جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

تاریخ امتحان1400/02/ 29 :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام پدر........................................... :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

شواره داوطلب............................... :

نمره به حروف:

نام دبیر:

نمره به حروف:
تاریخ و امضاء:

محل مهر و امضاء مدیر

ردیف

بارم

تاریخ و امضاء:

نمره تجدید نظر به عدد:

ساعت امتحان 10 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  120 :دقیقه

آزهوى پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1399 -1400

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نام دبیر:

نام دبیر :سارا کشاورز

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

هقطع و رشته :دهن ریاضی و تجربی

نمره به عدد:

نام درس :شیمی

سؤاالت

1

تا اًتخاب ٍاصُی هٌاعة عثارات سیز را کاهل کٌیذ.
الف)  ............گاسی اعت کِ تا هلکَل ّای عِ اتوی در الیِ ..........هاًٌذ یک پَؽؼ ًاسک سهیي را احاطِ کزدُ اعت.
ب) ؽیوی داى ّا دهای  ٍ .........فؾار  .............را ؽزایط اعتاًذارد در ًظز هی گیزًذ.
2

ج) اًحالل پذیزی گاس ّا در آب تا .................دها ٍ ......................فؾار کاّؼ هی یاتذ.
ت) اس ٍاکٌؼ ًقزُ ًیتزات تا هحلَل عذین کلزیذ رعَب  .............تؾکیل هی ؽَد.
ث) تزای تیاى غلظت آالیٌذُ ّای هَجَد در َّا اس کویت  ........اعتفادُ هی ؽَد.
2
درعتی یا ًادرعتی عثارت ّای سیز را تعییي کٌیذ ٍ در صَرت ًادرعتی ؽکل صحیح آى را تٌَیغیذ.
الف) هخلَطی ّوگي اس دٍ یا چٌذ هادُ کِ حالت فیشیکی ٍ تزکیة ؽیویایی در عزتاعز آى یکغاى ٍ یکٌَاخت
اعت ،هحلَل ًام دارد.

1/5

ب) در تعزیف جزم اتوی ًغثی جزم پزٍتَى ٍ الکتزٍى تا ّن تزاتز ٍ در حذٍد  1amuدر ًظز گزفتِ هی ؽَد.
ج)ٍاکٌؼ سیز تؾکیل اٍسٍى اعتزاتَعفزی را ًؾاى هی دّذ:
NO(g) + O3

3

)NO2(g) + O2(g

هعادلِ ی ؽیویایی سیز را کاهل کٌیذ.
............. +..........

ًقزُ ًیتزات  +هٌیشین عَلفات

0 /5

صفحه ی  1از3
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4
تا تَجِ تِ ؽکل ً ،وَدار ًقاط جَػ
تزکیثات ّیذرٍصى دار گزٍُ  16را تحج کٌیذ.
1

5

تا تَجِ تِ گؾتاٍر دٍقطثی ّز هادُ تَضیح دّیذ:
کِ اًحالل ایي دٍهادُ در یکذیگز اهکاى پذیز اعت؟چزا؟

6

ماده

گشتاور دوقطبی()D

C6H14

=0

استون

<0

آیا حل ؽذى عذین کلزیذ در آب اًحالل هلکَلی اعت؟ هزاحل اًحالل ایي هادُ در آب را ؽزح دادُ ٍ هعادلِ ی
1/5

اًحالل را ًَؽتِ ٍ هَاسًِ کٌیذ.

7

1

در  20mlاتاًَل تا چگالی  0/75گزم تز هیلی لیتز  ،هقذار  5گزم یذ حل ؽذُ اعت.درصذ جزهی هحلَل را هحاعثِ

1/5

کٌیذ.
8

آرایؼ الکتزًٍی فؾزدُ را تزای گًَِ  A2+تا عذد اتوی  27تٌَیغیذ ،دٍرُ ٍ گزٍُ ٍ دعتِ ی گًَِ  Aرا هؾخص کٌیذ.

9

جزم اتوی هیاًگیي را تزای اتن دادُ ؽذُ هحاعثِ کٌیذ.

10

دهای گاسی  427Cاعت.اگز فؾار ایي گاس را  40درصذ کاّؼ دّین تِ طَری کِ طی ایي فزآیٌذ حجن گاس  50درصذ

1

1/5

افشایؼ یاتذ ،دهای گاس چٌذ درجِ علغیَط خَاّذ ؽذ؟
1/5

صفحه  2از 3
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11

ًام یا فزهَل ؽیویایی تزکیثات دادُ ؽذُ را تٌَیغیذ.
آّي( )IIIتزهیذ

دی کلز تزی یذیذ

P2O5

Cu2S
آلَهیٌین کزتٌات

آهًَین عَلفات
AgOH

12

SiCl4

تزای اکغایؼ  1/8گزم گلَکش طثق ٍاکٌؼ سیز  ،چٌذ لیتز اکغیضى در ؽزایط اعتاًذارد السم اعت؟
)(C=12 , H=1 ,O=16 g.mol-1

13

2

)C6H12O6 (g) + 6 O2(g

)6CO2(g) + 6H2O(g

1

کذاهیک اس هلکَل ّای سیز قطثی ٍ کذاهیک ًاقطثی ّغتٌذ؟ تا رعن عاختار لٍَیظ ٍ تَضیحات پاعخ دّیذ.
2

)(SO3 , F2 , HBr , CS2

14

تا تَجِ تِ جذٍل سیز هعادلِ ی اًحالل پذیزی  KNO3را تٌَیغیذ.

15

هَاسًِ هعادلِ ؽیویایی سیز را کاهل کٌیذ ٍ ًغثت هجوَع ضزایة ٍاکٌؼ دٌّذُ ّا تِ فزآٍردُ ّا را تِ دعت آٍریذ.

60

40

20

0

دها() C

46

39

32

16

gKNO3/100H2O

)Zn(NO3)2 (aq) + N2O(g) + H2O(g

)4Zn(s) + 10 HNO3(l

1

1

صفحه ی  3از3
جمع بارم  20 :نمره
شاد و پیروز باشین امیدهای سرزمین مادری؛ ایران!
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :شیوي دهن(الف)

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبیر :سارا کشاورز

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کلید

تاریخ اهتحاى1400/02/ 29 :
ساعت اهتحاى 10:00 :صبح /عصر

سؤاالت پایانترم دوم سال تحصیلي 1399-1400

هدت اهتحاى 120 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

الف -اٍزٍى،استراتَسفر ب -صفر درجِ سلسیَس ،یک اتوسفر پ -افسایش،کاّش تً -قرُ کلرید ثppm -

2

الف-ص ب-غ پرٍتَى ٍ ًَترٍى پ-غ در الیِ ترٍپَسفر را ًشاى هی دّد.

3

ًقرُ سَلفات ٍ هٌیسین ًیترات

4

آب بِ دلیل پیًَد ّیدرٍشًی از ّوِ بیشتر است ٍبقیِ ترکیبات با افسایش جرم هَلی افسایش یافتِ است.

5

خیر زیرا ّگساى ًاقطبی است اها استَى قطبی است.

6

خیر،اًحالل یًَی است کِ شاهل  2هرحلِ آب پَشی ٍ تفکیک یَى ّاست
)Na+(aq) + Cl(aq
اتانول

7

NaCl
0.75*20

=(5/20)*100= 25%درصد جرهی
گرٍُ  ،7دٍُ  ، 4دستِ ٍاسطِ : [18Ar] 3d7

8
9

2+
27A

* 100=75% M=(25*37+75*35)/100=35/5

11

T2= 630-273=357 C

: [18Ar]4s23d7

=F2

T2= 630K

* 100=25%

دی کلر تری یدید

هس( )Iسَلفید

Cl2I3

Cu2S

Fe(Br)3

P2O5

آلَهیٌین کربٌات

ًقرُ ّیدرٍکسید

آهًَین سَلفات

سیلسین تترا کلرید

AgOH

(NH4)2SO4

SiCl4

Al2(CO3)3
12

=0/224LO2

13
14

دی فسفر پٌتا اکسید

*

*

* 1/8g A

ًاقطبی-قطبیً-اقطبیً-اقطبی
S=0/5T+ 16

a =(46-16)/60=0/5 b=16

15
جمع بارم 02:نمره

=F1

P1V1/T1 = P2V2/T2
P1V1/700=0/6P1* 1/5 V1/T2

آّي( )IIIبرهید

11

27A

14/10=1.4
نام و نام خانوادگی مصحح  :سارا کشاورز
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امضاء:

