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 تارم هتي سَاالت ردیف
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 .جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌیذ

 .است ........... هایغ ػٌصر ًافلسٍتٌْا  ............. هایغ ػٌصر فلستٌْا ( الف

 .تٌظین ضذُ اًذ ....................... در جذٍل تٌاٍتی ػٌصرّا تراساض افسایص( ب

 .هی گَیٌذ ........................... ضیَُ اتصال اتن ّا تِ یکذیگر را( ج

 .هیساى گرهی یا سردی یک جسن است ی تیاى کٌٌذُ ............... (ت

 .هی گَیٌذ..................  ّر هخلَط ّوگي یا تک فازی را( ث

 .کار هی کٌٌذ ............................. دهاسٌج ّا تر هثٌای (ج
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 .کٌیذهفاّین زیر را تؼریف 

 : کاتالیسگر( الف

 :گرها( ب

 :هَل  ( ج

 : ایسٍتَج( ت
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است؟ (سلسیَض)  درجِ کلَیي چٌذ درجِ ساًتی گراد 573هحاسثِ کٌیذ کِ  فرهَل تا ًَضتي 3  1 

 : ر راتطِ تا هؼادلِ ّای ٍاکٌص تِ سَاالت پاسخ دّیذد 4

 (1)هتاى  + کرتي دی اکسیذ              اکسیصى + آب   

   CaCO3 ( s  )              CaO ( s ) + CO2 ( g ) (2) 

 کذام یک از هؼادلِ ّای تاال تِ صَرت ًَضتاری است؟( الف

 ًطاى دٌّذُ ی چیست؟ s ٍgحرٍف  2در هؼادلِ ی ( ب

 .هطخص کٌیذ 2 ٍاکٌص فرآٍردُ ّا ٍ ٍاکٌص دٌّذُ ّا را در هؼادلِ ی( ج
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 96دی هاُ : ًَتت اهتحاًی                                       تسن اهلل الرحوي الرحین                 :                               ًام خاًَادگیم ًٍا

هرین ػستی  : ًام دتیر             ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش                       ضیوی فٌی حرفِ ای                              :ًام اهتحاى

 دقیق110ِ :هذت آزهَى        آهَزش ٍ پرٍرش استاى آررتایجاى غرتی          کل ادارُ یازدّن ترتیت کَدک           :ًام کالض

     دتیرستاى راضیِ -ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش هٌطقِ هرحوت آتاد             :                     تاریخ اهتحاى
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 ( g/ mol  =O  ،S =32  ،H =1 16). جرم هَلی ترکیة زیر را هحاسثِ کٌیذ 5

H 2 SO4 : 
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 :  دّیذ پاسخ تطِ تا هَازًِ تِ سَاالت زیردر را 6

            6 NH3 ( g )  9 H2 ( g ) +  3 N2 ( g ) (1) 

                                      O2 ( g ) 
𝟑

𝟐
  +1 KCl ( s )                    1 KClO3 ( s )(2) 

 

 تِ درستی هَازًِ ضذُ است؟ چرا؟  2ٍ 1آیا ّر کذام از دٍ هؼادلِ ( الف

 

 .ضکل صحیح هَازًِ ّر کذام از دٍهؼادلِ را تٌَیسیذ( ب
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 1 است؟ O2چٌذ هَلکَل   O2گرم  64. گرم است O2 ، 32تا تَجِ تِ ایٌکِ جرم یک هَل  7

 ّای زیر گرهادُ است یا گرهاگیر؟ ّر کذام از ٍاکٌصهطخص کٌیذ  8

 :زًگ زدى آّي                                    :سَختي کثریت                                            : رٍب یخ

75/0 

 :تا تَجِ تِ ًوَدارّای زیر تِ سَاالت پاسخ دّیذ 9

 کذام یک از دٍ ًوَدار هرتَط تِ فرآیٌذ( الف

 گرهاگیر است؟

 سطح اًرشی ٍاکٌص دٌّذُ ٍ فرآٍردُ را ( ب

 در ٍاکٌص گرهادُ تا تَجِ تِ ًوَدار تا ّن 

 .هقایسِ کٌیذ 

75/0 

 دهنده واکنش

 فرآورده

 پیشرفت واکنش

 1نمودار 

 

 انرژی

 پیشرفت واکنش

 2نمودار

 انرژی

 دهنده واکنش

 فرآورده
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 .ّای زیر را از ًظر سرػت دستِ تٌذی کٌیذ ٍاکٌص 10

 :پختي تخن هرؽ                              :تیرُ ضذى اًگطتر ًقرُ                          :          اًفجار

75/0 

 :  در راتطِ تا ػَاهل هَثر تر سرػت تِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ 11

 کٌذ؟تا کاّص دها سرػت ٍاکٌص چِ تغییری هی ( الف

 چرا استفادُ از کاتالیسگر تر افسایص دها ترتری دارد؟( ب

 افسایص غلظت سرػت ٍاکٌص را چِ تغییری هی دّذ؟( ج
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.جذٍل زیر را تکویل کٌیذ 12  
 

 فارسیًام  آلَهیٌیَم  شرهاًین   

Cs  Rn   ضیویاییًواد 
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          : پاسخ دّیذآرایص الکترًٍی ػٌاصر دادُ ضذُ را تٌَیسیذ ٍ تِ سَاالت زیر  13

33 As: 

19 K :                                                              

11 Na :                                                            

15 P : 

 

 کذام یک از ایي دٍ ػٌصر در یک گرٍُ قرار گرفتِ اًذ؟( الف

 

             .را تٌَیسیذ K   ٍPفرهَل ضیویایی ترکیة یًَی حاصل از دٍ ػٌصر ( ب
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 .جذٍل زیر را تکویل کٌیذ 14

 

 فرهَل تجرتی ًَع ٍ تؼذاد اتن ّر ػٌصر در هَلکَل فرهَل هَلکَلی

C  6 H 12 O 6   
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 .را تٌَیسیذ ّا اساهی حالل ،تا تَجِ تِ تَضیحات 15

 .ترکیة ّای یًَی ٍ هَلکَلی تسیاری را در خَد حل هی کٌذحاللی کِ ( الف

 .دست هی آیذ ٍ تِ ػٌَاى رقیق کٌٌذُ تیٌر رًگ کارترد دارد تِ از ًفت خام( ب

 .هایؼی تی رًگ ٍ فرار کِ تِ ّر ًسثتی در آب حل هی ضَد( ج

 .ّا ٍ اًَاع الک ّاست حالل هٌاسثی ترای چرتی ّا ، رًگ( ت
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