
 

 

 امتحانات
 پرورش آموزش

 هرانت 1منطقه 

 بسمه تعالی

 جمهوري اسالمی ايران

 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

 اداره آموزش و پرورش  منطقه يك تهران

 هنرستان امام حسن مجتبی)ع(: آموزشی واحد نام 

  مهر محل

 مدير امضاء يا

 کلید

 97/  10/ 8  تاريخ امتحان : گرافیكمعماري و رشته: (:داوطلب ش)صندلی ش

 صبح  10    :امتحان ساعت دهم :پايه :خانوادگی نام و نام

 دقیقه     75  امتحان: وقت شیمیدرس:کلید  خانم حسینی دبیران :

 بارم *كلید سواالت* رديف

 25/0بارم هر جاي خالی  1

 ژول-انرژي -ث  12كربن -amu-جرم اتمی-دما    ت-پگازهاي نجیب     –هالوژن -كواالنسی     ب -يونی -آ

 موازنه شده -پايستگی جرم-ج

3 

برخی ايزوتوپ ها ناپايدارند و طی واكنش هاي هسته ايی كه شامل نشر -  5/0پرتو زايی راديو ايزوتوپ اورانیم  2

 75/0پرتو است به اتم هاي پايدار تبديل می شوند 

25/1 

 نمره 5/0ها رسم هر كدام از آرايش -آ 3

 5/0زيرا تعداد الکترون هر دو در اليه واالنس با هم برابر است -ب

5/1 

         NH3 =14+(3*1)=17 g.mol-1       5/0-آ 4

        25/0 هر كدام كسر تبديل و جواب آخر  هر -ب

   0/4mol NH3  =  *
𝟐 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝑯𝟑

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝟐
 ?mol NH3=5/6g N2*

𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑵𝟐

𝟐𝟖 𝒈 𝑵𝟐
 

25/1 

همچنین بررسی اتم ها قبل و بعد  1،2،1،2ضرايب به ترتیب از چپ به راست  25/0هر كدام از ضرايب موازنه -آ 5

 5/1مجموعا  25/0موازنه هر كدام 

TK=TC+273/15        TK=25+273/15=298/15                  

 25/0 25/0 25/0 

25/2 

 5/0تعريف هر كدام  25/0گرماگیر 2واكنش و 25/0گرماده   1واكنش  -آ 6

 25/0گرماده هر مورد  -گرماگیر -گرماده -به ترتیب از چپ به راست گرماده-ب

5/2 

  5/0رسم شکل   7

                      0/ 5اتم كربن  و اكسیژن با اشتراک گداري الکترون هاي اليه آخر خود اكتت می شوند 

                                        

1 

 Fe2O3  5/0 -آ 8

 K3N  نمره 5/0رسم آرايش الکترونی اتم و يون هر كدام از اتم ها  -ب

2 

 1 5/0آنیون و كاتیون-جامد يونی   5/0مولکول   -به ترتیب از چپ به راست جامد مولکولی 9

 غلظت و كاتالیزگر -تند)  مثل انفجار(-معمولی 25/0هر جاي خالی -آ 10

 75/0با افزايش دما جنبش مولکول ها افزايش يافته و سرعت واكنش بیشتر می شود.-25/0مستقیم-ب

25/2 

 2 5/0تعريف هر دو فرمول تجربی و مولکولی  25/0هر كادر جدول  11

 97دي ماه -سیده عصمت حسینی فالحی

 


