
 

 94-95 دومامتحانات نیمسال            دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه موحد           تهران      5آموزش و پرورش منطقه     باسمه تعالی

  کلیه رشته هادوم  پایه:        نام: 

 درباسی زاده آقاینام دبیر:       نام خانوادگی:

 16/03/95تاریخ:                         کالس:

  2شیمی  :نام درس

 دقیقه 90زمان: 

 بارم متن سوال ردیف
 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. 1

 . )تامسون / ماری کوری(آزمایش لوله پرتو کاتدی را انجام دادالف( نخستین بار ..................... 

 )رادرفورد / چادویک (  و آنگستروم خطوط طیفی ........... را اندازه گرفت کرد. )اکسیژن / هیدروژن (...........  ب( کاشف نوترون 

 ....... .....درحالت  و از یک مول اتم در حالت پایهالکترون (  /مول الکترون ........ )انرژی الزم برای خارج کردن یک پ( 

 د.گوین انجامد، انرژی نخستین یونش می گازی می  یک بار مثبت در حالتکه به تولید یک مول یون مایع / جامد(  /گازی )

25/1 

 رویبیندازیم، )O2H(را در آب معمولی )O2D(اگر یک قطعه یخ 2

 بینی می رود؟ شما چه پیش شناور میماند یا در آب فرو می آب

 کنید؟ چرا؟

 

 

  

75/0 

 واکنش پذیری آن دو را مقایسه کنید.  Li 3و  Be 4 با نوشتن آرایش الکترونی  3

 
 
 

 

1 

 با توجه به شکل مقابل به سواالت پاسخ دهید. 4

الف( کدام شکل برای نشان دادن پیوند های شیمیایی صحیح است مدل میله یا 

 فنر ؟ چرا؟

 

 ب( دو عامل از عوامل موثر در قدرت پیوند را نوشته و به اختصار توضیح دهید.

 

 

 

 

 

2 

 )با ذکر دلیل (  در هر مورد انرژی شبکه بلور کدام ترکیب بیستر است؟  5

 MgOو  O2Kالف ( 

 

 

 

 LiClو  F Liب(

 
 

 

1 
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  کلیه رشته هادوم  پایه:        نام: 

 درباسی زاده آقاینام دبیر:       نام خانوادگی:

 16/03/95تاریخ:                         کالس:

  2شیمی  :نام درس

 دقیقه 90زمان: 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید. 6

 انرژی شبکه بلورالف ( 

 

 

 ب( پیوند یونی

 

 

1 

 جدول زیر را کامل کنید. 7

 فرمول شیمیایی نام ترکیب

  اکسیدII) ) کبالت

 2)4(PO3Ba 

  آلومنیوم یدید

 3CO2)4NH) 
 

2 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را با ذکر علت مشخص نمایید. 8

 وزن آن کم خواهد شد. O2H.54CuSO الف( در صورت حرارت دادن 

 

 

 ب( نمک ها در حالت محلول یا مذاب رسانای جریان الکتریسیته هستند.

 

 

 بیشتر است. NH3از   H2Oپ( نقطه جوش 

 

 

1 

 شباهت های ساختار گرافیت و الماس را نام ببرید. )دومورد(  9

 

 

 

 

1 

 گروه های عاملی ترکیب زیر را مشخص کید. 10

 

 

1 
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  کلیه رشته هادوم  پایه:        نام: 

 درباسی زاده آقاینام دبیر:       نام خانوادگی:

 16/03/95تاریخ:                         کالس:

  2شیمی  :نام درس

 دقیقه 90زمان: 

 ترکیبات زیر را نام گذاری کنید. 11

 الف(

  

 ب(

 

         ................................................................... 

 پ(

 
................................................................... 

................................................................... 

 ت(  

................................................................... 
 

1 

  مفاهیم زیر را تعریف کنید. 12

 پیوند داتیوالف( 

 

 ب( ایزومر

 

 پ( پلیمر

 

5/1 

 جدول زیر را کامل کنید. 13

نام ترکیب به روش عدد 

 اکسایش

 فرمول شیمیایی نام ترکیب به روش پیشوند

  دی نیتروژن پنتااکسید 

  3SO 

   ( کلریدIII) فسفر
 

5/1 

 با توجه به شکل پاسخ دهید. 14

الف ( کدام شکل نشان دهنده شعاع کواالنسی و کدامیک 

 نشان دهنده شعاع واندروالسی است؟ 

 

 

 

 ب( به دلخواه یک مورد را توضیح دهید.

 

 

 
 

 

1 
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  کلیه رشته هادوم  پایه:        نام: 

 درباسی زاده آقاینام دبیر:       نام خانوادگی:
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  2شیمی  :نام درس

 دقیقه 90زمان: 

 به سواالت زیر پاسخ دهید.  3Oو  3AlFدر مورد مولکول های   15

 الف( ساختار لوییس هر دو مولکول را رسم نمایید.

 )زاویه پیوندی ، و ساختار هندسی ( را بنویسید.ب( مشخصات مولکول 

 پ( قطبی یا ناقطبی بودن آن ها را مشخص کنید.

: AlF3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3O:  

 

 

5/2 
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  کلیه رشته هادوم  پایه: نام: 

درباسی زاده آقاینام دبیر: نام خانوادگی:

پاسخنامھ 16/03/95تاریخ:  کالس:

پاسخ سوالردیف
هیدروژن -ب( چادویک   الف( تامسون                       1

گازی –پ( مول الکترون 
فرو می رود. H2Oدر آب  D2Oیخ ب فرو می رود. به دلیل چگالی بیشتر، آدر  2
3 1s2 2s1: LL3 

2s2 2s1: LL4 

برای رسیدن به آرایش الکترونی گاز و  ددار الکترون دو خود ظرفیت ۀ قلیایی خاکی در الی برلیم در گروه

برای است و  قلیایی عنصرلیتیم یک نجیب پیش از خود باید دو الکترون از دست بدهند. در حالی که 

 د.ده رسیدن به آرایش الکترونی گاز نجیب پیش از خود تنها یک الکترون از دست می
زیرا پیوند ها ارتعاش دارند و طول آن کم و زیاد می شود. بنابراین مدل فنر مناسب  –الف(  مدل فنر  4

 است.

کوتاهتر است و پیوند قویتر خواهد بود. طول پیوند : هر چه شعاع اتم ها کوچک باشد، طول پیوند – 1ب( 

ساده یا چندگانه بودن پیوندها: پیوندهای چندگانه از پیوندهای ساده قویتر است. -2
است.  K+بیشتر از  2Mg+بیشتر است زیرا بار کاتیون  O2Kاز  MgOالف (  اانرژی شبکه بلور   5

کمتر است.   Cl-از شعاع      F-بیشتر است، زیرا شعاع    LiClاز     LiFب( انرژی شبکه  
قدار انرژی که هنگام تشکیل یک مول جامد یونی از یون های گازی شکل اش آزاد میشود و هرچه الف( م 6

.انرژی شبکه بلور بیشتر باشه جاذبه بین یون ها قوی تر هست

وجود دارد و آنها را در یک ساختار بلورین به  ای است که بین یونهای مثبت و منفیپیوند یونی جاذبهب( 

.دارد. این پیوند ناشی از انتقال الکترون بین اتم هاستهم نگه می

فرمول شیمیایینام ترکیب7

CoOاکسیدII) ) کبالت

4PO(3aB(2باریم فسفات

AlI3آلومنیوم یدید

(3OC2)4NHآمونیوم کربنات
در صورت حرارت دادن نمک های آبپوشیده، آب تبلور آنها خارج شده و نتیجتا وزن نمک خواهد  الف( 8

 شد.

 نمک ها از یون تشکیل شده اند و در حالت مذاب یا محلول، تحرک یون ها موجب رسانایی می شود. ب(

هردو ترکیب دارای پیوند هیدروژنی هستند، اما در آب تعداد بیشتری پیوند هیدروژنی ایجاد می شود  پ(

و به همین دلیل نیروی بین مولکولی آن بیشتر و در نتیجه نقطه جوش باالتر خواهد بود.
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  کلیه رشته هادوم  پایه:        نام: 

 درباسی زاده آقاینام دبیر:       نام خانوادگی:

 16/03/95تاریخ:                         کالس:

  2شیمی  :نام درس

 دقیقه 90زمان: 

 شباهت های ساختار گرافیت و الماس:  9

 هردو جامد کواالنسی هستند. -1

 تند.هردو آلوتروپ کربن هس  -2
10 

 
 اتیل پنتان -3دی متیل اوکتان                         ب( -6و3الف(  11

 دی برومو اتان -2و1هگزن                                          ت(  -2پ( 
دهنده الکترون ( راتامین  ) که درآن یک اتم دوالکترون پیوندی٬یک نوع پیوند کوواالنسی وجود داردالف(  12

کند واتم دیگر که الکترون کم دارد )پذیرنده الکترون( این دوالکترون را می گیرد .این پیوندکوواالنسی  می

 .کوواالنس کئوردینانسی ( می نامند ) را داتیو

 .همپار یا ایزومرها ترکیباتی با فرمول شیمیایی یکسان و فرمول ساختاری متفاوت هستند ،در شیمی ب(

 

 بوه  زنجیوروار  کوه  شوده  تشوکیل  مونوومر  نام به کوچکی های بخش از که است درشتی مولکول پلیمرپ( 

 آورند می وجود به را ای پیچیده ساختار و شده متصل یکدیگر
م ترکیب به روش نا 13

 عدد اکسایش

نام ترکیب به روش 

 پیشوند

 فرمول شیمیایی

 5O2N دی نیتروژن پنتااکسید ( اکسیدVنیتروژن )

 3SO گوگرد تری اکسید ( اکسید VIگوگرد )

  3PCl فسفر تری کلرید ( کلریدIII) فسفر
 الف( شکل )آ( نشان دهنده شعاع کوواالنسی و شکل )ب( نشان دهنده شعاع واندروالسی است. 14

 .گویند شعاع واندروالسی میrدر این جووا بوووه  )شکل ب( در بولوور یک عنصرب( شعاع واندوالسی : 
15 

 الف( 

 درجه 120پیوندی: ب( زاویه 

 ساختار هندسی: مثلث مسطح

 پ( مولکول ناقطبی است.

 الف( 

 درجه 120ب( زاویه پیوندی : کمتر از 

 ساختار هندسی: خمیده

 پ( مولکول قطبی است
 

 


