ΧΗΜΕΙΑ
1)α) Τι ονομάζεται χημικό στοιχείο (2 ορισμούς)
β)Να συμπληρωθει πίνακας
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2)α)Τι ονομάζονται φαινομενα;Ποια φαινόμενα ονομάζονται χημικά;
β)Ποια από τα παρακατω φαινόμενα είναι φυσικά και ποια είναι χημικά;
ι)ο σχηματισμος σταλακτιτων
ιι)η φωτοσυνθεση
ιιι)ο αφρισμός της σόδας στο χυμό λεμονιού
ιv)η εξάτμιση ενός υγρού
v)η κίνηση της γης γύρω από τον ήλιο
vι)η έκρηξη του ηφαιστειου
3)α)Τι ονομάζεται ατομικός και τι μαζικός αριθμός;
β)Να συμπληρωθει πίνακας
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4)α)Σε τι διαφέρουν τα μόρια των χημικών στοιχείων από τα μόρια των χημικών
ενώσεων;
β)Η γλυκόζη έχει μοριακό τύπο C6H12O6
ι)Από ποια στοιχεία αποτελείται;
ιι)Ποσά άτομα από κάθε στοιχείου υπάρχουν στο μόριο της γλυκόζης;
5)α)Ποιες από τις παρακατω προτασεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ)
ι)Η εξάχνωση είναι φυσικό φαινόμενο αντιθετο της τήξης
ιι)Το βρώμιο και ο υδράργυρος είναι υγρά χημικά στοιχεία.
ιιι)Τα αμέταλλα είναι ελατά και όλκιμα
ιv)Τα ιόντα είναι άτομα που αποβάλλουν η προσλαμβάνουν ηλεκτρονια
v)Η ατομικότητα ενός στοιχείου έχει μόνο μια τιμή
β)Συμληρωστε τα κενά με τις καταλληλες λέξεις
ι)Στις χημικές αντιδράσεις τα …….. ... .. . αναδιατάσσονται και δημιουργούνται
νέα ……….. .Η συνολική …………… των αντιδρώντων είναι ίση με τη
συνολική ………….. των προιοντων.Η αύξηση της θερμοκρασιας συνεπαγεται
…………. της ταχύτητας μιας χημικής αντίδρασης.

6)α)Τι ονομάζονται μιγματα;τι είναι ομογενη και τι ετερογενή μίγματα;
β)Να διακρίνεται τα παρακατω μίγματα σε ομογενη και ετερογενή
ι)χυμός πορτοκαλιου ιι) αλατόνερο ιιι)αίμα ιv)λαδόξιδο v) χώμα
vι) ελληνικός καφές vιι) ατσάλι vιιι) κρασί
7)α)Τι ονομάζεται διαλυμα;Ποιο συστατικό ενός διαλύματος ονομάζεται διαλυτής
και ποιο διαλυμένη ουσία;
β)Τι σημαινουν οι εκφράσεις ι)διάλυμα υδροχλωριου 20% u β (20%w/w) ιι)12%
vol που αναγραφεται στην ετικέτα ενός εμφιαλωμενου κρασιού.
8)Να συμπληρωθουν οι συντελεστες στις παρακατω χημικές εξισώσεις:
ι)H2 + O2 → H2O
ιι)N2 + H2 → NH3
ιιι)CH4 +O2 → CO2+H2O
ιv)Fe + S
→ FeS
9)Διάλυμα σχηματίζεται με την ανάμειξη 120gr νερού με 30gr θεϊκού οξέως
α)Ποια είναι η μάζα του διαλύματος;
β)Ποια είναι η % u β (%w/w) περιεκτικότητα του διαλύματος;

