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نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :عاطفه جاویدپور

ساعت امتحان08 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان 100 :دقیقه

ردیف

سؤاالت

1

غتارت ُای زیص را ةا ٌّػحً واژهُای ىٍاظب کاىم کٍیس.

بارم

محل مهر و امضاء مدیر

انف) ةا افضایغ ارجفاع از ظعح زىیً جػساد ذرهُا در واخس خجو . .....................،ىییاةس و از ایًرو  . ................................کاُغ ىییاةس.
ب) ٌّع فصاوردهُا در فصایٍس ظّرحً ةَ ىلسار  .................... ..........در دظحصس ةعحگی دارد.
پ) از ىحصاکوػسن گازُای  .............................و  .................................ظداةی ةَوجّد آىسه اظث.

2/25

ت) جغییصات آب و ُّای زىیً در الیَی  . ..........................................رخ ىیدُس.
ث) از  . .......................................ةصای رٍککصدن كعػات انکحصوٌیکی در دظحگاهُای جؿّیصةصداری اظحفاده ىیػّد.
ج) غٍؿصُای  . ..........................و  ...........................از غٍؿصُای ىؼحصک ظازٌسهی دو ظیارهی زىیً و ىؼحصی ُعحٍس.
2

ىفاُیو زیص را جػصیف کٍیس.
انف) كاغسهی آفتا:
1

ب) : amu
3

ةَ ىّارد زیص پاظذ دُیس:
انف) ٌّار ظتضرٌگ ىّجّد در ظیف ٌؼصی رعی اجو ُیسروژن ىصةّط ةَ کسام اٌحلال انکحصوٌی اظث؟ ظّل ىّج آن را ةیان کٍیس.
0/75
ب) اٌصژی آزاد ػسه ةٍَُگام کسام اٌحلال انکحصوٌی زیص ةیغجص اظث؟
(ب

4

(آ

جسول زیص را کاىم کٍیس.

کهعیو فعفیس

نام ترکیب
فرمول شیمیایی

صفحه ی  1از 4

ةاریو اکعیس

1
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در ُعحَی اجو رّد ُعحٍس .اگص جصم اجيی ىیاٌگیً ةّر  10/8 amuةاػس .درؾس فصاواٌی ُصیک از ایضوجّپُا را ةَدظث آوریس.

1

6

ةَ ظّاالت زیص در ىّرد جلعیص جضء ةَ جضء ُّای ىایع پاظذ دُیس:
انف) ٌيٌَّای از ُّای ىایع ةا دىای

ٌِیَ کصدهایو .اگص ایً ٌيٌَّ را جلعیص کٍبیو ،جصجیبب جساػبسن گازُبا را ىؼبزؽ

کٍیس( .ةا ذکص دنیم)
1/5
ب) جّضیح دُیس چصا جِیَ اکعیژن ؾسدرؾس رانؽ در ایً فصایٍس دػّار اظث؟

7

درظحی یا ٌادرظحی ُص یک از غتارتُای زیص را ىؼزؽ کٍیس و ػکم درظث ىّارد ٌادرظث را ةٍّیعیس.
انف) جعيی کَ از رّد ٌّر آةی ظاظع ىیکٍسٌ ،عتث ةَ جعو ةا ٌّر كصىض ،دىای کوجصی دارد.
ب) رٌگ ػػهَی نیحیو ظّنفات ةا رٌگ ػػهَی نیحیو کهصیس یکعان اظث.

2

پ) ُیسروژن دارای ظَ ایضوجّپ پایسار اظث.
ت) ىیم جصکیتی ُيّگهّةیً رّن ةا گاز کصةًىٍّکعیس زیاد و ةیغ از  2ةصاةص گاز اکعیژن اظث.
ث) اٌصژی ُياٌٍس ىاده در ٌگاه ىاکصوظکّپی ،پیّظحَ اظث.
8

ىداظتَ کٍیس.
انف) در  49گصم ظّنفّریک اظیس ةا فصىّل

 ،چٍس اجو اکعیژن وجّد دارد؟ (

⁄

)

1/5
ب) در یّن

 ،ىجيّع ذرات زیصاجيی را ةَدظث آوریس.

صفحه ی  2از 4
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ب)

انف)

2

10

ةا جّجَ ةَ غٍؿص

ةَ ظّاالت زیص پاظذ دُیس:

انف) ٌام ایً غٍؿص چیعث؟

ب) آرایغ انکحصوٌی فؼصدهی غٍؿص

را رظو کٍیس.
2/25

پ) ػيارهی دوره ،گصوه و دظحَ غٍؿص ىّرد ٌظص را ىؼزؽ کٍیس.

ت) در آرایغ انکحصوٌی ایً غٍؿص چٍس انکحصون ةا

11

وجّد دارد؟

ةَ پصظغُای زیص پاظذ دُیس:
انف) در ؾٍػث ظصىاظازی ةصای اٌجياد ىّاد غشایی از چَ گازی اظحفاده ىیػّد؟ ایً گاز چٍس درؾس ُّاکصه را جؼکیم ىیدُس؟
دو کارةصد دیگص ایً گاز را ةٍّیعیس.

ب) دنیم اظحفاده از گاز آرگّن ،در جّػکاری و ةصش فهضُا چیعث؟
2/25

پ) غهث ایجاد یّنُا در الیَ ُای ةاالی ُّاکصه چیعث؟

ت) روٌس جغییصات دىا در ُّاکصه ةصخعب ارجفاع ةَ چَ ؾّرجی اظث و ٌؼاندٍُسهی چیعث؟

ث) ُّاکصهی زىیً چٍس کیهّىحص ضزاىث دارد؟

صفحه ی  3از4
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انف) ىػادنَی روةصو را ىّازٌَ کٍیس.

ب) ىفِّم ٌياد

) (

در واکٍغ ىلاةم چیعث؟

) (

) (
2/5

پ) ىػادنَی ٌّػحاری ظّرحً زغال ظٍگ را ةٍّیعیس.

صفحه ی  4از4

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

نام درس :شيوی دهن

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبير :عاطفه جاویدپور

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کليد

سؤاالت پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 98-99

راهنمای تصحیح

ردیف

ساعت اهتحاى 08:00 :ؾتح /غؿص
هدت اهتحاى 100 :دكیلَ

محل مهر یا امضاء مدیر

1

انف) کاُغ -فؼار ُّا
پ) ُیسروژنُ -هیو
ث) ُهیو

2

انف) كاغسهی آفتا جصجیب پصػسن زیصالیَُا را در اجوُای گٌّاگّن ٌؼان ىیدُس .ظتق ایً كاغسهٍُ ،گام افضودن انکحصون ةَ زیصالیَُا،
انکحصون وارد زیصالیَُای ٌضدیکجص ةَ ُعحَ کَ دارای اٌصژی کوجص اظث ىیػّد و ظپط زیصالیَُای ةاالجص پصرّاُسػس.
ب) ةَ

3

ب) اکعیژن
ت) جصوپّظفص
ج) اکعیژن -گّگصد

جصم اجو کصةً ، 12-یک  amuىیگّیٍس.

انف) از الیَی  4ةَ الیَی 486 nm – 2
ب)

4
آنّىیٍیّم ظّنفیس

نام ترکیب

روةیسیو فهّئّریس

ةاریو اکعیس

کهعیو فعفیس

فرمول شیمیایی
5
)

(

̅

فصاواٌی

6

انف) در ةصج جلعیص ،ىّاد ةصاظاس جفاوت در ٌلعَ جّش از ُو جسا ىیػٌّس ةٍاةصایً اةحسا ٌیحصوژن جسا ىیػّد چّن کوجصیً ٌلعَ
) جسا ىیػّد.
) و در اٌحِا اکعیژن (ةا ٌلعَ جّش
)  ،ةػس آرگّن (ةا ٌلعَ جّش
جّش را دارد (
ىیةاػس و چّن ٌلعَ جّش ایً دو ةعیار ةَ ُو ٌضدیک اظث ،جِیَی
و اکعیژن
ب) ٌلعَ جّش آرگّن
اکعیژن رانؽ ةعیار دػّار و ٌیازىٍس اظحفاده از ظایص روشُاظث.

7

انف) ٌادرظث  -دىای ةیؼحصی دارد
ب) درظث
پ) ٌادرظث 2 -ایضوجّپ پایسار
ت) ٌادرظث – ةیغ از  200ةصاةص
ث) درظث

8

انف)

)

(

) (

جصم ىّنی

ب)

ىجيّع ذرات زیصاجيی
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جػساد جفث انکحصون ٌاپیٌّسی10 :
ب)

جػساد جفث انکحصون ٌاپیٌّسی4 :
ىط (انف

10

(ب
=4 ,دوره (پ
دظحَ  =11 , dگصوه
 10انکحصون (ت
11

انف) گاز ٌیحصوژن –  78.079درؾس –  )1پصکصدن جایص رّدروُا

ٌ )2گِساری ٌيٌَُّای ةیّنّژیک در پضػکی

ب) ةا ایجاد ىدیط ةیادص ةاغخ افضایغ اظحدکام و ظّل غيص فهضات ىیػّد.
پ) زیصا پصجُّای انکحصوىغٍاظیعی پصاٌصژی ٌؼص ػسه از رّرػیس ىاٌٍس فصاةٍفغ ىیجّاٌٍس ةَ اجوُا و ىّنکّلُای ُّاکصه ةصرّرد کبصده
و آنُا را ةَ یّن جتسیم کٍٍس.
ت) روٌس جغییصات دىا در ُّاکصه ٌاىٍظو اظث (ةَظّریکَ اةحبسا دىبای ُبّا کباُغ (جبا ارجفباع خبسود  )11kmظبپط افبضایغ (جبا
ارجفاع )50kmو از آن ةَ ةػس دوةاره کاُغ ىییاةس (جا ارجفاع  ) )80kmو ٌؼاندٍُسهی الیَای ةّدن ُّاکصه اظث.
ث)  500کیهّىحص
(انف

12
ب) ٌ  gؼاندٍُسهی خانث فیضیکی گاز
ٌ  ptؼاندٍُسهی ایً اظث کَ واکٍغ در خضّر کاجانیضگص پالجیً اٌجام ىیػّد.

ٌّر و گصىا  +کصةً دیاکعیس  +گّگصد دیاکعیس  +ةزار آب  اکعیژن  +زغال ظٍگ (پ
جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :عاطفه جاویدپور

امضاء:

