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سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

عثاسات صیش سا تعشیف کٌیذ.
پیًَذ ّیذسٍطًی:
1

1
خَسدگی:
دس جاّای خالی عثاسات هٌاػة تٌَیؼیذ.
الف) اص ٍاکٌؾ اکؼیذّای فلضی تا آب ( ..............اػیذ -تاص) تَلیذ هی ؿَد.تِ ّویي علت اکؼیذّای فلضی خاصیت
 ...............داسًذ.
2

ب) تا افضایؾ استفاع اص ػطح صهیي ،فـاس َّا  .....................هی یاتذ.

2

ج) سًگ قشهش دس طیف ًـشی خطی ّیذسٍطى هشتَط تِ اًتقال اص هذاس  ..................تِ هذاس  ....................اػت.
ت) اٍصٍى دس الیِ  ..........................اص َّاکشًُ ،قؾ صیاى آٍس داسد.
ث) دس فشآیٌذ اػوض هعکَع هَلکَل ّای آب تحت فـاس اص هحیط  ....................تِ هحیط  ...................هی سًٍذ.
تشای تْیِ  200هیلی لیتش هحلَل  2هَالس لیتین ػَلفات ،چٌذ گشم اص ایي ًوک هَسد ًیاص اػت؟ (Li=7,
)S=32,O=16:g.mol-1
1

3

تِ ػَاالت صیش پاػخ کَتاُ دّیذ:
الف) چشا تشای پشکشدى ٍ تٌظین تاد تایش خَدسٍّا تِ جای َّا اص ًیتشٍطى اػتفادُ هی کٌٌذ؟

4

ب) ػَخت ػثض اص چِ عٌاصشی تـکیل ؿذُ اػت؟ یک هخال اص ػَخت ػثض تٌَیؼیذ.

2

ج) آیا آب تصفیِ ؿذُ تِ سٍؽ صافی کشتي قاتل آؿاهیذى اػت؟چشا؟
اگش تفاٍت ؿواس الکتشٍى ّا ٍ ًَتشٍى ّا دس یَى تک اتوی  93X5+تشاتش  16تاؿذ ،عذد اتوی ایي عٌصش سا تِ دػت
5

آٍسیذ .ایي عٌصش دس کذام دٍسُ ٍ گشٍُ اص جذٍل تٌاٍتی جای داسد؟

صفحه ی  1از3
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1.5

دسػتی یا ًادسػتی عثاسات صیش سا هـخص کٌیذ( .علت ًادسػتی عثاسات سا تعییي کٌیذ).
الف) اٍساًیَم ؿٌاختِ ؿذُ تشیي فلض پشتَصایی اػت کِ دس سآکتَسّای اتوی کاستشد داسد.
ب) آب تِ دػت آهذُ اص تصفیِ تِ سٍؽ اػوضهعکَع آالیٌذُ کوتشی ًؼثت تِ آب تصفیِ ؿذُ تا صافی کشتي داسد.
6

2

ج) ّگضاى اص هَلکَل ّای ًاقطثی تـکیل ؿذُ ٍ هحلَل دس آب اػت.
ت) دس سٍؽ تقطیش تشکیثات آلی فشاس هَجَد دس آب جذا هی ؿًَذ.
ث) اًشطی سًگ ؿعلِ هغ اص سًگ ؿعلِ لیتین تیـتش اػت.
دس  75گشم هحلَل ػیشؿذُ پتاػین کلشیذ دس دهای هعیي 25 ،گشم ٍ KClجَد داسد .اًحالل پزیشی پتاػین کلشیذ دس

7

ایي دها چقذس اػت؟

1

کذاهیک اص تشکیثات صیش دس آب ٍ کذاهیک دس ّگضاى حل هی ؿًَذ؟ (ػاختاس لَئیغ سػن کٌیذ).
CH4 – SO2 – CH2O

8

1.5

ًقطِ جَؽ تشکیثات صیش سا هقایؼِ کٌیذ( .تا رکش دلیل) )(H=1, F=19, Cl=35.5, Br=80
HF – HCl- HBr
0.5

9

اص ٍاکٌؾ  5.4گشم فلض آلَهیٌیَم تا ػَلفَسیک اػیذ ،چٌذ هیلی لیتش گاص دس ؿشایط اػتاًذاسد تَلیذ هی ؿَد؟
)(Al=27:g.mol-1
)Al2(SO4)3 + 3H2(g

)2Al(s) + 3H2SO4(aq
1.5

10

دس هَسد عٌصش  24Crتِ ػَاالت صیش پاػخ دّیذ:
الف) آسایؾ الکتشًٍی آى سا سػن کٌیذ.

11

ب) چٌذ الکتشٍى تا  l=2 ٍ n=3داسد؟

1.25

ج) الیِ ظشفیت ،دٍسُ ٍ گشٍُ آى هـخص کٌیذ.

صفحه ی  2از3
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دس ٍاکٌؾ فلض آلَهیٌیَم تا ًیکل)(IIػَلفات هجوَع ضشیة ّای هَلی هَاد دس هعادلِ هَاصًِ ؿذُ آى تشاتش .................
اػت ٍ تِ اصای هصشف  10.8گشم آلَهیٌیَم  ..................گشم ًیکل تَلیذ هی ؿَد(Al=27, Ni=58:g.mol-1) .
Al2 (SO4)3 + Ni

Al + NiSO4
1.5

12

ًیشٍی تیي هَلکَلی تشکیثات صیش سا هقایؼِ کٌیذ( .تا رکش دلیل) )(O=16, C =12
CO, CO2 , O2
0.75

13

ٍاکٌؾ صیش سا هَاصًِ کٌیذ.
Ca(OH)2 + PH3

Ca3P2 + H2O

1

14

ًام یا فشهَل ؿیویایی تشکیثات صیش سا تٌَیؼیذ.
Fe2O3:
Ca3(PO4)2:

15

1

:کشٍم)ً(IIیتشیذ
:پتاػین ػَلفیذ
دس گؼتشُ هشئی اص پشتَّای الکتشٍهغٌاطیغ ،تیـتشیي اًشطی هشتَط تِ کذام سًگ ٍ تیـتشیي طَل هَد هشتَط تِ
کذام سًگ اػت؟

0.5

16

صفحه ی  3از3

جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :شيوی دهن ریاضی و تجربی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبير :هرین اکبری

دبیرستان غیر دولتی دخترانه متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد رسالت

کليد

تاریخ اهتحاى1398/03/ 21 :

سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی 97-98

ساعت اهتحاى 08:00 :صبح /عصر
هدت اهتحاى 100 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1
2

محل مهر یا امضاء مدیر

پیًَذ ّیذسٍطًی:قَی تشیي ًیشٍی تیي هَلکَلی اػت کِ تیي اتن ّیذسٍطى تا یکی اصاتن ّای  O ،Fیا  Nتشقشاسهی ؿَد(0.5) .

خَسدگی :تِ تشد ؿذى ،خشد ؿذى ٍ فشٍسیختي فلضّا تش احش اکؼایؾ ،خَسدگی گفتِ هی ؿَد(0.5) .
الف) تاص  -تاصی )(0.5

ب) کاّؾ )(0.25

ت) تشٍپَػفش )(0.25

ج) ػَم  -دٍم )(0.5
)0.4x(110/1) = 44gr (0.5

3

ث) غلیظ – سقیق )(0.5

)2 = x/0.2 x=0.4 mol (0.5

الف) صیشا سطَتت هَجَد دس َّا تاعج فشػَدگی تایش خَدسٍّا هی ؿَد(0.5) .
4

ب) ػَخت ػثض ؿاهل عٌاصش  H ٍ C ، Oاػت .هاًٌذ اتاًَل )(1
ج) خیش ،صیشا دس ایي سٍؽ تصفیِ ،هیکشٍب ّا دس آب تاقی هی هاًٌذ ٍ قثل اص هصشف تایذ عولیات کلشصًی اًجام ؿَد(0.5) .

5
6

)e+16+e+5=93, e=36, p=41 (0.5
الف) دسػت )(0.25
)(0.5

ت) ًادسػت ،تشکیثات آلی فشاس جذا ًوی ؿًَذ(0.5) .
)x= 50gr/100gr H2O (0.25

7
8
9

)n-e=16, n+p=93, p=e+5 (0.5

ب) ًادسػت ،هیضاى آالیٌذُ ّا تشاتش اػت(0.5) .

..
)C = O: (0.25), H2O (0.25

H

ث) دسػت )(0.25

)25/50=x/100 (0.5

H
)H – C – H (0.25) , Hexane (0.25

هَلی تیـتش ًقطِ جَؽ تاالتشی ًؼثت تِ ّیذسٍطى کلشیذ داسًذ.
5.4 gr Al x

11

الف) )1s22s22p63s23p63d54s1 (0.25

12

10.8 gr Al x

(
ب)  5الکتشٍى )(0.25
Al2 (SO4)3 + 3Ni
)

ج) دٍسُ  ٍ 4 :گشٍُ (0.5) 6 :
 2Al + 3NiSO4هجوَع ضشایة)0.75( 9:

(

) CO2 > CO > O2 (0.75کشتي دی اکؼیذ تِ دلیل جشم هَلی تیـتش ٍ کشتي هًََاکؼیذ تِ دلیل قطثی تَدى ًیشٍی تیي
هَلکَلی قَی تشی ًؼثت تِ اکؼیظى داسًذ.
)3 Ca(OH)2 + 2PH3 (0.5

14

16

)75 – 25 = 50 gr H2O (0.25

H
O
O
H
)ّ HF > HBr > HCl (0.75یذسٍطى فلَئَسیذ تِ دلیل داؿتي پیًَذ ّیذسٍطًی ٍ ّیذسٍطى تشهیذ تِ دلیل داؿتي جشم

10

15

ج) ًادسػتً ،اهحلَل دس آب اػت.

..
)S (0.25), H2O (0.25

)

13

دٍسُ(0.25) 5 :

گشٍُ(0.25) 5 :

آّي ) (IIIاکؼیذ Fe2O3 :

ّش هَسد () 0.25

کلؼین فؼفات Ca3(PO4)2 :
تیـتشیي اًشطی :سًگ تٌفؾ )(0.25

جمع بارم 20:نمره

Ca3P2 + 6H2O
: Cr3N2کشٍم)ً(IIیتشیذ
: K2Sپتاػین ػَلفیذ

تیـتشیي طَل هَد :سًگ قشهض )(0.25

نام و نام خانوادگی مصحح  :مریم اکبری
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امضاء:

