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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ........................ نام و نام خانوادگی :

 ............................... شماره صنذلی : 

  : نام امتحان

                                                                                                   ریاضی و تجربی  رشته: -پایه

                                                                                                               102-101  شماره کالس:  

            1     :تعذاد صفحه

          

 ًوشُ( 2ّش یک اص هفاّین صیش سا تؼشیف کٌیذ.)-1

 الف( خاسد قسوت ٍاکٌص:

 

 ب( هثذل ّای کاتالیستی:

 

 ج( هحلَل تافش:

 

 :SHEت( 

 

 

 ًوشُ(5/4دسست یا ًادسست تَدى ّش یک اص ػثاسات سا هطخص ٍ سپس دلیل خَد ساتیاى کٌیذ) -2

 اص ػٌاصش ساصًذُ اش دس دهای اتاق غیش خَد تِ خَدی هی تاضذ. NOالف( ٍاکٌص تطکیل گاص 

 

 ب( دس فشایٌذ ّاتش اص دیذ ػولی تایذ دها سا افضایص دّین.

 

 ل آهیي کَچکتش است.دی اتی    اتیل آهیي اص     ج( 

 

 دقیقه    80      مذت پاسخگویی:

 02/95 /  28  تاریخ امتحان :  

  شرکت  آقای نام دبیر:

 .....................................:نمره 

 

 : امضاء دبیر
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 هی تاضذ.  HClقَی تش اص تاص هضدٍد حاصل اص  3   ت( تاص هضدٍد حاصل اص 

 

 ث(گلی سیي ًقطِ رٍب تاالتشی اص پشٍپاًَییک اسیذ داسد.

 

 د( افضایص هحلَل اسیذی تاػج تسشیغ خَسدگی آّي هی ضَد.

 

 

 ًوشُ( 5/1جاّای خالی سا تا کلوات هٌاسة پش کٌیذ.) -3

 افضٍدى هحلَل سذین کلشیذ تِ هحلَل ًقشُ ًیتشات تاػج تطکیل ........................ سسَب سفیذ سًگ ًقشُ کلشیذ هی ضَد.الف( 

 ب( هحیط تی احش دس هَاد غزایی تستِ تٌذی ضذُ تِ دلیل ...................... ًیتشٍطى هی تاضذ.

 .... دس آى هی تاضذ.ج( طؼن هَص تِ دلیل ٍجَد تشکیة ضیویایی..............

 اغلة خاک ّای کطاٍسصی دس تاصُ ی ......................... هی تاضذ. PHت( 

 داسای خاصیت......................... هی تاضذ. KCNث( ًوک 

 د( دس احش خشاش دسحلثی فلضی کِ حفاظت کاتذی هی ضَد....................... هی تاضذ.

 

تا استفادُ اص کاتالیضگش , اًشطی فؼالساصی ٍاکٌص سفت سا تِ  ،است    150      240     دس یک ٍاکٌص  -4

 ًوشُ( 5/1)هحاسثِ کٌیذ. Kjدسصذ کاّص دادُ این , اًشطی فؼالساصی ٍاکٌص تشگطت دس حضَس کاتالیضگش سا تش حسة  60هیضاى 
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             2     3        4          :تشای تشقشاسی تؼادل -5

هَل  25/2لیتش حشاست هی دّین. اگش هجوَع هَلْای تاقی هاًذُ دس لحظِ تؼادل  5سا دس ظشفی تِ حجن     4   هَل  2

 ًوشُ( 5/1تاضذ حاتت تؼادل سا هحاسثِ کٌیذ.)

 

 

 

 

 

 هی سساًین.هیلی لیتش  200گشم هتاًَییک اسیذ سا دس آب حل کشدُ ٍ سپس حجن هحلَل سا تِ  4/18 -6

8   اگش   ًوشُ( 5/1تاضذ دس صذ یًَص ایي اسیذ سا دس هحلَل هَسدًظش هحاسثِ کٌیذ.) 6 10 

      46 
   ⁄                                                      

 

 

 

 

 

   04 0لیتش هحلَل تَسط چٌذ هیلی   PH=2تا  3   هحلَل  هیلی لیتش 011  -7
 ⁄  ًوشُ( 5/1)خٌخی هی ضَد.   

   3         3   2   
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 ًوشُ( 2دس سٍش خالص ساصی آلَهیٌیَم تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ.) -8

 ( 25/0الف( ًام ایي فشایٌذ چیست؟) 

 (5/0ب( ًام الکتشٍلیت تکاس سفتِ سا تٌَیسیذ)

 (25/0ج( ٍاکٌص کاتذی سا کذام یَى اًجام هی دّذ.) 

 (25/0ام قسوت سلَل است)ت( کاتذ کذ

 (5/0)ث( ٍاکٌص کلی سا تٌَیسیذ.

 (25/0د(چشا اص هحلَل آتی استفادُ ًوی ضَد)

 

 ًوشُ(25/2اکسیظى تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ.) -دس هَسد سلَل سَختی ّیذسٍطى -9

 (5/0الف( ٍاکٌص آًذی سا تٌَیسیذ)

 (5/0ب(ًام الکتشٍلیت سا تٌَیسیذ)

 (25/0چیست.)ج(جٌس کاتذ ٍ آًذ 

 (5/0سا ًام تثشیذ.) 2 یِ سَخت ْت(دٍ سٍش تشای ت

 (5/0سخت است.) 2 ث( چشا ایوٌی ٍ ًگْذاسی 

 

 ًوشُ(75/1دس فشایٌذ تشقکافت سذین کلشیذ هزاب: )-10

 (25/0الف( دس صٌؼت سلَل تِ کاس سفتِ چِ ًام داسد.)

 (5/0ًوی ضَد.) ب( چشا اص ٍاکٌص تجضیِ سذین کلشیذ تشای تْیِ سذین استفادُ

 

 (5/0ج( ًین ٍاکٌص آًذی سا تٌَیسیذ.)

 (5/0ت( دس صٌؼت تشای کاّص ّضیٌِ اقتصادی ایي ػول چِ هی کٌٌذ)








