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بارم  سؤاالت
  

  الف

 جاهاي خالي را با عبارت مناسب پر كنيد.

  افزودن پتاسيم پرمنگنات به سبب ايجاد رنگ .............. در محلول مي شود. )1

  اقيانوس اوليه سازنده كره زمين .................. نام داشت.  )2

  د.ذره سازنده شكر ................ است و در اثر حل شدن در آب رساناي جريان الكتريسيته نخواهد بو )3

  به منظور ضدعفوني كردن لوازم آزمايشگاهي به آن ............... مي زنند. )4

2  

  ب

  .نماييد گزينه صحيح را انتخاب

  يون حاصل از كدام فلز قطعا بار متفاوتي با سايرين دارد؟ )5

 Fe -د                            K -ج                                Ca  -ب                         Mg -الف

  و دوره دوم جدول تناوبي؟ 15عنصري هستم در گروه ) 6

  گوگرد -د                    نيتروژن -ج                              فسفر -ب                 گاز نيتروژن -الف

  ميليون سال قبل در كره ي زمين وجود داشت چه نام داشت؟ 200خشكي واحد كه در  )7

  پانگه آ -د                      تتيس -ج                             لورازيا  -ب                    پانتاالسا  -الف

  بزرگترين ورقه سازنده سنگ كره چه نام دارد؟ )8

  قطب جنوب -د              اقيانوس آرام -ج                             آفريقا  -ب                          هند -الف

2  

  پ

 مشخص نماييد.با ذكر دليلصحيح يا غلط بودن عبارات زير را

  .اساس موازنه در يك واكنش شيميايي، يكسان بودن چگالي مجموع فراورده ها و مجموع واكنش دهنده هاست )9

  

  از تركيب گازي زرد رنگ و سمي با فلزي براق محصولي سفيد رنگ پديد مي آيد. )10

1  

  ت

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

  كلريك اسيدتوليد مواد منفجره                                                                    هيدرو )11
  سفرتوليد مداد                                                                               ف )12
  د سولفوريكچرم سازي                                                                               اسي )13

  نكرب                                                                            ) ميكروب زدا14 
  مونياكآ                                                                                                  

  لرك                                                                                                   

1  

  2از  1صفحه ي 

  نام و نام خانوادگي: ..........................
  ) 3نهم ( 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
ردي

  

بارم  سؤاالتادامه ي 
  

  ث

  .شرح دهيداين اتفاق رخ مي دهد؟  و در چه شرايطي ؟و چرازير به چه موضوعي اشاره دارد ) شكل51
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  ج

 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد.

  Al13تعداد اليه هاي اتم عنصر  )16

   مورد)2شواهد تاييد كننده نظريه وگنر را نام ببريد. ( )17

  نتيجه برخورد دو ورقه اقيانوسي چيست؟ )18

  علت ايجاد رشته كوه زاگرس چيست؟ )19

2  

  چ

  كامل تشريح كنيد.سواالت زير را 

  )5/1)  آرايش الكتروني را براي منيزيم و مدل اتمي بور را براي نيتروژن رسم نماييد. (20

از  يتكه فلز كياره در محلول شم م؛يكن يمحلول كات كبود اضافه م كسان،ي زانيبه م كيسه بِشر جداگانه انتخاب و در هر )21

شود.  يده مقرار دا مياز جنس سد ياز جنس آهن و در محلول شماره سه تكه فلز يدر محلول شماره دو تكه فلز ،يجنس رو

  )1شود؟ چرا؟ ( يمشاهده م كمتريرنگ  رييظرف تغ كدامدهد. در  يدر محلول ها رخ م يرنگ رييتغ

  )2( ) را در نظر گرفته و به سواالت زير پاسخ دهيد.6H2C) مولكول اتان ( 22

  رسم نماييد.الف) آرايش الكتروني كربن را 

  ب) نحوه تشكيل يك مولكول اتان را با رسم ساختارهاي اتمي نشان دهيد.

  ج) در اين ساختار مجموعا چند پيوند اشتراكي و چند پيوند يوني مشاهده مي كنيد؟

  د) براي تشكيل اين مولكول هر اتم كربن چند الكترون به اشتراك مي گذارد؟

  )1بود؟ بطور خالصه شرح دهيد. (نوس ها چه اي) فرضيه گسترش بستر اق23

  رحماني -موفق باشيد 
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  2از  2صفحه ي 


