبير:

  10/1399 /10امتحان:  تاريخ
  عصر /صبح 8:  00  ساعت امتحان:
 دقيقه 75مدت امتحان : 



  
 نمره 15جمع بارم : 

ف
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بارم  سؤاالتادامه ي 
  

  ث

 .شرح دهيدكامل به چه موضوعي اشاره دارد؟  ) شكل مقابل51
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  ج

  به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد.

  دو مورد از داليل مطرح شده براي اثبات نظريه ونگر را نام ببريد. )16

  جابجايي سنگ هاي دو طرف شكستگي منجر به ايجاد چه پديده اي مي شود؟ )17

  ؟ S16تعداد اليه هاي الكتروني اتم عنصر   )81

  علت حركت ورقه هاي سنگ كره چيست؟ )19

2  

  چ

 سواالت زير را كامل تشريح كنيد. 

  )5/1( الكتروني را براي سديم و مدل اتمي بور را براي فسفر رسم كنيد. آرايش ) 20

ماره يك تكه شسه بِشر جداگانه انتخاب و در هريك به ميزان يكسان، محلول كات كبود اضافه مي كنيم؛ در محلول  ) 21

نس سديم قرار فلزي از جنس روي، در محلول شماره دو تكه فلزي از جنس آهن و در محلول شماره سه تكه فلزي از ج

 )1( چرا؟د؟ داده مي شود. تغيير رنگي در محلول ها رخ مي دهد. در كدام ظرف تغيير رنگ بيشتري مشاهده مي شو

 )2) را در نظر بگيريد.(Mg12) و منيزيم (o8دو عنصر اكسيژن (  ) 22

  الف) آرايش الكتروني اين دو گونه را رسم كنيد.

  ود؟شالكتروني تبديل مي  8الكترون به گونه اي با مدار  ب) كدام يك از اين دو گونه با از دست دادن

  ج) تعداد بارهاي الكتريكي ذره هاي سازنده منيزيم اكسيد را مشخص كنيد.

  )1مد هر حركت را جداگانه بنويسيد. () انواع حركت هاي ورقه هاي سنگ كره را نوشته و پيا23       
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  2از  2صفحه ي 


