
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                            Aگروه سؤاالت 
 

 ّای داخل کادر کاهل کٌیذ. )چٌذ عبارت اضافی است.(ّای زیر را با استفادُ از ٍاژُجولِ 1
 

Cدىا / ظیهیعیو / کصةً /  H OH2  عٍؿص / گصىا / فّالد / ىٍگٍض / 3گیصد / / ىی 5

Cعٍؿص / ظال /  4گشارد / ةَ اػحصاك ىی H O6 12 6 
 

 ػّد. انف( از .................... ةَ عٍّان ظّرث ظتض یاد ىی

ُنای ػنیيیایی انرحنصون کارةصد دارد و ىاٌٍس ژرىاٌیو در واکنٍغرظاٌاُا ب( ................... عٍؿصی اظث کَ در ظارث ٌیيَ

.  ........................ 

Lپ( در دورة چِارم جسول ........... عٍؿص وجّد دارد کَ در زیصالیَ  0  وn   ُا فلط یک انرحصون وجّد دارد.آن 4

 ت( ............... ىعیاری از ىیاٌگیً اٌصژی جٍتؼی ذرات ظازٌسة ىاده اظث. 

 ػّد.ُایی غٍی از ایً فهض و فهضات واظعَ در کف اعياق دریاُا یافث ىیُایی از فهض .............. ةَ ؾّرت کهّرَث( ٌيٌَّ
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 ّای ًادرست را بٌَیسیذ. عبارت ّای زیر را هشخص کٌیذ ٍ شکل درستًادرستی ّریک از جولِدرستی یا  2

 ایی از جصکیتات ىّنرّنی داٌعث.جّان ٌيٌَّانف( جصکیتات آنی را ىی

 عٍؿص ةا ظعح دررؼان وجّد دارد.  در دورة چِارم جسول چِارده  ب(

  پ( اگص ةَ جصم یرعاٌی از آب و روغً زیحّن گصىای ةصاةص داده ػّد، جغییص دىای روغً زیحّن کيحص رّاُس ةّد.

 ػّد. اٌصژی پحاٌعیم ىّجّد در یک ىاده ةا ٌام اٌصژی دروٌی یاد ىی از ت( در ةصری ىٍاةع

 ُا، یک فصایٍس گصىاده اظث. ث( ُضو ػیص در ةسن و جتسیم آن ةَ فصآورده

2 

Cگرهااای صا اال از سااَختي یااک هااَ  ا اااًَ    3 H OH2 کیلااَژٍ  باار هااَ  اساات.   1368براباار  5

J
H O

g. C
(C / )2 4 2 

 واکٍغ ظّرحً اجاٌّل را ةٍّیعیس و ىّازٌَ کٍیس. انف( 

C)را در واکٍغ وارد کٍیس.  Qب( ىلسار عسدی  H OH g.mol ) 1
2 5 46 

 ةَ جّش آورد؟ C60گصم آب را از  36پ( چٍس گصم اجاٌّل ةایس ةعّزد جا ةحّاٌس دىای 

2 

xیَىآرایش الکترًٍی  4
2  ِبd

 ختن شذُ است. 44

 را رظو کٍیس.  xانف( آرایغ انرحصوٌی گعحصدة عٍؿص 

 را ىؼزؽ کٍیس.  xب( دوره و گصوه عٍؿص 

Lچٍس انرحصون ةا عسد کّاٌحّىی  xپ( در عٍؿص  0 وجّد دارد؟ 

1 

 3 از 1صفحه ی 

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

 تجربی -ریاضی  یازدهن هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 2شیمی نام درس: 

 فردفاطمه فاریابی نام دبیر:

 10/1399 / 17 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح  10:00  ساعت امتحان:

 دقیقه 120مدت امتحان : 
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 ّا پاسخ دّیذ. ّای دادُ شذُ بِ پرسشبا  َجِ بِ ٍاکٌش 5

Mg XCl X MgCl  2 2 (1  

X AgCl XCl Ag  22 2 (2                        

x     دُس()واکٍغ ٌيی FeCl 2 (3 

FeBrدُس(     )واکٍغ ٌيی Ag 2 (4                                        

(s) (s) (s) (l)Fe O Al Al O Fe  2 3 2 32 2 4 (5 

|
CH CH CH CH ....... CH CH CH CH

OH

       3 3 3 2 3 (6 

Agپشیصیواکٍغ  ،4جا  1انف( ةا جّجَ ةَ واکٍغ  , Fe , Mg , X .را ةا ُو ىلایعَ کٍیس 

 را ةٍّیعیس.  5ب( ٌام واکٍغ 

 را ةٍّیعیس.  5پ( یک کارةصد ةصای آًُ ىشاب جّنیس ػسه در واکٍغ 

 کاىم کٍیس.  6ت( جای رانی را در واکٍغ 

2 

 ّای زیر پاسخ دّیذ.  ة زغا  سٌگ بِ پرسشدربار 6

 ػّد؟ )در ىلایعَ ةا ةٍضیً(ای ىیانف( اظحفاده از زغال ظٍگ چصا ةاعخ جؼسیس ادص گهزاٌَ

 ػّد را ٌام ةتصیس.ػّد ونی از ظّرحً ةٍضیً جّنیس ٌيیب( دو آالیٍسه کَ از ظّرحً زغال ظٍگ جّنیس ىی

 اٌسازٌس؟ )واکٍغ الزم ٌیعث.(را ةَ دام ىی SO2پ( در ىعادن زغال ظٍگ چگٌَّ گاز 

1 

 ّای زیر پاسخ کَ اُ دّیذ.  بِ پرسش 7

Cانف( گصاٌصوی گصیط  H18 Cو وازنیً   38 H25  را ةاُو ىلایعَ کٍیس.  52

 ن، ُص دو ىایع ةیصٌگی ُعحٍس. یک راه ةصای ػٍاظایی ایً دو جصکیب پیؼٍِاد کٍیس. ُگض -1ب( ُگضان و 

 ی رانی را در واکٍغ زیص پص کٍیس و رٌگ رظّب جّنیس ػسه را ىؼزؽ کٍیس. ُاپ( جا

(aq) (s)FeCl .......... Fe(OH) .............  3 3 

...............رٌگ : 

25/1 

 را بٌَیسیذ.  a  ٍbالف( ًام  رکیبات  8

                
                                                     

                                                       

 ب( فرهَ  شیویایی  رکیبات زیر را بٌَیسیذ.

 ً( ٌفحان2ِةّجیً                                   -1( 1

1 

9  

 

 

 انف( ىیاٌگیً ػست جٍتغ ذرات را در دو ظصف ةا ُو ىلایعَ کٍیس. 

 ب( ظصفیث گصىایی ٌلصه را ىداظتَ کٍیس. 

کیهّژول گصىا داده ػّد، افضایغ دىای کسام كععَ ةیؼنحص رّاُنس ةنّد؟ )ىداظنتَ کٍینس.( چنَ  2/1پ( اگص ةَ ُص كععَ 

 گیصیس؟ای ىیٌحیجَ

75/1 

  3 از 2صفحه ی 

 فهض  

 ظصفیث گصىایی ویژه 45/0 23/0

 

 

 

 

(a 
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)ةا جّجَ ةَ ٌيّدار کَ در دىای اجاق  10 C)25 ُا پاظذ دُیس. ةاػس. ةَ پصظغىی 

 انف( ایً ٌيّدار ىصةّط ةَ کسام ظاىاٌَ اظث؟ 

 در اجاق C5( ةعحٍی 2         در اجاق       C60( ػیص 1

 ( در خانث پایاٌی دىای ظاىاٌَ و ىدیط را ةاُو ىلایعَ کٍیس. ب

 را در ایً ظاىاٌَ ىؼزؽ کٍیس.  E( عالىثپ

 ( ٌيّدار، ىصةّط ةَ یک ظاىاٌَ گصىاده اظث یا گصىاگیص؟ ت

 

1 

NaN)گصم ظسیو آزیس  30 11  ػّد. ظتق واکٍغ زیص ججضیَ ىی 3(

(s) (s) (g)NaN Na N


 3 2 

 جّنیس ػسه ةاػس.  STPنیحص گاز ٌیحصوژن در ػصایط 14ٍغ اگص در پایان واک

Na)انف( واکٍغ را ىّازٌَ کٍیس.   ,  NaN : g.mol )  1
323 65 

 ب( درؾس رهّص ظسیو آزیس را ةسظث آوریس. 

 ىاٌسه را در پایان واکٍغ ةسظث آوریس. جاىس ةاكیپ( جصم 

2 

 ةاػس: ٪00اگص ةازده درؾسی در واکٍغ زیص ةصاةص  12

(s) (aq) (aq) (g)MnO HCl MnCl Cl H O   2 2 2 24 2 
 

 جّنیس ػسه اظث؟ Cl2ىّالر چٍس نیحص گاز  2/0 (HCl)نیحص ُیسروکهصیک اظیس ىیهی 500از واکٍغ 

( Cl /  g.L , Cl g.mol )   1 1
2 21 2 71 
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 ُا پاظذ دُیس. دُس ةَ پصظغایی عٍاؾص را ٌؼان ىیةا جّجَ ةَ جسول زیص کَ كعيحی از جسول دوره 13

 

 

 

 

 

 

 

 انف( کسام عٍؿص ةیؼحصیً رؿهث ٌافهضی را دارد؟

 ةاُو ىلایعَ کٍیس.  رکر دلیلرا ةا  Bو  Aب( ػعاع اجيی دو عٍؿص 

 دُس؟واکٍغ ىی  H2پ( کسام عٍؿص ٌافهضی در دىای اجاق ةَ آراىی ةا گاز 

 ةسظث آوریس.  Fُای الیَ ظصفیث عٍؿصرا ةصای انرحصون Lو  nت( ىجيّع اعساد کّاٌحّىی 

Cیّن ث( کساىیک از دو 3  وD 3 ػٌّس؟اکحث ىی 

 کاىالً پص ػسه اظث؟ f4ج( در کسام عٍؿص زیصالیَ 

 

2 

 3 از 3صفحه ی 
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