


تٌَیسیذ.1 سا ًادسست جوالت دسست ضکل یا ًادسستی علت ٍ کشدُ هطخع سا جولِ ّش ًادسستی یا دسستی

یکآ( داسًذ.گشٍُعٌاغش هطاتِ خَاظ

يب( الیِ صیش     آخشیي
   . تاضذ هی خش ًیوِ

ٍاکٌصج(                دس
         

اصآّي،        خزیشتش است.آلَهیٌیَمٍاکٌص

دت( هحیظ، ٍ ساهاًِ تیي اًشطي ستذ ٍ داد ٍجَد تا تذى دس هَاد ساص ٍ سَخت ٍاکٌص است.دس ثاتت ها

5/1

کٌیذ.عثاست2 اًتخاب خشاًتض داخل اص سا غحیح

ضَد.آ( هی افضٍدُ ) ًافلضي / فلضي ( خَاظ تِ ٍ (کاستِ ًافلضي / فلضي خَاظ) اص ساست تِ چح اص تٌاٍب یک دس

8O9ب( اص تش( آّستِ سسذ.F)سشیعتش/ هی ًجیة گاص آسایص تِ ٍ دّذ( هی دست اص گیشد/ )هی الکتشٍى

ضَد.ج( هی جاسي دها( گشهایی/ )اًشطي دس تفاٍت دلیل تِ کِ است دهایی( گشهایی/ )اًشطي اسص ّن گشها

5/1

کٌیذ3 تعشیف سا صیش .هفاّین

تٌاٍتیآ( قاًَى

تشهَضیویب(

گشهاییج( ظشفیت

5/1

دّیذ.4 اًجام دلیل رکش تا سا صیش ّاي هقایسِ

7آ( اتوی Nٍ9Fضعاع

اتویب( 12Mgٍ38Srضعاع

5/1

نمائیذ. مالحظه مذرسه پورتال در امتحان پایان از پس ساعت دو را امتحان پاسخنامه توانیذ می شما عسیس آموز  دانش
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دّیذ.5 اًجام دلیل رکش تا سا صیش ّاي هقایسِ

17آ( خزیشي Clٍ35Brٍاکٌص

فلضيب( 12Mgٍ19Kخػلت

5/1

تْی6ِ گاص672تشاي لیتش چگالی(O2)اکسیظىهیلی لیتش6/1تا تش گشمگشم چٌذ ًیتشاتتِ (NaNO3)سذین

                                                 ًیاصهٌذین؟

                         
 

5/1

تٌَیسیذ.7 سا تشکیة ًام آ(

ساختاسي فشهَل کٌیذ.خٌتي1–هتیل2ب( سسن سا

ساختاس کٌیذ.ج( ًاهگزاسي سا

5/1

8( کٌیذ کاهل سا صیش (5/1جذٍل
NiPGeFe

الکتشیکی ...............سساًایی

گشهایی ...........................سساًایی

غیقلی ............سطح

الکتشٍى اضتشاک یا گشفتي یا دادى تِ ..............................توایل

5/1



9g2/20خلَظ تا ًیتشات هی50ختاسین تجضیِ صیش ٍاکٌص هطاتق تشاتش% ٍاکٌص ایي دسغذي تاصدُ اگش %60ضَد

هی حاغل ٍاکٌص ایي دس اکسیذ ختاسین گشم چٌذ )تاضذ (5/1ضَد؟

        

     
→                 

       
 

                

             

5/1

تگیشیذ.10 ًظش دس سا صیش ّاي 321ظشف

دس جٌثطی اًشطي هیاًگیي چشا؟آ( است؟ تاالتش ظشف کذام

تاالب( دهايتتشاي هیضاى10شدى تِ آب گشاد20گشم ساًتی ،84/0دسجِ ضَد هی هػشف اًشطي طٍل کیلَ

. اٍسیذ تذست سا آب ٍیظُ گشایی ظشفیت

تٌَیسیذ.(ج هٌاسة ساختاس یا ضیویایی فشهَل خالی جاّاي دس

           
     
→            

          
       

           

5/1

هحتَي11 اي دهاي50ساهاًِ تا یخ ٍ آب هخلَط دهاي0گشم تا اتاقی دس سا گشاد ساًتی ساًتی25دسجِ جِ دس

تغییشات ، ،خایاًی آغاصي حالت کشدُ سسن سا هحیظ تا ساهاًِ ضذى دها ّن تِ هشتَط ًوَداس این دادُ قشاس گشاد

.اًشطي کٌیذ هطخع سا اًشطي تغییشات عالهت ٍ

1

H2O 

25°C 

25g 

H2O 
25´°

100g 

H2O 
50´°

C 

10g 



ٍاکٌص12 تِ تَجِ خشسصتا تِ صیش )ّاي دّیذ. خاسخ ضذُ دادُ (1ّاي

          

   
→       

 (1

      
 

 
     

   
→        

(2

هتفاٍت ٍاکٌص دٍ دس ضذُ آصاد گشهاي آیا دّیذ.آ( تَضیح سا است؟علت

ٍاکٌص تِ تَجِ تا       ب(
      

ٍاکٌص               گشهاي کٌیذ تیٌی خیص

      
      

        ( است چشا؟kj572-،kj572،kj422-،kj422کذام (؟

1

سا2آ(13 غٌعت ٍ صًذگی دس تشهَضیوی کاستشدّاي اص تٌَیسیذ.ًوًَِ

ضَد؟ب( هی عَؼ هادُ آى هقذاس ضذى صیاد ٍ کن تا هادُ یک ٍیظُ گشهایی ظشفیت هقذاس چشا؟آیا

1

کٌیذ.14 هقایسِ جفت ّش اعضاي تشاي سا ضذُ خَاستِ هَاسد

گشاًشٍيC15H32گشاًشٍيC20H42آ(

جَشCH4ب( جَشC8H18   ًقطِ ًقطِ

آیا تٌَیسیذ.2-هتیل3–اتیل2ًامج( آًشا غحیح ًام خاسخ تَدى هٌفی غَست ؟دس است غحیح تشکیة یک تشاي خٌتي

1

سَختي15 ضشایظ2/11اص دس هتاى ضَد؟STPلیتش هی آصاد صیش ٍاکٌص هطاتق اًشطي طٍل چٌذکیلَ

                                     

ت ساهاًِ دٍ دس تشتیةب( دهاي100ٍ150ِ تا آب داسد25گشم ٍجَد گشاد ساًتی گشهاییدسجِ دٍظشفیت ایي

. کٌیذ هقایسِ ّن تا سا ساهاًِ

1












