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سؤاالت

1

تا اًتخاب ٍاصُ ی هٌاعة عثارات سیز را کاهل کٌیذ.
الف) ٍاکٌؼ تثذیل اٍسٍى تِ اکغیضى یک ٍاکٌؼ  ..........اعت  ،تٌاتز ایي هقذار اٍسٍى در الیِ  ........تقزیثا حاتت اعت.
ب) ایشٍتَج ّا ی یک اتن خَاؿ .................یکغاى ٍ خَاؿ  ......هتفاٍت دارًذ.
2

ج) اًحالل پذیزی گاس ّا در آب تا .................دها ٍ ......................فؾار افشایؼ هی یاتذ.
ت) عٌقزّای گزٍُ  2 ٍ 1جذٍل تٌاٍتی تا  ............الکتزٍى تِ آرایؼ گاس ًجیة قثل ار خَد هی رعٌذ.
ث) تزای تیاى غلظت هحلَل ّای رقیق اس کویت  ........اعتفادُ هی ؽَد.
2

درعتی یا ًادرعتی عثارت ّای سیز را تعییي کٌیذ ٍ در فَرت ًادرعتی ؽکل فحیح آى را تٌَیغیذ.
الف) در هعادلِ ًَؽتاری تز خالف هعادلِ ی ًوادی حالت فیشیکی ٍ ًوادؽیویایی هَاد ًوایؼ دادُ هی ؽَد.
ب) تیؾتزیي تعذاد الکتزٍى ّا در یک الیِ اس راتطِ  2n2تِ دعت هی آیذ.

1/5

ج)ٍاکٌؼ سیز تؾکیل اٍسٍى تزٍپَعفزی را ًؾاى هی دّذ:
)NO(g) + O3(g

3

)NO2(g) + O2(g

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

آهًَین ًیتزات +کلغین کزتٌات

0 /5

صفحه ی  1از3
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4

تا تَجِ تِ ؽکل ً ،وَدار ًقاط جَػ
تزکیثات ّیذرٍصى دار گزٍُ  14را 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

C5H12

=0

اتانول

<0

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

را ًَؽتِ ٍ هَاسًِ کٌیذ.

7

1

اگز  0/2هَل  NaOHرا در  12گزم آب حل کٌین.درفذ جزهی هحلَل را تِ دعت آٍریذ.
)(NaOH=40g.mol-1

8

آرایؼ الکتزًٍی فؾزدُ را تزای گًَِ  B2+تا عذد اتوی  24تٌَیغیذ ٍ دٍرُ ٍ گزٍُ ٍ دعتِ ی گًَِ  Bرا هؾخـ کٌیذ.

9

جزم اتوی هیاًگیي را تزای اتن دادُ ؽذُ هحاعثِ کٌیذ.

10

دهای گاسی  327Cاعت.اگز فؾار ایي گاس را  50درفذ کاّؼ دّین تِ طَری کِ طی ایي فزآیٌذ حجن گاس  60درفذ

1/5
1

1/5

افشایؼ یاتذ ،دهای گاس چٌذ درجِ علغیَط اعت؟

1/5

ففحِ  2اس 3
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11

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

دی یذ تزی تزهیذ

N 2O 4

Cr2S3
آلَهیٌین عَلفات

آهًَین کزتٌات
Zn(OH)2

12

SF6

اس تجشیِ  5گزم هتاًَل طثق ٍاکٌؼ سیز  ،چٌذ لیتز گاس ّیذرٍصى در ؽزایط اعتاًذارد السم اعت؟
)(C=12 , H=1 ,O=16 g.mol-1

13

2

)CH3OH (g

)CO (g) + 2H2 (g

1

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

)(SO2 , Br2 , HCl , CO2

14

تا تَجِ تِ جذٍل سیز هعادلِ ی اًحالل پذیزی  KClرا 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

33

27

gKCl/100H2O

4 KCl + NO +2 H2O + I2

KNO2 +2 KI + HCl

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
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نام دبیر :سارا کشاورز
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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-بزگطت پذیز،استزاتَسفز ب-ضیویایی ،فیشیکی پ -کاّص ،افشایص ت-اس دست دادى ثppm -

2

الف-غ ب-ظ پ-ظ

3

آهًَین کزبٌات ٍ کلسین ًیتزات

4

ّوگی ًا قطبی اًد ٍ ًقطِ جَش تزکیبات با افشایص جزم هَلی افشایص یافتِ است.

5

خیز سیزا پٌتاى ّیدرٍکزبي ٍ ًاقطبی است اها استَى قطبی است.

6

بلِ ،اًحالل یًَی است کِ ضاهل  2هزحلِ آب پَضی ٍ تفکیک یَى ّاست
+

)Na (aq) + Cl(aq
7

NaCl

*0/2 mol NaOH
=(8/20)*100= 40%درصد جزهی

8

گزٍُ ٍ 6 :دٍرُ ٍ 4 :دستِ ٍ :اسطِ

2+
24A : [18Ar] 3d4

24A : [18Ar]4s1ٍ3d5

9
=* 100=94% M=(6*6+94*7)/100
11
T2= 480-273=207 C

T2= 480K

=F2

=F1

* 100=6%

P1V1/T1 = P2V2/T2
P1V1/600=0/5P1* 1/6 V1/T2

11
دی ید تزی بزهید

آّي( )IIکلزید

کزم ( )111سَلفید

دی ًیتزٍصى تتزا اکسید

I2Br3

Cr2S3

FeCl2

N 2O 4

آلَهیٌین سَلفات

رٍی ّیدرٍکسید

آهًَین کزبٌات

گَگزد ّگشافلَئَرید

Al2(SO4)3

Zn(OH)2

(NH4)2CO3

SF6

12

=7LO2

13
14
15

*

*

* 5 gA

ًاقطبی-قطبیً-اقطبی-قطبی
S=0/32T+ 27
4 KCl +2 NO +2 H2O + I2

a =(46-27)/60=0/32 b=16
2KNO2 +2 KI + 4HCl
8/9

جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :سارا کشاورز
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امضاء:

