


 

 

   تاسوِ تعالی 

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون 

   ًام ٍ ًام خاًَادگی:

  1397دی ماه  :آزهَىتاریخ دقیقه 90هذت آزهَى:  کالس: هذرسِ:

 2از  1طفحِ   ریاضی و تجربیرشتِ:  یازدهم: پایِ شیمی: ًام درس

 بارم سؤال ردیف

 تا اًتخاب کلوات هٌاسة، جای خالی در عثارات زیر را کاهل کٌیذ. 1

   فتفففٍ ي  ففف  )اففففشا   ا  ففف َ رپفففی من صى افففم اب  ففف ن  فففٍ پففف   ه    الفففدر گر هفففميٌ گي  نفففیي  اىففف ي    يا فففى   

 شًگ. ابی ل م  )آو ًن ا   ا ًنرالکتمين  ٍ  همفتهر)اب گست گاگن ا 

  شی )همم  ا گم ر  آن نسف    )همم  ا گم ر اًا د  مگ ي َمچٍ م  وگ ه شیت نىب  ذرات   شتماًان  ک ومًوٍ م گٌ را     بر م 

   شتم است.

 س   مش  ٍ فلشَ  )گرخش ن ا شکىىیٌر است. جر صىصم س ل

 ا س یر پ ًوی اشتما   )گيه وٍ ا سٍ ه وٍر ينًگ گارگ. گن يژن س  و ی ا  م هگر گر س خت ر اا ه َم وىی )َ یر

 

2 

 هفاّین زیر را تعریف کٌیذ؟ 2

 جر گم  پی من يا ى بر  ان الدر ق وًن گيرٌ

 

5/1 

 دّذ؟ چرا؟ درستی ًشاى هی کذام ًوَدار تغییرات شعاع اتوی در یک دٍرُ را تِ 3

الدر 

    ش
 ماا

بر   ماا گیص

    ش
 ماا

  ماا گیص

1 

تا قرار دادى عالهت  4  :هَارد خَاستِ شذُ را تا دلیل هقایسِ کٌیذ 

 C6  .........Be4َ ن ظمف ت   َستٍ  م الکتمينجاذبۀ و مين بر  P15  .........Mg12ش    اام  الدر 

Naش     ًو  جر 


11  .........Ca
2

 Zn30  .........Al13پی من  يا ى گر  20
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 شًَذ؟ چرا؟ طثیعی اًجام هی طَر ّای زیر تِ یک از ٍاکٌش کذام 5

Cuالدر  (s) FeSO (aq) CuSO (aq) Fe(s)  4 4 

Znبر  (s) AgNO (aq) Zn(NO ) (aq) Ag(s)  3 3 22 2 

 

1 

َسیاًات خالض هخلوَ  کٌوین توا    یت% را تا هقذار کافی آهًَیَم 90ص گرم تارین ّیذرٍکسیذ ّشت آتِ تا خلَ 35اگر  6

 شَد؟ آزاد هی STPدر شرایط  NH3% اًجام شَد، چٌذ لیتر 85بازدۀ ٍاکٌش زیر تا 

g
(MBa(OH) . H O )

mol
2 28 315 

Ba (OH) . H O(s) NH SCN(s) Ba (SCN) H O(l) NH (g)   2 2 4 2 2 38 2 10 2 
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  باسمٍ تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون پاسخنامه 
  

 2از  1صفحٍ  1397دی ماه آزمًن: تاریخ  تجربیریاضی و رشتٍ:  دهمیازپایٍ:  شیمیدرس: پاسخىامٍ 

 صذیقٍ معصًمیالهام محمذی مهر، ىیژٌ صحراویًش، م محمذ ديایی،محسه خًشذل، سمیرا جعفری، : )تِ تستیة الفثا(گريٌ طراحی ي بازوگری 

 :1پاسخ سؤال 
 ج( دزخشاى ب( دها ـ دها الف( افصایش ـ اش دست دادى ـ کاتیَى

 د( ّیدزٍضى سیاًید ـ پیًَد سِ گاًِ

 :2پاسخ سؤال 
 ای عٌظسّا هعسٍف است. تِ قاًَى دٍزُشَد کِ  ای تکساز هی طَزت دٍزُ الف( خَاص فیصیکی ٍ شیویایی عٌظسّا تِ

 پریسی ّس عٌظس تِ هعٌای توایل آى تِ اًجام ٍاکٌش شیویایی است. ب( ٍاکٌش

 دّد. گَئین تِ عثازتی هیصاى سسدی ٍ گسهی یک جسن زا ًشاى هی یک جسن زا دها هیدهندۀ ج( هیاًگیي اًسضی جٌثشی یا هیاًگیي تٌدی ذزات تشکیل 

 :3پاسخ سؤال 
ّـا شیـاد پـ      ّستِ تِ الکتسٍىۀ جاذبّا ثاتت ٍ اثس پَششی الکتسٍى دزًٍی کن،  الیِ شده،لف(، شیسا تا افصایش عدد اتوی دز یک الیِ اش چپ تِ زاست تعداد پسٍتَى شیاد ًوَداز )ا

 یاتد. شعاع کاّش هی

 :4پاسخ سؤال 
Mgالف(  P  ّسـتِ تـس الکتـسٍى شیـاد شـعاع کـن       جاذبۀ ثاتت اش چپ تِ زاست الیۀ شعاع هٌیصین اش فسفس تیشتس است، ّس دٍ دز یک دٍزُ قساز دازًد کِ دز ّس دٍزُ تا ٍجَد

 شَد. هی

Beب(  C ،C  ًِسثت تBe ُشَد. ّا شیاد هی ّستِ تس الکتسٍىجاذبۀ یاتد چَى  قساز دازد کِ دز ّس دٍزُ اش چپ تِ زاست شعاع کاّش هی دز سوت زاست دز یک دٍز 

Caج(  Na
 


Caشعاع یًَی  2
2  تیشتس اشNa

 ِّا دز  است چَى تعداد الیCa
2 تاشد. تیشتس هی 

Alپریسی  د( ٍاکٌش Zn پریسی تاالیی دازد. عٌاطس اطلی ٍ ٍاکٌش است، شیسا آلَهیٌین جصء 

 :5پاسخ سؤال 
 زا اش تسکیة آى جدا کٌد. Agتَاًد  فعالیت تیشتسی دازد ٍ هی Agًسثت تِ  Znپریس است. شیسا  ٍاکٌش دٍم اًجام

 :6پاسخ سؤال 

صَلخ دطزد  100
ضلاخ زاد ه
ضلاخاً زاد ه /

x x g    90 3590 100 31 5
35 100

ضلاخ
 

/
/ /

mol NH LmolA
x L(NH ) g(A) L

gA molA mol
    3

3
2 22 41

31 5 4 48
315 1 1

یس ً زاد ه
 

ُدشات
/

/

x x L
L

      100 85 100 3 80
4 48

یلوع زاد ه
یس ً زاد ه

یلوع زاد ه
 

 :7پاسخ سؤال 
 ـ اٍکتیي 3هتیل ـ  ـ دی 7، 6ـ اتیل ـ  5ب(  ـ هتیل ـ اٍکتاى 6ـ تسهَ ـ 2الف( 

 د( ًفتالي  دی هتیل ّگصاى 5، 2ج( 

 :8پاسخ سؤال 
هشاتِ تِ آى دازد حل شَد، ٍلی دز آب کِ یک هَلکَل قطثی اسـت  جاذبۀ تَاًد دز تٌصیي یا ًفت کِ ًیسٍی  هی الًدٍى پ  هَلکَلیتیي جاذبۀ الف( گسی  ّیدزٍکستي، ًیسٍی 

 شَد. شَد. اططالحاً شثیِ دز شثیِ حل هی حل ًوی

 شستي شغال سٌگوسیلۀ ّا تِ  حرف گَگسد ٍ ًاخالظی -1ب( 

SO)عثَز گاشّای خسٍجی  -2       CaSO3    SOٍ تثدیل آى تِ  CaOاش زٍی  2( (g) CaO(s) CaSO (s) 2 3 

 دٌّدُ ٍ فساٍزدُ ٍاتستِ است. ٍاکٌشدٌّدُ ـ ًَع فساٍزدُ ٍ حالت فیصیکی  ج( گسهای ٍاکٌش تِ ًَع ٍ ه داز ٍاکٌش

 :9پاسخ سؤال 
 شَد. سین شثِ فلص است کِ زساًای کوی تسای جسیاى تسق است ٍ دز اثس ضستِ خسد هییسیل (Si)الف( 

 تاشٌد. خَاز هی )سسب( فلص ّستٌد ٍ چکش Pb)قلع( ٍ  Snب( 

 کستي ـ زساًای جسیاى تسق است. Cج( 

 

 

 




