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جاّای خالی زا تا کلوات هٌاسة کاهل کٌید.
الف) تسای هَاشًِ یک هعادلِ ٍاکٌش تِ زٍش ٍازسی اتتدا اش تسکیثی کِ  ...................... .............تعداد عٌصرس
دازد شسٍع هی کٌین.
ب) دز ٍاکٌش سَختي یک هادُ تا  ...................................تسکیة شدُ ٍ هقرداز شیرادی ...................................
آشاد هی کٌد.
ج) یررک هررَ اش ااشّررای هرتلررف دز شررسای ی

رراى دهررا ٍ  ...................................م ررن اترر

ٍ

 ...................................دازًد.
ت) ظسفی
2

اسهایی هَلی اش ماصلضسب ظسفی

زٍی کلوِ ًادزس

عاله

اسهایی ٍیطُ دز  ...................................تدس

( )تصًید تا جولِ دزستی تدس

هی آید.
1

آید.

الف) تغییسات اًسضی دزًٍی یک تاتع ( مال  -ه یس) اس .
ب) ظسفی

اسهایی ٍیطُ یک کوی

( هقدازی -شدتی) ٍ ظسفی

اسهایی یک کویر

( هقردازی -شردتی)

اس .
ج) هسش مقیقی ٍجَد خازجی ( دازدً -دازد)
3

دز ٍاکٌش ّای شیس اتتدا هعادلِ ٍاکٌش زا کاهل کٌید  ،سپس هَاشًِ کٌید ٍ دز هَزد الف ٍ ب ًَع ٍاکرٌش
3/5

ات ام شدُ زا داخل پساًتص تٌَی ید.
(

)

 CO2  H2O  N2  O2
( C3 H5 ( NO3 ) 3 الف

(

)

 Fe(OH) 3  ..........
( FeCl 3  NoaH ب


Kcl  ...............
( KClO 3 ج

4

دز صَزتی کِ قطعِ ای یخ زا اش داخل فسیصز تیسٍى آٍزین ٍ دز َّای آشاد قساز دّین تا ارش
الف) اًسضی دزًٍی ساهاًِ  .......................................هی یاتد.
ب) عاله

 ....................................... اس .

ج) ایي فسآیٌد اًسضی دُ اس

یا اًسضی ایس؟

ت) ًوَداز تغییسات اًسضی زا تسای ایي فسآیٌد زسن کٌید.

شهاى :
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5

دز ّس هَزد عل
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زا تَضیح دّید.

الف) چسا دز کی ِ َّا  Fe2O3قساز هی دٌّد ؟ ( دٍ دلیل ذکس کٌید) .
ب) کتسی آب دز ما جَش یک ساهاًِ تاش هح َب هی شَد.

6

 0/1هَ سدین ّیدزٍک ید (  ) NaOHچٌد اسم اس
( H;1

7

؟

o;16

0/75
Na;23

جسم اتوی)

اش ٍاکٌش چٌد اسم فلص آلَهٌیَم تا هحلَ  HClطثق ٍاکٌش شیرس هری ترَاى  3360mlاراش ّیردزٍضى زا دز
1

شسای استاًدازد تْیِ کسد؟
( ) Al;27

8

2Al  6HCl 
2AlCl 3  3H2

تسکیثی اش سِ عٌصس  C ٍ B ٍ Aکِ جسم اتوی آى ّا تِ تستیة  16 ٍ 12 ٍ 40هی تاشد ساختِ شردُ اسر .
دز ًوًَِ ای اش آى  0/8اسم عٌصس  0/24 ٍ Aاسم عٌصس  0/96 ٍ Bاسم عٌصس  Cهَجَد هی تاشرد .فسهرَ
ت ستی ایي تسکیة زا تدس

9

1/75

آٍزید.

دز صَزتی کِ تاشدُ دزصدی ٍاکٌش شیس  0/75تاشد ٍ ترَاّین  7/1اسم ااش کلس تْیِ کٌین چٌد اسم NaCl

خالص الشم اس ؟

2NaCl 
2Na  Cl 2

1/25

باسمه تعالي

نام ...............................................................

نوبت امتحانی  :نوبت اول
پایه  :سوم

نام خانوادگی .............................................

سازمان آموزش و پرورش فارس

تاریخ امتحان 49/71/71 :

نام درس  :شیمی3

مدیریت آموزش و پرورش الرستان

شماره ردیف ...................

شماره صفحه 3 :

دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره دوم)

نام پدر .......................................................

مدت امتحان  41دقیقه

 10طثق ٍاکٌش دادُ شدُ دز صَزتی کِ  200اسم  HClتا  200اسم ٍ MnO 2اکٌش دّد تِ پسسش ّای شیرس
1/75

پاسخ دّید :
MnO2(s)  4HCl (aq ) 
) MnCl 2(aq)  Cl 2(g )  2H2O(l

الف) ٍاکٌش دٌّدُ هحدٍد کٌٌدُ کدام اس

؟ ( تا اً ام هحاسثات الشم)

ب) چٌد لیتس ااش  cl2دز شسای استاًدازد تَلید هی شَد ؟
( MnO2  87 g/mol

ٍ

HCl;36/5

جسم هَلی)

 11تسای تَلید  5Lااش کستي دی اک ید طثق ٍاکٌش شیس تِ چٌد اسم  Li 2CO 3خالص ًیاش اسر ؟ دز صرَزتی
g
کِ چگالی ااش  CO 2دز شسای آشهایش تساتس
L
( Li 2CO 3 ;74جسم هَلی)

 1/1تاشد.

Li 2CO 3 

)Li 2O  CO2 (g

 20 12اسم اتیلي الی َ  7/7jاسها هی ایسد تا دهای آى  15cافصایش یاتد ظسفی
هحاسثِ کٌید.
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اسهایی ٍیطُ ایي ج رن زا
0/75

 13یک ج ن سِ ًَع مسک

اسهایی هی تَاًد داشتِ تاشد آى ّا زا ًام تسدُ ٍ تسای یک هَل َ  3اتوی ( هاًٌد

آب  ) H2Oآى ّا زا ًوایش دّید ( .مداقل دٍ هَزد زسن کٌید) .

 14تاتَجِ تِ ٍاکٌش شیس عاله

 wزا تا ذکس عل
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تیاى کٌید ٍ ًوَداز تغییس آًتالپی زا تسای آى زسن کٌید.
C3 H 8(g )  5O2(g ) 
) 3CO2(g )  4H2O(g

موفق باشید.
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