
 

1 
 

 

 

 

 

 
 

 82/1/82:   تاریخ برگساری                                                                         (1شیمی ) درس :

  دهمپایه :  

 دقیقه 89زمان پاسخگویی :                                                                                متوسطه  دوره :

ف
ردی

 

 بارم «نامه بنویسید ی پاسخزیر را خوانا در برگهاسخ سؤاالت لطفاً پ» 
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 .برای موارد نادرست دلیل بیاوریذ فقطو  درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنیذ
  الف( ٍاصُ ّای کیْاى، سحاتی ٍ هْثاًگ تِ تزتیة هؼادل  ػالن ٍجَد ، گاسّای هتزاکن ضدُ ٍ اًفجار ػظین است

 ( 7N 1Hاتن هزکشی یک جفت الکتزٍى ًا پیًَدی دارد) NH3ب( در هدل ًقطِ الکتزٍى 

 ضَدج( اس گاس ّیدرٍصى در اًجواد هَاد غذایی ٍ ًگْداری ًوًَِ ّای تیَلَصیک استفادُ هی

 هیلی گزم هادُ جاهد ّست. یکسدین کلزید هؼادل 1P.P.Mهحلَل  1000mlت( در 

 ٍاکٌص داد CaOدر صٌایغ هی تَاى ایي گاس را تا هَاد تاسی هاًٌد  CO2تزای کاّصث( 
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنیذ

 (6c   8o)ًاپیًَدی تِ الکتزًٍْای پیًَدی ػدد...........هی تاضد ًسثت الکتزًٍْای  CO2در ساختار لَئیس الف(

 (13AL 6C   1H)تِ اتوْای ّیدرٍصى در فزهَل ضیویایی آلَهیٌیَم اکسید ٍ هتاى ػدد ........ هی تاضد Alب( ًسثت اتوْای 

   C2H5OH      + O2                      CO2   + H2Oهجوَع ضزایة ٍاکٌص  سَختي کاهل اتاًَل ػدد ..... هی تاضدج(

 C6H12O6  + 6O2        CO2  +  6H2O   اکسیضى السم است هَل گلَکش در تدى تِ اًداسُ ..... هَل 5/2ت(تزای هصزف 

ث( هٌیشین را تا اضافِ کزدى هَاد...... تِ آب دریا ٍ سپس خطک کزدى رسَب حاصل ٍ افشٍدى ّیدرٍکلزیک اسید تِ آى ٍ  

   تْیِ هادُ ای تِ ًام......... ٍ الکتزٍلیش هذاب ایي هادُ تْیِ هی کٌٌد
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 75/0  یَى کلزید در یک کیلَگزم آب دریا ٍجَد دارد درصد جزهی ایي یَى را تیاتیدهیلی گزم 19000 3
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 تِ سَاالت سیز درتارُ فزایٌد ّاتز پاسخ دّید

 ّدف اس ایي فزایٌد تْیِ چِ گاسی است؟الف( 

 دها، فطار ٍ ًَع کاتالیشگز السم تزای ایي فزایٌد را ًام تثزیدب( 

 فزایٌد چیست؟ج( یکی اس چالطْای اًجام ایي 
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 تِ هَارد سیز پاسخ دّید

 دارًدL=0چٌد الکتزٍى ػدد کَاًتَهی  X 38الف( در الیِ خارجی

 چگًَگی ایجاد چْار ًَار رًگی در ًاحیِ هزئی طیف ًطزی خطی ّیدرٍصى را تَضیح دّیدب(

 ( تؼلق داردS / P/ dدر کدام گزٍُ اس جدٍل تٌاٍتی قزار دارد ٍ تِ کدام دستِ اس ػٌاصز ) 21Xج( اتن
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 در هَرد گاس ّلین تِ سَاالت سیز پاسخ دّید

 الف( چگًَِ ایجاد ٍ ٍارد َّا کزُ هی ضَد؟

 ب( یک رٍش تْیِ ایي گاس چیست؟

 ج( آیا در هیداى الکتزیکی جْت گیزی هی کٌد؟ چزا؟
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 به نام خدا

آزمون هماهنگ تشریحی دورهچهاردهمین

  97-98سال تحصیلی        سما 

 ((2)    ارزشیابی تراکمی )
 

 معاونت آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی

 

 مدیریت امور مدارس


