
 

 

 اداره کل آميزش وپرورش شىرستانىای استان تىران                                         شماره   صندلی          

 پاکدشت   مدیریت آميزش وپرورش شىرستان

 غیردولتی فاطمیهآميزشگاه / دبیرستان 

 شیمینام درس:    رانم نجف پير      :  دبیرنام     دوم ریاضی/تجربی            کالس/پایه:                  نام رانيادگی:           نام و

  9:  صفده                   3:  تعداد صفده       8 :ساعت شروع         نيبت صبح     دقیقه 911 مدت امتدان:             3/9397/       تاریذ امتدان:    

 نمره باعدد:                         نام مصدح:

 :نمره باخروف  :                             تاریذ و امضاء 

 نام مصدح:                                                  نمره تجدیدنظر باعدد:

 تاریذ و امضاء:                                          نمره تجدید نظر باخروف:

 بارم سياالت ردیف
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 اصداخل پشاًتض کاهل کٌیذ:ّشػثاست صیشساتااًتخاب ٍاطُ هٌاسة 

 الف: اتن دسحالت ................. ًاپایذاساست . ) پایِ / تشاًگیختِ (

 (2So – caoب: تشای کٌتشل هیضاى اسیذی تَدى آب دسیاچِ ّا استفادُ هی ضَد) 

 ًیتشٍطى ( –ج: تشای پشکشدى تایشخَدسٍّااستفادُ هی ضَد . ) َّا 

 ًاهحلَل ( –ت: کلسین فسفات دسآب ....................... است ) هحلَل 
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 دسستی یاًادسستی ػثاست ّای صیشساتؼییي کٌیذ:

 فشاّن هی ضَد.الف: ّشچِ جشم ستاسُ تیطتشتاضذضشایظ تطکیل ػٌصشّای سٌگیي تشهاًٌذعالٍاٍساًیَم 

 ب: ساختاسّشهادُ تؼییي کٌٌذُ خَاظ ٍسفتاسآى است .

 HF                      5/36 ;HCL;  19است .                HCLکن تشاصًقغِ جَش  HFج: ًقغِ جَش 

 ت: غطای ًیوِ تشاٍافقظ اجاصُ ی ػثَستِ هَلکَل ّای آب ساهی دّذٍّیچ رسُ ی دیگشی ًوی تَاًذاصآى ػثَسکٌذ.
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3 
گشم هادُ تِ اًشطی تثذیل هی ضَدحساب کٌیذایي هقذاساًشطی چٌذگشم آّي سارٍب خَاّذکشد؟  0024/0دستثذیل ّیذسٍطى تِ ّلین 

 (طٍل اًشطی ًیاصاست .247)تشای رٍب ضذى یک گشم آّي 
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4 
3الف :آسایص الکتشًٍی اتن یک ػٌصشتِ صیشالیِ 

P2  پایذاسًٍوادیَى ایي اتن ساتٌَیسیذ.ختن هی ضَد. آسایص الکتشًٍی یَى 

 ساتِ صَست فطشدُ تٌَیسیذ. Mn25آسایص الکتشًٍی ب: 
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 5/1 گشم اصاتن ّیذسٍطى چٌذاتن ّیذسٍطى ٍجَدداسد؟1است حساب کٌیذدس qmu1;  66/1   10-24جشم اتن ّیذسٍطى تشاتش اگشتذاًین 5
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 تاتَجِ تِ الیِ ّای اتن ّیذسٍطى دسضکل سٍتِ سٍ 

 ًَسًطشضذُ دسکذام اًتقال دسگستشُ ی اهَاج هشئی است ؟ چشا؟ الف:

 تاجزب ٍکذام یک تاًطشاًشطی ّوشاُ است ؟ D,Aب: کذام یک اصاًتقال ّای 

 ساهقایسِ کٌیذ. E,Dج: عَل هَج ًطشضذُ دساًتقال ّای 
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 پشسص ّای صیشپاسخ دّیذ:تاتَجِ تِ جذٍل صیشکِ دسصذًٍقغِ ی جَش تشخی اصگاصّای َّاکشُ ساًطاى هی دّذتِ 

 آ: ًقغِ جَش آسگَى ساتشحسة کلَیي هحاسثِ کٌیذ.

 ب: دسفشآیٌذهایغ کشدى گاصّای َّاکشُ کذام گاصصٍدتشتِ حالت هایغ دسهی آیذ؟چشا؟
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 مىر آميزشگاه 
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 شیمینام درس: رانم نجف پير         :  دبیرنام  دوم ریاضی/تجربی                کالس/پایه:               نام رانيادگی:           نام و

 2:  صفده                 3:  تعداد صفده      8  :ساعت شروع         نيبت صبح     دقیقه 911 مدت امتدان:        3/9397/       تاریذ امتدان:    

 نمره باعدد:                         نام مصدح:
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 بارم سياالت ردیف
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 4So 2 ( 4NH)                  4 So2H  +3 NH2                            دّیذ: پاسختِ پشسص ّاسٍتِ سٍتاتَجِ تِ هؼادلِ ٍاکٌص 

 N          1 ;H; 14                               آ: تشای تَلیذیک تي آلَهًَیَم سَلفات تِ چٌذهَل آهًَیاک ًیاص است ؟

 S                 16; O ;32                       هصشف ضَدچٌذگشم کَدتَلیذهی ضَد ؟ STPلیتشگاصآهًَیاک دسضشایظ 80اگشب:
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 اسخ دّیذ:تِ پشسص ّای صیش پ

 چٌذصٍج ًاپیًَذی ٍجَدداسد؟ 2Sioالف: دسساختاسلَیس 

 ب: فشهَل ضیویایی دٍتشکیة کلشتشی فلَئَسیذٍکلسین ًیتشات ساتٌَیسیذ.

 ج: دٍساُ پیطٌْادی ضیوی سثضتشای حفاظت اصَّاکشُ ساتٌَیسیذ.

 دسآب چِ ًَع هحلَلی حاصل هی ضَد . 2Koت: اصاًحالل تشکیة 
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 دسساتغِ تاتَلیذآهًَیاک دسفشآیٌذّاتشتِ پشسص ّاپاسخ دّیذ:

 تشگطت ًاپزیش؟آ:ٍاکٌص تَلیذآهًَیاک تشگطت پزیشاست یا

 ب: دسایي فشآیٌذآهًَیاک تَلیذضذُ ساچگًَِ اصهخلَط آى تاًیتشٍطى ٍّیذسٍطى جزاهی کٌٌذ؟

 چیست ؟ج: کاتالیضگشهٌاسة آى 
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99 

 g   2Co               (s)  2O  +(s)  C  =aًَسٍگشها +               تِ پشسص ّاپاسخ دّیذ:سٍتِ سٍتاتَجِ تِ ٍاکٌص ّای 

 2O  +KCL                3 KCLO  =b  (g)                                                                ساهَاصًِ کٌیذ.bآ: ٍاکٌص 

 تِ چِ هؼٌاست؟ bدسٍاکٌص            ب: ًواد

 سَختي استیااکسایص ؟ چشا؟ aج: ٍاکٌص 
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 تاتَجِ تِ ضکل ّای دادُ ضذُ :

 آ: کذام هحلَل غلیظ تشاست؟ چشا؟

 (1(                                             )2)            ( هحاسثِ کٌیذ.1سَلفات سادسضکل ) (II)ب: غلظت هَلی هس 

 سَلفات سادسآب تٌَیسیذ.                         (II)ج: فشآیٌذتفکیک یًَی هس 
   ⁄ 160  ;4Cuso 
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 مىر آميزشگاه 

mL800 

4CuSO40 

mL400 

4CuSO15 
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 دسجذٍل آهذُ است ؟ (t)ًوک سذین ًیتشات دسدهاّای گًَاگَى  (S)اًحالل پزیشی 

 t ℃     0    10      20      30       40                                         چٌذاست ؟ 40℃الف: اًحالل پزیشی ایي ًوک دسدهای 

 S        72    80     88      96         ?                                  ب: هؼادلِ ای تٌَیسیذکِ اًحالل پزیشی ایي ًوک ساًطاى دّذ.
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 تیطتشاست ؟ 2Co;  46دسّوِ دهاّااصگاص  s2H;  34چشااًحالل گاص الف: 

 کذام سساًای جشیاى تشق اًذ؟ 4Cuso  ٍOH3 CHب: اصتیي دٍتشکیة 
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 5/1 است ؟ PPmکلشیذچٌذدسصذجشهی پتاسین  0005/0هحلَل  95

96 
 الف: تاػثَسآب اصصافی کشتي کذام هَادساهی تَاى اصآب جذاکشد؟

 ب: ػلت ٍجَداٍصٍى دٍالیِ تشٍپَسفشساتَضیح دّیذ. ) تِ ّوشاُ ٍاکٌص هشتَعِ (

5/1 

75/1 
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 کذام است ؟ XNدستشکیة یًَی  xالف: ًوادکاتیَى 

1 )                              2 )                               3 )                                 4 )    

 ب: دسالیِ تشٍپَسفشتِ اصای ّشکیلَهتشاستفاع دهاتِ هیضاى .................... افت هی کٌٌذ .

1 )k276                           2  )k6                             3 )k55                          4  )k300 

 ج: کذام ٍاکٌص تشگطت پزیشاست ؟

 ( پختي تخن هشؽ4( تثخیشاستَى                        3( ّضن غزا                         2(سَختي ضوغ                              1

 ت: کذام ًوَداسساتغِ حجن ٍفطاسساتِ دسستی ًطاى هی دّذ.

 حجن              حجن                                    حجن                                    حجن                                           

 

 فطاس          فطاس                                  فطاس                                                            فطاس

             (1(                                 )2(                                       )3(                                      )4) 
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  موفق وپیروز باشید 

 مىر آميزشگاه 


