
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 نَارد زیر را جعریف کيید 1

 ایزوجَپ الف(

 سیلیکاجیکاىی  ب(

 انَلسیَن پ(

 یَن  ت(

 فیزیکیٌَازدگی  ج(

 نخلَط ٌهگو د(

3 

 علث آن را نشخص کيید عتارات زیر را نشخص کيید. در ضَرت ىادرسث ةَدن عتارت،درسحی یا ىادرسحی  2

 ، جعداد الکحرون ٌا از پروجَن ٌا ةیشحر اسث21ةا عدد اجهی  +Mg2الف( در جرکیب 

 ب( جرم پروجَن ىستث ةً الکحرون و ىَجرون ةسیار ىاچیز اسث

 ٌسحيد نلی ٌای کاىی ءو آویسيیث جزکاىی ٌالیث  پ(

 دیگر نَاد نخلَط، نَاد ىاخالص اسث ت(  ىام

 ج( ةیشحریو گاز جشکیل دٌيده ٌَا، گاز اکسیژن اسث

 د( ذخایر ىفث و گاز و زغال سيگ در سيگ ٌای رسَةی جشکیل نی شَد

3 

رسم کيید ) ىشان دادن ىَجرون و پروجَن جيٍا ةا عدد در جای نرةَط ةً خَدشان   -15X2 7ندل اجهی ةَر را ةرای جرکیب الف(  3

 کافی اسث(

 زیر ایزوجَپ اسث اجم ٌایةا کدام یک از  جرکیب ةاالةگَیید کً  همراه با علت ب(

   7 16A   ،8 15B  ،9 16C 

2 

 گرم آب حداکثر چقدر ىهک حل نی شَد؟ 03وجَد دارد. در  Aگرم ىهک  03گرم نحلَل،  333در  4

 
1.5 

ساىحی نحر از شهع نی سَزد. چً قدر اکسیژن ةرای سَخحو  2لیحر ٌَا،  3.0ساىحی نحر داریم. ةً ازای ٌر  22یک شهع ةً طَل  5

 کانل شهع نَرد ىیاز اسث؟
2 

 2از 1صفحه ی 

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

 هشتن هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شواره 

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 نام درس: شیمی)الف(

 مهدیه ساقیان نام دبیر:

 11/03/1400امتحان:   تاریخ

 / عصرصبح 08:  00 ساعت امتحان:

 دقیقه 70مدت امتحان : 

 

همیار
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 نمره 20جمع بارم : 

6 
 نَرد( 1نی شَىد )کدام عياضر از سيگ ٌای رسَةی اسحخراج الف( 

 ویژگی ناگها را ةيَیسید 3ب( 
1.5 

 1 چٍار عانل ٌَازدگی فیزیکی را ىام ةترید  7

8 

) ححها ٌهراه ةا جَضیح  جعداد پروجَن، الکحرون، ىَجرون، عدد جرنی و عدد اجهی را ةرای ٌر یک از جرکیتات زیر نحاستً کيید

 جَاب را ةيَیسید(

 B3+  ( Z=12 , A=32)الف( 

Dب(   
-
  (z=13 , A= 20) 

3 

 1 آزنایشی ةرای جداسازی ناسً و شکر طراحی کيید 9

11 

 ر جدا نی شَىدگٌر یک از نخلَط ٌای زیر جَسط چً دسحگاٌی از یکدی

 الف( جداسازی چرةی از شیر

 ب( جداسازی آب و ىفث

 پ( جداسازی آب و داىً ٌای جخم شرةحی

 ت( جداسازی اجزای خَن

2 

 2از 2صفحه ی 

همیار
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 اجم ٌای یک عيصر کً جعداد پروجَن ٌای یکصان و ىَجرون ٌای نحفاوت داطحً ةاطيد را ایزوجَپ نی ىانيدالف(  1

 کً عيصر شیلصیم را دارىد و از اىجهاد وجتلَر نَاد نذاب ةً دشث نی آیيد.ب( کاىی ٌایی ٌصحيد 

 پ( نخلَط ىاٌهگو نایع در نایع اشث کً انحزاج ىاپذیر ٌصحيد

 لکحرون ٌا ةا پروجَن ٌا در یک اجم ةا یکدیگر ةراةر ىتاطد، یَن جظکیل طده اشثت(زناىی کً جعداد ا

 اگر جيس و جرکیب شيگ در اثر ٌَازدگی دچار جغییر ىظَد، شيگ دچار ٌَازدگی فیزیکی طده اشث. ج( 

 د( نخلَطی اشث کً اجزای جظکیل دٌيده آن ةً طَر یکيَاخث پخض طده اىد. 

 (12 =و جعداد پروجَن  10  =ٌا از پروجَن ٌا کهحر اشث ) جعداد الکحرون  جعداد الکحرون -الف( غلط 2

 جرم الکحرون ىصتث پروجَن و ىَجرون ةصیار ىاچصز اشث -ب( غلط

 غیر شیلیکاجی اشث انا کاىی آویصيیث نلی اشثکاىی ٌالیث یک کاىی  -پ( غلط

 ت( درشث

 ةیظحریو گاز جظکیل دٌيده ٌَا، گاز ىیحروژن اشث  -ج( غلط

 د( صدیح

ىَجرون اشث. در ندل اجهی ایو جرکیب ىَجرون ٌا و پروجَن ٌا در داخل  8الکحرون و  9پروجَن،  7الف( یَن ىظان داده طده دارای  3

 نی ةاطد 7و ندار دوم  2ٌصحً قرار نی گیرىد. جعداد الکحرون ٌای ندار اول، 

 ایزوجَپ اشث زیرا جعداد پروجَن ٌای یکصان و ىَجرون ٌای نحفاوت دارد. Aب( ایو اجم جيٍا ةا اجم 

 آب جرم      خل طَىدهجرم  4

250                          80 
100                            x 

                    x=32g 
 

 آب جرم      خل طَىدهجرم 

100                          32 
50                            x 

                    x=16g 
 ٌَا                 طَل طهع  5

0.5 L                    1 cm 
X                     22 cm 

                    x=11 L 
 لیحر ٌَا ةرای شَخحو کانل طهع نَرد ىیاز اشث 5

 ٌَا                 اکصیژن 

100 L                    21 L 
11 L                        X 

                    X= 2.31 L 
 لیحر اکصیژن ةرای شَخحو کانل طهع نَرد ىیاز اشث.  2.31

 عياصر فلزی آلَنیيیَم و آٌو  الف(  6

 ب( ناگها شتک اشث، دارای گاز فراوان و خرارت زیاد

 ریظً گیاٌان -جاىداران –آب  -دةا 7

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم کلید

 شیوي هشتن)الف(نام درس: 

 ههدیه ساقیاىنام دبیر: 

 11/03/1400تاریخ اهتحاى: 

 / عصرصتح 08:00ساعت اهتحاى: 

 دقیقً 70هدت اهتحاى: 

 

همیار
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 12=جعداد پروجَن  =الف( عدد اجهی  8

 20 =، جعداد ىَجرون 32 =، عدد جرنی  9 =جعداد الکحرون 

 13=جعداد پروجَن  =ب(  عدد اجهی 

 7 =، جعداد ىَجرون 20 =، عدد جرنی  14 =جعداد الکحرون 

شپس ةا کاغذ صافی ناشً را جدا کرده و  ناشً خل ىهی طَد. طَد و در آب خل نی طکر، نی ریزیماةحدا دو ناده را در خالل آب  9

 دةاقی ةهاى طکرزیرصافی را جتخیر نیکيیم جا  ندلَل

 الف( شاىحریفیَژ 11

 ب( قیف جدا کييده

 پ( کاغذ صافی

 ت( شاىحریفیَژ

 امضاء:   مهدیه ساقیان نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

همیار
https://hamyar.in/


