جمهوری اسالمی ایران

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

محل مهر یا امضاء مدیر

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران
ش صندلي (ش داوطلب):

سئوال
ساعت امتحان8:30 :صبح

نام واحد آموزشي :دبيرستان سراي دانش نوبت امتحاني :اول

نام و نامخانوادگي:

نام پدر:

رشته :سوم رياضي و تجربي

وقت امتحان 120 :دقيقه

سئوال امتحان درس :شيمي3

نام دبير :خانم فاريابي

سال تحصيلي93-94 :

تاريخ امتحان93/10/3 :

بارم

استفاده از ماشين حساب مجاز است.

 -1جمالت زير را با عبارات مناسب پر كنيد.
تعداد برگ سئوال:

برگ

آ) ……………… به عنوان طعم دهنده به مواد غذايي و دارويي مورد استفاده قرار ميگيرد.
ب) يكي از روشهاي توليد گاز كلر ،واكنش هيدروكلريك اسيد با ……………… است.
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پ) به مجموع انرژيهاي جنبشي ذرات سازنده يك جسم ……………… گويند.
ت) الكل چوب يا ……………… ،از حرارت دادن چوب در غياب اكسيژن تا دماي ……………… بدست ميآيد.
ث) از واكنش زغال سنگ با ……………… بسيار داغ ميتوان گاز متان تهيه كرد.
 -2درستي يا نادرستي هر يك از عبارت زير را مشخص كنيد و شكل درست عبارات نادرست را بنويسيد.
آ) سيليس خالص در تراشههاي الكترونيكي و نيز در سلولهاي خورشيدي كاربرد دارد.
ب) براي سوختن كامل  40ليتر گاز پروپان )  80 ، (C3 H 8ليتر گاز اكسيژن الزم است.

2
پ) هنگامي كه موتور اتومبيل در جا كار ميكند ،سوخت (بنزين) واكنشدهنده محدود كننده است.
ت) ظرفيت گرمايي ويژه يك خاصيت مقداري است.
 -3با توجه به شكل ،معادلهي نمادي مربوط به آن را بنويسيد.

محلول نقره نيترات

1
محلول سرب  IIكرومات

 -4واكنشهاي زير را به روش وارسي موازنه كنيد .در هر يك موازنه را از كدام تركيب آغاز كردهايد.

 I2  KCl  H2O
( KI  KIO 3  HCl آ

 S2O3  H2O

پاسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیاز به پاسخنامه سفید ندارد.
صفحه …1… :از ……4
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( S  OH ب

پاسخنامه سفید داده شود.
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رشته :سوم رياضي و تجربي

بارم

 -5واكنشهاي زير را كامل كنيد و نوع واكنشهاي خواسته شده را مشخص كنيد( .موازنه الزم نيست)


)(s)  (g
( Mg( NO3 )2 (s) آ
نوع واكنش = …………

  
( ZnCl2 (aq)  H2SO4 (aq) ب

نوع واكنش = …………
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|
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( n  پ
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(   H2O ت
 -6به پرسشهاي زير مختصر پاسخ دهيد:
آ) تغييرات انرژي دروني سامانهاي را حساب كنيد كه  25كيلوژول گرما به محيط داده و  4/5كيلوژول كار برر روي سرامانه انجرام
شده است( .تغيير انرژي دروني بر حسب كيلوژول محاسبه شود).

ب) واكنش زير در كيسههاي هوا اتفاق ميافتد ،دو مزيت آن را بنويسيد.

6Na (s)  Fe2O3 (s) 
 3Na 2O(s)  2Fe(s)  q

1/25

 N2 (g)  3H2 (g) بدست آورد.
 )7آمونياك را ميتوان از واكنش ) 2NH 3 (g
در شكل محلولي از دو گراز نيترروژن و هيردروژن قررار
دادهايم ،تا واكنش انجام شود.
آ) واكنش دهندهي محدود كننده را با محاسبه معين كنيد.
ب) تعداد مول گاز را در پايان واكنش تعيين و شكل سمت راست را كامل كنيد.
پ) در پايان چند ليتر گاز آمونياك در ظرف فرآورده خواهيم داشت؟ (چگالي گاز آمونياك  1/1گرم بر ليتر است)

صفحه …2… :از ……4
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رشته :سوم رياضي و تجربي

 -8از واكنش  85گرم آمونياك طي واكنش زير 52 ،ليتر گاز نيتروژن توليد شده است .اگر واكنش در شررايط  STPانجرام شرده
باشد ،بازده درصدي واكنش چقدر است؟

جرمهاي مولي MNH3  17 gr  Mol1 MN2  28 gr  Mol1

4NH 3 (g)  3O2 (g) 
)2N2 (g)  6H2O(g
1/5

 -9فريونها تركيبات گازي شكل هستند كه در يخچالها كاربرد دارند .در شكل زير درصدهاي جرمي نوع خاصي از فريرون داده
شده است .فرمول تجربي آن را بدست آوريد.

درصد

58/6

جرمي

31/4
9/93
عنصر

F

Cl

1

C

 -10اگر از واكنش  11/7گرم فلز آهن ناخالص با هيدروكلريك اسيد  4/5ليتر گاز هيردروژن در شررايط  STPآزاد شرود ،درصرد

) (Fe  56 gr  mol 1

خلوص آهن را بيابيد.

Fe(s)  2HCl (aq) 
) FeCl 2 (aq)  H2 (g
1

 -11با توجه به واكنش زير پاسخ دهيد.
اگر اين واكنش در سامانهاي با پيستون روان انجام شود.

4NH 3 (g)  5O2 (g) 
)4NO(g)  6H2O(g
آ) عالمت كار را تعيين كنيد (با بيان علت) و توضيح دهيد سامانه روي محيط كار انجام داده يا محيط بر روي سامانه؟
ب) اگر  Eواكنش منفي باشد ،نمودار آن را رسم كنيد.

پ) اگر دماي ظرف واكنش ،پس از انجام واكنش افزايش يابد واكنش گرماده است يا گرماگير؟
1

صفحه …3… :از ……4
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 -12در ظرفهاي زير مقداري آب با مشخصات داده شده قرار دارد:

1

2

آ) ميانگين سرعت حركت مولكولها را در هر دو ظرف با هم مقايسه كنيد( .با ذكر علت)
ب) آيا براي افزايش دماي هر دو ظرف به اندازهي  5درجه انرژي يكساني الزم است؟ چرا؟
پ) انرژي دروني كدام ظرف بيشتر است؟ (توضيح دهيد)
ت)اگر آب درون دو بشر را به هم بيفزاييم كدام خاصيت ترموديناميكي داده شده تغيير ميكند؟
ث) كدام خاصيت(هاي) ترموديناميكي داده شده شدتي است؟

v  10 Ml

v  20 Ml

T  20C

T  20C

d  1 Ml

gr
d  1 Ml

gr

2

 -13ظرفيت گرمايي ويژه اتانول و اتيلن گليكول داده شده است.
آ) كداميك از اين  2مايع براي ضد جوش در رادياتور ماشين مناسبتر است؟ توضيح دهيد.
1

1

)O  16

ب) ظرفيت گرمايي مولي اتانول را بر حسب  J  Mol  Cحساب كنيد.

ظرفيت گرمايي ويژه J  gr 1  C1
0/025
2/39

موفق باشید

H1

(C  12
1

مايع

اتانول C2H5OH
اتيلن گليكول CH 2OH  CH 2OH

20

جمع کل
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نمره ورقه (به عدد) :

به حروف:

نمره تجدیدنظر به عدد:

نام /نامخانوادگی دبیر:

تاریخ  /امضاء :

نام /نامخانوادگی دبیر:

به حروف:
تاریخ  /امضاء :

جمهوری اسالمی ایران

محل مهر یا امضاء مدیر

راهنمای تصحیح

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

ویژه دبیران

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

راهنماي تصحيح درس :شيمي3

نام واحد آموزشي :دبيرستان غيردولتي دخترانه سراي دانش

نوبت امتحاني :اول

نام دبير :خانم فاريابي

ساعت امتحان 8:30 :صبح
تاريخ امتحان93/10/3 :

رشته :سوم رياضي و تجربي

تعــــداد بـــرگ راهنمــــای تصــــحیح1 :
بـــرگ

سال تحصيلي93 = 94 :

 )1آ) متيل سالسيالت

ب) mno2

ت) بخار آب

 )2آ) نادرست  سيلسيم ب) نادرست  200 ليتر

ت) متانول 400C -

پ) انرژي گرمايي

1/5

هر قسمت 0/25

پ) نادرست  اكسيژن ت) نادرست  شدتي هر قسمت 0/5

2

 AgNO3 (aq)  PbCrO4 (aq)  Pb( NO3 )2 (aq)  Ag2CrO4 (s) )3هر قسمت 0/25
تعداد برگ سئوال:

1

برگ

( 5  KI  1 KIO3  6 HCl آ
 3 I2  6 KCl  3 H2O

)4

( 5 S  6 OH ب
 3 S2  1 S2O3  3 H2O

ب) جابجایی دوگانه ZnSO4  HCl
 )5آ) MgNO2  O2
 )6آ) (E  q  w  25KJ  (4 / 5)  20/ 5KJ )0/75

پ) nCH 3  CH  CH2

ت) Na2O

2
1/25

 -2حذف  Naپر خطر ()0/25

ب)  -1توليد گرما ()0/25

1

3

 H 2محدود كننده molH 2  6  2

 )7آ)

  6mol  31  2molمصرفي molN 2

)8

molN 2  3  3
molNH 3 ?  6mol  32  4mol

  3  2  1molباقي مانده molN 2
  4  1  5 molمول در ظرف (ب
17gr
m
68
 68gr
   1/1   u  61/ 8 Lit
( grNH 3 ?  4mol پ
1mol
u
u
1molNH 3 2molN 2 22 / 4Lit
  85gr NH3 مقدار نظري ? LitN2


 56 Lit
17 gr
4molNH 3 1MolN2
52
(  100 92 / 857%  92 / 9% )0/5بازده
56

( )1

2

2

1/5

)9

خالص ()0/75

)10

E1

)11
𝐸∆

ب)

E1

/ 93
molC  912
 0/ 827  0/ 83  1 (0/ 25)


58 / 6
)molCl  35 / 5  1/ 65  2 (0/ 25
) C1Cl2f 2 (0/ 25

molf  3119/ 4  1/ 65  1/ 99  2 (0/ 25) 

1mol
1molFe
56 gr


 11/ 25
  4 / 5Lit H2 آهن خالص ? grFe
22 / 4 Lit 1molH 2 1molFe
گرم خالص
11/ 25
 Fe درصد خلوص

)100 96 /15% (0/ 25
گرم ناخالص
11/ 7
)( u    W   (0/ 25آ

گرماده (پ

E

محيط روي سامانه كار انجام داده (ت

 )12آ) برابر است چون دما برابر است ( )0/5ب) خير -هر چه جرم بيش تر  -انرژي گرمايي بيشتر ()0/5
پ) در ظرف  1انرژي دروني تابع جرم است ( )0/5ت) حجم ()0/25

ث)  dو )0/25( T

 )13آ) اتيلن گليكول  -علت )0/5( ...
موفق باشید
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