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 بسمه تعالي

  حجاب آموزشگاه      مهد پایه      ریاضي-تجربي رشته        شیمي سؤاالت درس      
 

 79/9378سال تحصیلي       ماه خرداد در    دزفول شهرستان            
 

  دقیقه999 مدت امتحان  99/3/78 مورخ  شنبه روز          صبح 7:39 ساعت تاریخ برگزاري:   
 

 بارم *با توکل بر خدا و آرامش خاطر پاسخ دهید*                                                                     فردی

 )هستند اضافی ها واژه از برخی ( .کنید پر ، کادر داخل های واژه از استفاده با را خالی جاهای 9

 غیرآبی، محلول محلول، کم مواد آبی، محلول ،مونواکسید کربن گروه، اکسایش، دوره، اکسید، دی کربن

 محلول مواد نامحلول، مواد سوختن،

 .است یکسان تناوبی جدول........................... یک در موجود عناصر ظرفیت الیه الکترونی آرایشالف( 

 .است همراه....................................... سمی گاز تولید با باشد، ناقص هیدروکربن سوختن اگر ب(

 .شود می گفته..............................اکسایش، اثر بر فلزها فروریختن و خردشدن شدن، ترد به(پ

 در شونده حل گرم10/1 از آنها پذیری انحالل که موادی .گویند می..................... است آلی آنها حالل که محلولهایی به ت(

 .گویند.....................مواد است کمتر آب گرم011
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16اند؟ کرده انتخاب عنصر اتمی جرم یکای تعیین برای را ایزوتوپ کدام دانشمندان الف( . 12 1( )O C H   

 (مزوسفر– استراتوسفر- روپوسفر.)تدارد قرار الیه این در کره هوا جرم بیشترین ب(

2آید می بدست سیدیا خاصیت با محلولی آب در آن شدن حل با پ( 3( )MgO Na O SO   

 هیدروژن اتم آنها مولکول در که است موادی در مولکولی بین نیروی )ترین قوی -ترین ضعیف(هیدروژنی پیوند ت(

)اتم از یکی به )O Br Cl  باشد متصل اشتراکی پیوند با.  
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 : کنید نامگذاری 3

 بنویسید فارسی به را زیر شیمیایی ترکیبات نام الف(

                                                          6)SFc                                 4 3)( )COb NH                             3)a Na P   

 .بنویسید را زیر یباتترک شیمیایی فرمولب( 

 کلرید ( III )آهن )پ               اکسید تترا نیتروژن دی  )ب                         اکسید سدیم )آ

921 

 بدهید؟ کوتاه پاسخ شده مطرح سواالت به 4

 اند؟ شده سازماندهی اساسی چه بر عناصر امروزی تناوبی جدول درآ(

 کنند؟ می جدا یکدیگر از روشی چه به را هواکره در موجود گازهای ب(

 ببرید؟ نام را ای گلخانه گازهای از مورد دو پ(
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 .دهید پاسخ سواالت به شکل به توجه با 1

 
)لیتیم های اتم بین را پیوندی نوع چه زیر شکل آ( )Li  فلوئورو( )F دهد؟ می نشان 

) های اتم از یک هر ب( )Li و( )F؟رسند می نجیب گاز کدام الکترونی آرایش به پیوند تشکیل از پس 

2 10 18( , , )He Ne Ar  
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 دهید پاسخ سؤاالت به زیر معادلۀ به توجه با 6

2 2 33 2N H NH   

 بنویسید؟ را فرایند این نام الف(

 بنویسید؟ را واکنش این بهینه شرایط ب(

 کرد؟ جدا واکنش مخلوط از طریقی چه به را آمونیاک دانشمند این پ(
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)استاندارد شرایط در اکسیژن گاز لیتر  5تولید برای آ( 9 )STP نیاز کلرات پتاسیم گرم چند به زیر معادلۀ طبق بر 

3                                                                                                 است؟ 22 2 3KClO KCl O   

 کنید؟ موازنه را زیر شیمیایی واکنش ب(

                                                                                2 3 4 3 4 2 2( ) ( )Ca OH H PO Ca PO H O    
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 باتوجه به نمودار زیر: 8

 الف(این نمودار بیانگر چه قانونی است ؟آن را توضیح دهید.                            

 بیشتر است؟ NOب(چرا شیب نمودار 
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35ن میدهد که درآن دایره های سفید نشان دهنده ایزوتوپشکل مقابل نمومه ای از گاز کلر را نشا 7

17Cl  و دایره های

37مشکی نشان دهنده ایزوتوپ 

17Cl است جرم اتم میانگین آن را حساب کنید 

 

9 

 

99 

 دهید پاسخ زیر های پرسش به

1Lبا الکترون چند بنویسید و کنید مشخص را گروه و دوره 33Asاتم در آ(  داریم؟ 

3CH(لوویس ساختار(ای نقطه الکترون آرایش ب( F 1را رسم کنید 6 9( , , )H C F 

 ؟.یسیدبنو را سولفات ( II )مس و کربنات سدیم های نمک شعلۀ رنگ پ(

. 

 .دهید پاسخ پرسشها به شکل به توجه با 99

 .بنویسید را D تا A قسمتهای از یک هر نام ا(

 چیست؟ فرایند این علمی نامب(

 شود؟ می انجام هدفی چه با فرایند اینپ(

                                                                                                                           
 یون غلظت چنانچه .دارد را آب از سرب یون گرم 20 حداکثر جذب توانایی آشامیدنی آب تصفیۀ فیلتر نوعی ت(

 را سرب یون از شهر این آب چندکیلوگرم تصفیۀ توانایی فیلتر این باشد، ppm 0.01 شهری درآب آشامیدنی سرب

 دارد؟
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2های مولکول رفتار زیر شکل .9 4,H S SiH میدهد نشان الکتریکی میدان یک در را یکدیگر به نزدیک مولی جرم با: 

 است؟چرا؟ صفر قطبی دو گشتاور دارای مولکول کدام . آ

 
 چرا؟ است؟ ترکیب کدام به مربوط C°112- و C°60- های جوش نقطه از هریک کنید بینی پیش .ب
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 :میدهد نشان (θ) گوناگون دماهای در را  KCl  کلرید پتاسیم نمک (S) پذیری انحالل تغییرات زیر جدول

 
 آ(معادله انحالل پذیری آن را بدست آورید.

 ند؟ته نشین میک KClمیرسانیم ،چندگرم از C01°به C01°ب(هنگامی که دما را از 

     9 

 با توجه به شکل زیر: 94

 
                                                                                                                (0(                     )2(                       )3) 

2آ(محلولهای  5 2( )HF C H OH CaCl  ظرف هستند؟ مربوط به کدام 

 کدام محلول یونی و کدام محلول مولکولی است؟ب(
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 9. *موفق باشید*                     *طراح سوال:حسین زاده*                                         
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