ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ
ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 2
ΘΕΜΑ 1 Ο
i) Να χαρακτη ρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασ μένες:
Α) Σκληρότη τα είναι η ι διότητα ενός υλικού να μη ν αντέ χει σε μικρότε ρο ή
μεγαλύτερο βαθ μό σε καταπ ονήσεις.
Β) Το καουτσ ούκ κ αι το ατσάλι έχουν με γάλη ε λαστικ ότη τα.
Γ) Ο χαλκός έ χει μεγάλη θε ρμική και η λεκ τρική αγω γιμότη τα.
Δ) Α νθρωπ ογε νές περιβάλλον εί ναι οτιδή ποτε δημι ουργεί ο άνθ ρωπος.
Ε) Η χρήση τω ν χημικώ ν προϊόντω ν είναι πάντοτε επωφελής γι α τον άνθ ρωπο και
το περιβάλλον.
ii) Τι ονομάζουμε ση μείο ζέσης και τι ση μείο τήξης ; Από τι εξαρτώ νται;

ΘΕΜΑ 2 Ο
Να συμπλη ρώσετε τα κενά σ τις επό μενες προτάσεις:
Α) Το χρώ μα κ αι η πυκ νότητα εί ναι ορισμένες απ ό τις ……………… ……………… που
έχει κάθε υλικό.
Β) Η ………………. εκφράζει τη ν ικ ανότη τά του να χαράζει κάπ οια υλικά ή να
…………………….. από αυτά.
Γ) Η …………………… είναι η ιδι ότη τα ενός υλικού να μην αντέ χει περισσότερο ή
λιγότερο σ τις καταπονήσεις.
Δ) Η μέτρηση της σκληρότη τας γίνε ται με την εμπειρική κλίμακα …….. . Στη ν
κλίμακ α αυτή το σκλη ρότε ρο υλικό είναι το διαμάντι.
Ε) Το καουτσούκ έ χει μεγάλη ………………. . Η ……………… είναι η ιδι ότη τα που έχει
ένα υλικό να επ ανέ ρχε ται στο αρχικό του σχήμα μετά από π αραμόρφωση.

ΘΕΜΑ 3 Ο
Α) Να συμπλη ρώσετε τις ονομασίες τω ν μεταβολώ ν της φυσικής κατάστασης
των υλικών στο π αρακάτω δι άγραμμα:

B) Ποιες δι αφορές γνωρί ζετε με ταξύ του βρασμού κ αι της εξάτμισης;

ΘΕΜΑ 4 Ο
Στον π αρακάτω πίνακα δί νονται τα σημεί α τήξης και ζέσης γι α τέσσερις ουσίες σε
πίεση 1 atm.
Α) Σε π οια φυσική κατάσταση βρίσκεται η κάθε ουσία σε θερμοκ ρασία δω ματίου
(25 Ο C) ;
B) Ποιες ουσίες θα αλλάξουν φυσική κατάσταση αν η θερμοκ ρασία τους
μεταβληθεί απ ό τους 25 ο C στους: i) -50 ο C, ii) 100 ο C
ΟΥΣΙΑ
Α
Β
Γ
Δ

Σ.Τ . ( ο C )
-60
16
40
-80

Σ.Ζ. ( οC )
70
118
188
17

Γ) Αν αρχίσ ουμε απ ό τους 25 ο C να θερμαίνουμε τις υγρές ουσίες, π οια θα
εξαερωθεί πρώ τη;
Τα θέματα είναι ισοδ ύναμα και απαντώνται όλα!

Σας ευχόμαστε επιτυχία!

