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 -1درستی یا نادرستی جوالت زیر را هشخص کرده و علت نادرستی یا شکل درست جوالت نادرست را بنویسیذ.
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آ) تکٌسین ًخستیي عٌصشی بَد کِ دس ساکتَسّای ّستِ ای ساختِ شذ.
ب) ٍقتی آّي اکسیذ هی شَد ،صًگاس پیَستِ ای بِ سًگ قَُْ ای سٍی آى سا هی پَشاًذ.
پ) دس ساختاس یخ اتن ّای ّیذسٍطى دس ساس حلقِ ّای  6ضلعی قشاس هی گیشًذ.

ت) داًشوٌذاى با دستگاّی بِ ًام عیف سٌح اص پشتَّای گسیل شذُ اعالعات هی گیشًذ.
 -2جاهای خالی را با هوارد هناسب دروى کادر تکویل کنیذ.
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« وًشتاری –  – ppmآویًن – درصذ جرمی – ومادی – کاتیًن »
آ) بِ یَى ّای هثبت
ب) دس هعادلِ

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

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

ٍ بِ یَى ّای هٌفی

بشخالف هعادلِ

پ) بشای هحلَل ّای خیلی سقیق بِ خای

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

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

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

اص

هی گَیٌذ.

حالت فیضیکی ٍاکٌش دٌّذُ ٍ فشآٍسدُ ًیض ًَشتِ هی شَد.

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

استفادُ هی شَد.

 -3هفاهین زیر را تعریف کنیذ.
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آ) خشم هَلی :
ب) پیًَذ کٍَاالًسی :
پ) اًحالل پزیشی :
 -4نام هریک از ترکیب های زیر را بنویسیذ.
آ) : Nacl

1/5

ب) : FeSO4

پ) : SO3
 -5فرهول شیویایی هر یک از هوارد زیر را بنویسیذ.
ب) هس ( )IIسَلفیذ :

آ) پتاسین ًیتشیذ :
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پ) فسفش پٌتابشٍهیذ :
 -6به پرسش های زیر پاسخ دهیذ.
Fe(OH)3 + H2

آ) هعادلِ سٍبشٍ سا هَاصًِ کٌیذ.
ب) هعادلِ ٍاکٌش صیش سا تکویل کٌیذ.

)……………….. (g) + ……………….. (g

پاسخ سًاالت در ريی برگ سًال وًشتٍ شًد ،ویاز بٍ پاسخىامٍ سفیذ وذارد.

پاسخىامٍ سفیذ دادٌ شًد.

نور
خورشید

Fe + H2O

)NO2(g) + O2(g
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صفحٍ 2
دوبالٍ سًال امتحان درس شیمی دَم

از

3
تاریخ امتحان:
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 -7به پرسش های زیر پاسخ دهیذ.
آ) تعذاد رسات صیش اتوی

2+

Zn

65

بارم

سا دس صَستی کِ اختالف ًَتشٍى ٍ پشٍتَى آى  5باشذ بِ دست آٍسیذ.
1/5

ب) دس خذٍل صیش هقذاس  xسا بیابیذ.

جرم اتمی میاوگیه
X

فراياوی
52
درصد
48
درصد

جرم اتمی

وماد

106/9 amu

Ag

107

108/9 amu

Ag

109

 -8به پرسش های زیر پاسخ دهیذ.
آ) دس  32Geچٌذ صیش الیِ پش ٍ چٌذ الکتشٍى با  l = 1هشاّذُ هی شَد.

ب)آسایش الیِ ظشفیت

2+

25 A
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سا ًَشتِ ٍ تعذاد صیش الیِ ًین پش سا دس آى هشخص کٌیذ .

پ) سًگ ّای آبی ٍ سبض دس عیف ًششی خغی ّیذسٍطى داسای چِ عَل هَج ّایی ّستٌذ.

 -9به پرسش های زیر پاسخ دهیذ.
آ) دٍ ًوًَِ اص سَخت ّای سبض سا ًام ببشیذ.
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ب) دٍ هَسد اص هضشات باساى اسیذی سا بٌَیسیذ.

پ) دٍ هَسد اص عَاهل هؤثش بش حدن گاصّا سا ًام ببشیذ.
 -10به پرسش های زیر پاسخ دهیذ.

آ) ٍاکٌش ّای هشبَط بِ اٍصٍى دس استشاتَسفش سا بٌَیسیذ.

1/5

ب) اص ٍاکٌش  2/3gسذین با آب هغابق هعادلِ صیش چٌذ هیلی لیتش گاص ّیذسٍطى دس ششایظ  STPحاصل هی شَد)Na=23 g/mol( .
)2Na(s) + 2H2O(l) 2NaOH(aq) + H2(g

موفق باشید

جمع کل

صفحٍ 3
دوبالٍ سًال امتحان درس شیمی دَم

از
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رشتٍ َای ریاضی  -تجربی

 -11ساختاس لٍَیس  PCl3 ٍ CO2سا سسن کٌیذ.
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6C , 8O , 15P , 17Cl

1

 -12بِ پشسش ّای صیش پاسخ دّیذ.. .
:O:
..
..
 Oکذام قغبی ٍ کذام ًاقغبی است ؟
=
S
–
O:
آ) بیي H – C N:
..
ٍ ..

1

ب) بیي گاصّای  N2 ٍ NH3کذام سشیعتش بِ هایع تبذیل هی شَد ؟ چشا ؟

 -13به پرسش های زیر پاسخ دهید.
آ) اگش بِ کوک  4هیلی گشم سذین ّیذسٍکسیذ  NaOHیک ًوًَِ هحلَل با غلظت  50ppmدسست کٌین خشم هحلَل حاصل چٌذ
1

گشم خَاّذ بَد.

-1

ب) دس  250هیلی لیتش هحلَل  0/5هَالس سذین ًیتشات چٌذ گشم اص ایي هادُ حل شذُ است ؟ ( )NaNO3 = 85 g.mol

 -14به پرسش های زیر پاسخ دهید.
آ) اص بیي  CH3OH ٍ NaClکذام الکتشٍلیت ٍ کذام غیش الکتشٍلیت است ؟
1

ب) آیا یذ ( )I2دس ّگضاى ( )C6H14حل هی شَد ؟ چشا ؟

 -15به پرسش های زیر پاسخ دهید.
آ) دستگاُ ّا ی شیشیي کٌٌذُ آب بش اساس چِ پذیذُ ای عول هی کٌٌذ ؟

ب) هغض هذاد (گشافیت) خضء کذام دستِ اص سساًاّا هحسَب هی شَد ؟
پ) ّشیک اص هعادلِ ّای اًحالل صیش سا تکویل کٌیذ.
)a) Al(NO3)3(s)  …………………(aq) + 3 …………………(aq
)b) C2H5OH(L)  …………………(aq

موفق باشید

جمع کل
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