
یک اداره آموزش وپرورش منطقه                                                    

صبح  8ساعت امتحان :                  ماه   دی  نوبت امتحانی:     انقالب       نام واحد آموزشی:               ش صندلی:         

دقیقه 99مدت امتحان  :        ریاضی فیزیک-علوم تجربیرشته:       سومپایه:     شیمی:درسنام               نام ونام خانوادگی:  

6/09/93تاریخ امتحان :                      93-94سال تحصیلی:                  خلخالی مریمنام دبیر:           پدر:               نام    

دانش آموز گرامی :                     

                                     0- پاسخ سواالت خود را در همین برگه و با خودکار  آبی  بنویسید.

.استفاده از ماشین حساب آزاد می باشد -2                                      

                                        3- سواالت در 4  صفحه می باشد و جدول تناوبی عناصرضمیمه ی سواالت می باشد .

کلمه اضافی است.( چهاربا استفاده ازکلمات داخل کادر جمله های زیررا کامل کنید.)توجه کنید          

      حجمی -باز  –سدیم هیدروژن کربنات  – مسیر  -بسته  - جرمی  –حالت  - سدیم آزید   

 معینی با هم واکنش می دهند ........ گازها با نسبت های در دما و فشار ثابت ،  –الف   

 . می باشد....... کتری درحال جوش یک سامانه   –ب  0

                                            .                                                                                                                            گاز مورد نیاز برای پر کردن کیسه های هوای خود روها از تجزیه .......  به دست می آید  –پ   

   0                                                                        .                                       است  ....... کار یک تابع   –  ت  

                                                                     

      دهید :پاسخ با توجه به واکنش های زیر     2   

 NO  +  K2CrO4        KNO2   +  KNO3  +   Cr2 O3                           (0                 ( را موازنه نمایید .0واکنش ) – الف 

          را کامل نمایید ، 3و    2واکنش  – ب  

                                                                 2 )     Pb (NO 3 )2 (aq)  +  KI (aq)                ……… (S)   +   ………. (aq)           

     3 )    CaCO3  (S)                          CaO (S)  +  …….(g)                                                                                                             

         . واکنش را مشخص نمایید  5و    4  هرنوع   -پ         

                                                                                           4 )    C 2H 4 (g)  +  H 2 (g)           Ni         C 2 H 6 (g)  

                                                                                                   5 )    Zn (S)  +  CuCl 2 (aq)                             Cu (S) + ZnCl2 (aq) 

 5/2                                به چه معنا می باشد ، بنویسید .                                               Ni      و              نماد – ت 

 

 را صحیح نمایید. نادرستعبارت ،درستی یا نادرستی عبارت های زیررا تعیین کنید     3

 . تنفس یک تغییر فیزیکی است   –الف      

 صفر در نظر گرفته می شود .  Hg  (L) آنتالپی استاندارد تشکیل  –ب     

 .                   راه مناسب بهسوزی موتور خودرو ، تنظیم عملی نسبت هوا به سوخت است  -پ    

 .     یک معادله شیمیایی اطالعاتی مانند نکته های ایمنی را در بر دارد  –ت      

                                                                                                                                                          5/0                                                                                                                                                                                             



 دوم  :صفحه                6/09/93تاریخ امتحان :                  ریاضی -رشته :تجربی          شیمی: ادامه سئواالت درس             

 عالمت اختصاری سمت چپ نشان داده می شود . ارتباط های صحیح را پیدا کرده ، بنویسید . هر عبارت سمت راست با -الف    4

  )                                                     پ اضافی است مورد از ستون چ 2 )       

  a        – معیاری از میزان گرمی یک جسم  

 b      –                                                         یکای ارزش غذایی مواد غذایی                                                                                                                 

 روی کلمه نادرست داخل پرانتز خط بکشید تا عبارت صحیح بدست آید . –ب       

   c- ( است . اکسایش  -سنتز  واکنش پلیمر شدن یا بسپارش از نوع واکنش های )        1                                                       

  d –  قلیایی خاکی( است که با آب یا بخار آب داغ واکنش نمی دهد  –بریلیم تنها عنصر ) قلیایی. 

 جدول زیر را کامل کنید .    5 

  معادله ی واکنش یا فرآیند                  نوع آنتالپی     H∆عالمت     

  N2(g)                     2N(g)                                         آ 

   CH4(g)  +  2O2(g)                                CO2(g)   + 2H2O(g)              ب 

  I2(S)                        I2(g)                                    
 پ

1/5                                                                                                                                                                               

 با توجه به نمودار زیر پاسخ دهید :    6     

 چرا؟ این سامانه مثبت است یا منفی ؟ ∆ E –الف      

       

 تغییر انرژی این سامانه موجب ) افزایش ، کاهش ( انرژی محیط می شود . -ب      

  شرح دهید .      

0 

 برای واکنش زیر معادله ی نمادی بنویسید :   7

   اکسید + پتاسیم منگنات جامد                 پتاسیم پرمنگنات جامد IVگاز اکسیژن + منگنز                                        

0                              

                                                       

   % هیدروژن است ،فرمول تجربی این ترکیب را به دست آورید .  67/6% کربن و 49یک ترکیب آلی اکسیژن دار دارای      8 
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Cal 
E   
J   
T   



 سوم : صفحه                     6/09/93تاریخ امتحان :            ریاضی  –رشته : تجربی           شیمیادامه سئواالت 

( 2) لیوان  ml 059لیوان یک ( و دیگری به حجم( ml359 ، یکی به حجم  C  89آب داغ دردمای لیوانی گرماسنج دو در    9 

 در شرایط یکسان :  وجود دارد .

 آ ( میانگین سرعت حرکت مولکول های آب دردو لیوان را با نوشتن دلیل مقایسه کنید .       

       

       ب( ظرفیت گرمایی دو لیوان را با نوشتن دلیل مقایسه کنید .                                                                              

         

 پ( اگر آب دو لیوان را به لیوان بزرگ تری منتقل کنیم ، کدام یک از خاصیت های زیر بی تغییر خواهد ماند ؟ چرا ؟      

 2         ) جرم ، چگالی (                                                                                                                               

        

 اندازه گیری است ؟ دراین گرماسنج ، گرمای واکنش در ) حجم ، فشار ( ثابت اندازه گیری می شود ؟ کدام کمیت قابل ت(        

                                                                     (∆H ،∆ E  ) 

                                                                                                                                                                        

                                               

   H0 تشکیل  ]  KJ.mol -1  NO2 (g)] =  34                              را بنویسید . NO2 (g)معادله آنتالپی استاندارد تشکیل    -الف   09 

 نمودار تغییرات آنتالپی آنرا رسم نمایید.          –ب            

                25/0 

 

       

    

 

 % با محلول کافی هیدروکلریک اسید در شرایطی که چگالی گاز89گرم فلز آلومینیم با در صد خلوص  7از واکنش کامل      00   

  این گاز به دست می آید ؟چند لیتر از  است ،  g.L-1 98/9 هیدروژن برابر             

       Al (s) + 6 HCl (aq)                       2  AlCl3 (s) +3 H2(g)                                                                                                                                                             2 

 

          

 

 

                                                                                                                                                              2                 

 

                                                                                                                                                



                                                                         چهارم :  صفحه              6/09/93تاریخ امتحان :           ریاضی  –رشته : تجربی         شیمی :ادامه سئواالت درس     

 به موارد زیر پاسخ دهید :  02  

                                    با استفاده از قانون اول ترمودینامیک تغییر انرژی درونی سامانه رابرحسب ژول محاسبه نمایید .     –الف        

                                                           W=130 J                                 q=250 J                              

       

 است ؟                                                             متفاوتواکنش  دوگرمای آزاد شده از  ، در شرایط  یکسانچرا   -ب       

       5O2(g)                      3CO2(g) +4H2O(g)             ∆H= -2056   KJ                                                   C3H8 (g) +    (0       

5O2(g)                    3CO2(g) +4H2O(L)                ∆H= -2220  KJ                                                            C3H8 (g) +   2)    

1        

                

 

 لیتر گاز هیدروژن با  4/2در یک کارگاه صنعتی ، مس مورد نیاز از طریق واکنش زیر به دست می آید . در صورتیکه    03

 ( تولید می شود .Cuگرم فلز مس ) 8/2واکنش دهد ،  درشرایط استاندارد  CuOمول   34/9      

 اکنش را به دست آورید .با محاسبه مقدار نظری و بازده ی درصدی و       

              CUO (S) + H2 (g)                          Cu (s)  +   H2O(g)                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                       5/2                                                                     

 

   

 موفق باشید 

 

 

 سامانه  


