
 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ  

ΤΑΞΗ: Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 3 

ΘΕΜΑ 1o 

Α. Στις παρακα τω προτα σεις να επιλε ξτε τη σωστη  απα ντηση :  
1. Τι δεν ισχύ ει για μια χημικη  ε νωση;  
α. Διασπα ται σε στοιχει α.  

β. Τα στοιχει α της διατηρού ν πολλε ς απο  τις ιδιο τητες τούς.  
γ. Έχει σταθερο  σημει ο τη ξεως και ζε σεως.  

δ. Έχει σταθερη  ποσοτικη  σύ σταση.  
 
2. Ο πύρη νας αποτελει ται απο :  
α. πρωτο νια και ηλεκτρο νια  

β. πρωτο νια και νετρο νια  

γ. ηλεκτρο νια και νετρο νια  

δ. μο νο απο  πρωτο νια  
 
3. Κα θε α τομο ει ναι:  
α. θετικα  φορτισμε νο  

β. αρνητικα  φορτισμε νο  

γ. ηλεκτρικα  ούδε τερο  

δ. α λλοτε θετικα  και α λλοτε αρνητικα  φορτισμε νο  
 
4. Όταν ε να α τομο πα ρει ηλεκτρο νια, μετατρε πεται σε:  
α. κατιο ν  

β. ανιο ν  
γ. μο ριο  

δ. θετικο  ιο ν  
 
5. Το ιο ν τού χλωρι ού με φορτι ο -1,  προκύ πτει απο  ε να α τομο Cl ο ταν:  

α. προσλα βει 1 ηλεκτρο νιο  

β. αποβα λλει 1 ηλεκτρο νιο  

γ. προσλα βει 1 πρωτο νιο  

δ. αποβα λλει 1 πρωτο νιο. 
 

Β.  Ποιες απο  τις παρακα τω προτα σεις ει ναι σωστε ς και ποιες λανθασμε νες;  
1. Οι χημικε ς ενω σεις παρασκεύα ζονται αποκλειστικα  στα εργαστη ρια.  

2. Όταν ενω νονται διαφορετικα  α τομα, δημιούργού νται μο ρια χημικω ν ενω σεων.  

3. Κα θε χημικη  ε νωση αποτελει ται απο  δύ ο η  περισσο τερα χημικα  στοιχει α με σταθερη  αναλογι α 
μαζω ν.  

4. Λο γω των νετρονι ων ο πύρη νας ε χει θετικο  φορτι ο.  

5. Η μα ζα των νετρονι ων ει ναι σχεδο ν ο ση και η μα ζα των ηλεκτρονι ων.  



 

 

ΘΕΜΑ 2o 

Α. Να σύμπληρω σετε τα κενα : 

1. Σύ μφωνα με την ατομικη  θεωρι α, η ύ λη αποτελει ται απο  .............................., δηλαδη  απο  
................................. σωματι δια πού δεν ............................... σε μικρο τερα. 
2. Τα ............................... ενω νονται μεταξύ  τούς και σχηματι ζούν πιο σύ νθετα σωματι δια: τα 
...................... .  

3. Τα ............................ ,κατα  το Δημο κριτο η ταν α φθαρτα και .................................. σωματι δια . 

4. Στις εξω θερμες αντιδρα σεις η θερμοκρασι α …………………..  .  

5. Οι ούσι ες οι οποι ες σχηματι ζονται σε μι α χημικη  αντι δραση ονομα ζονται  ………………… . 

Β. Κατα  τη θε ρμανση ενο ς ύγρού  ύλικού  μετρη θηκε η θερμοκρασι α σε σύνα ρτηση με το χρο νο και τα 
αποτελε σματα δι νονται στο παρακα τω δια γραμμα. Τι ει ναι αύτο  το ύλικο , χημικη  ε νωση η  μι γμα; 
Αιτιολογη στε την απα ντηση σας. 

 

 

ΘΕΜΑ 3o 

Α. Ποια σύμπερα σματα προκύ πτούν απο  την ηλεκτρολύτικη  δια σπαση τού νερού ; 

Β. Να χαρακτηρι σετε τα παρακα τω μο ρια ως μο ρια χημικω ν στοιχει ων η  μο ρια χημικω ν ενω σεων: 

O3 , CH4 , CO2 , N2 , NH3 , H2SO4 , P4 , NaOH.  

Γ. Να περιγρα ψετε τη δομη  τού ατο μού. Τι γνωρι ζετε για το φορτι ο και τη μα ζα κα θε ύποατομικού  
σωματιδι ού;  

Δ. Τι ονομα ζεται ατομικο ς και τι μαζικο ς αριθμο ς ενο ς στοιχει ού και πω ς σύμβολι ζονται; Γιατι  ο 
ατομικο ς αριθμο ς ονομα ζεται ταύτο τητα τού στοιχει ού;  

 
ΘΕΜΑ 4o 

Να σύμπληρω σετε τα κενα  στον παρακα τω πι νακα (ο λες οι περιπτω σεις αφορού ν α τομα):  

 

 Ατομικο ς 
αριθμο ς 

Μαζικο ς 
αριθμο ς 

Αριθμο ς 
πρωτονι ων 

Αριθμο ς 
νετρονι ων 

Αριθμο ς 
ηλεκτρονι ων 

Α 9   10  

Β 12 24    

Γ    30 26 

Δ  127 53   

Ε    18 17 

 
  



 

 

ΘΕΜΑ 5o 
 

Για το άτομο ενός στοιχείού γνωρίζούμε ότι έχει ατομικό αριθμό 12 και ότι τα πρωτόνιά τού είναι ίσα με τα 

νετρόνιά τού.  

Α. Να βρείτε τον μαζικό αριθμό τού στοιχείού.  

Β. Το ιο ν τού στοιχει ού αύτού  με φορτι ο -1, ει ναι ανιο ν η  κατιο ν; Να ύπολογι σετε τον αριθμο  των 
πρωτονι ων, των νετρονι ων και των ηλεκτρονι ων τού ιο ντος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


