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 نمره سؤاالت ردیف

 یک اص هفاّین صیش سا تؼشیف کٌیذ.  ّش 1

 ب( پیًَذ کٍَاالًسی             ج( قاػذُ ّطتایی             د( هَل               الف( 

2 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّای ستَى سوت ساست سا تِ یکی اص کلوات ستَى چپ استثاط دّیذ.  ّش یک اص ػثاست

 

 

 

 

 

 

 

1/25 

2ای  دس یک ٍاکٌص ّستِ 3 اًشطی تَلیذ ضذُ سا تش حسة ّا تِ اًشطی تثذیل ضذُ است، هقذاس  گشم اص اتن 5 10 

 کیلَطٍل هحاسثِ ًواییذ. 

1 

70 اختالف تؼذاد الکتشٍى ٍ ًَتشٍى دس یَى  4  1/5 است. ػذد اتوی ٍ تؼذاد الکتشٍى آى چٌذ تاست؟  11تشاتش   3

 هَل سذین چٌذ اتن داسد؟  05/0الف(  5

01 3ب(   هَلکَل آب چٌذ هَل است؟ 1022 

1 

 تا تَجِ تِ ضکل تِ هَاسد صیش پاسخ دّیذ: )هشتَط تِ اتن ّیذسٍطى( 6

 اًتقال الکتشٍى تا جزب اًشطی ّوشاُ است یا ًطش آى؟  الف( دس حالت 

 ب( دس کذام حالت اًشطی جزب ضذُ تیطتش است؟ چشا؟

 گیشد؟ ج( کذام اًتقال دس هحذٍدُ هشئی قشاس هی

 
 

1/25 

 آسایص گاص ًجیة سسن کٌیذ.سا تا استفادُ اص  25  آسایص الکتشًٍی  7

 دستِ اص ػٌاصش است؟ الف( ایي ػٌصش جضء کذام

 ّای الیِ ظشفیت آى سا هطخص کٌیذ. ب( الکتشٍى

 ج( ایي ػٌصش فلض است یا ًافلض؟

1/25 

 ضَد: ختن هی 6 3تِ   3 آسایص الکتشًٍی یَى  8

 سا تا استفادُ اص گاص ًجیة تٌَیسیذ.  الف( آسایص الکتشًٍی ػٌصش 

 دس کذام دٍسُ ٍ گشٍُ جذٍل تٌاٍتی قشاس داسد.  ػٌصش ب( 

1 

دانشگاهیغیردولتیدبیرستانوپیش

1)  O الف( فشاٍاى تشیي ػٌصش دس صهیي 

 تشیي ػٌصش دس هطتشیب( فشاٍاى سٌگ( 2

3 )H تشیي ػٌصش هطتشک دس صهیي ٍ هطتشیج( فشاٍاى 

4 )Fe ُّای ساهاًِ خَسضیذید( جٌس تشخی سیاس 

 تاضذ.تشیي فلض پشتَصا هیضٌاختِّـ(  ( هایغ5

6 )He  

  ( اٍساًیَم7

8 )TC  
 

 

1صفحِ   



 ّای صیش سا تٌَیسیذ. ًام ٍ یا فشهَل ضیویایی ّش یک اص تشکیة 9

  2  ج( آلَهیٌیَم اکسیذ               د(                2   الف( هٌیضین یذیذ        ب( 

1 

 ّای صیش ًطاى دّیذ. ش یک اص تشکیةای ٍ تطکیل پیًَذ کٍَاالًسی سا دس ّ ساختاس الکتشٍى ـ ًقطِ  10

 2    ب(                                             3  الف( 

1 

 دس ساختاس لٍَیس کذام هَلکَل صیش، ضواس تیطتشی پیًَذ اضتشاکی ٍجَد داسد؟ 11

 3  ب(                                        2  2  الف( 

1 

 0/75 کٌذ؟ هی تا افضایص استفاع، چگالی، دها ٍ فطاس َّا چِ تغییشی 12

 هَاسد استفادُ اص گاصّای صیش سا تٌَیسیذ. 13

 الف( آسگَى                                          ب( ًیتشٍطى

1 

 کٌٌذ؟ تَضیح دّیذ. الف( َّای هایغ سا چگًَِ تْیِ هی 14

 ضَد؟ چشا؟ ب( ٌّگام تقطیش َّای هایغ کذام گاص دیشتش اص ّوِ خاسج هی

1/5 

 1 کاهل ٍ ًاقص سا هقایسِ کٌیذ.سَختي  15

 36گشم تِ  187هاًذ. اگش جشم اکسیظى هَجَد، اص  گشم خاکستش تش جای هی 47گشم کاغز،  256ضوي سَختي  16

 دست آٍسیذ. گشم سسیذُ تاضذ، جشم گاص تَلیذ ضذُ سا تِ

1 

هجوَع ضشایة َّا دس سوت سا هَاصًِ کٌیذ، سپس اص ٍاکٌص ًسثت هجوَع ضشایة دس سوت ساست تِ هؼادلِ صیش  17

 چپ سا هحاسثِ کٌیذ.
 3 5   3 3      2     2      2     2    

1/5 

 12جمعنمرهموفقباشیذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2صفحِ   



 

«پاسخنامه»

الف(  -1
1

12
 گَیٌذ.    سا یک  12جشم اتن کشتي ـ  

 ب( پیًَذی کِ اص تِ اضتشاک گزاضتي الکتشٍى اص سَی دٍ اتن تِ تؼذاد تشاتش تطکیل ضَد.     

 الکتشٍى سا گَیٌذ. 8ّای ظشفیتی تِ  ّا تشای سساًذى تؼذاد الکتشٍى ج( توایل اتن     

022 6ّا تِ  داى د( ضیوی       گَیٌذ. َل هیرسُ اص ّش هادُ، ه 1023 

               3ب(               4الف(  -2

 7ّـ(               2د(                1ج(       

3-  

    2     2  10 5  10 3     3  108 2    1 8  106   

4-  

 3  {
  3   
    11       3  11 

 {
    8
    70  2  78    39    31    28 

5-  

 0 05      
6 022 1023    

1     
 3 011  )الف        1022 

  3 01   هَلکَل آب1022 
آب     1

هَلکَل آب1023 02 6
 5  )ب   2 10 

 الف( جزب اًشطی -6

 تشای اًتقال تیطتش است. 4  تا  1  ی الیِ  ، صیشا فاصلِ  ب(      

  ج(      

  الف( دستِ  -7

 2 4   5 3ب(      

25  ج( فلض ٍاسطِ        [  ] 3 5   4 2 

 2 4   1 3 [  ]الف(  -8

 3ب( گشٍُ      

 سذین سَلفیذد(               3 2  ج(             ب( کلسین فلَئَسیذ                     2   الف(  -9

 ب(                                                                                                        الف(  -10

 

 

 

 



 ب(                                                                         الف(  -11

                                                                

 

 

 

 

     گضیٌِ الف صحیح است.

 یاتذ. چگالی کاّص ـ دها تغییش ًاهٌظن داسد ـ فطاس َّا کاّص هی -12

 الف( آسگَى : جَضکاسی -13

 ب( ًیتشٍطى : سشدساصی، تاد تایش خَدسٍ، ًگْذاسی هَاد تیَلَطیک       

دٌّذ تا گشد ٍ غثاس آى گشفتِ ضَد، سپس تا افضایص فطاس، دهای َّا سا پیَستِ  الف( اتتذا َّا سا اص کاغز صافی ػثَس هی -14

اکسیذ جاهذ  کشتي دی  80 ضَد، سپس دس دهای  صًذ ٍ جذا هی تخاس آب هَجَد دس َّا یخ هی  0دهای دٌّذ،  کاّص هی

 آیذ. سسذ َّای هایغ پذیذ هی هی  200 ضَد ٍ ٌّگاهی کِ دهای َّا تِ  ضذُ ٍ تِ صَست یخ خطک خاسج هی

 تاضذ. تاالتش ًیتشٍطى ٍ آسگَى هیی جَش آى  ب( اکسیظى، چَى ًقطِ

ضَد ٍ سًگ ضؼلِ  آب تَلیذ هیس اکسیذ ٍ تخا ( اگش اکسیظى دس ٍاکٌص سَختي کافی تاضذ، سَختي کاهل است ٍ گاص کشتي دی15

هًََکسیذ ًیض تَلیذ  اکسیذ ٍ تخاس، گاص کشتي دی آتی است. اها اکسیظى کافی ًثاضذ سَختي ًاقص دس ایي حالت، ػالٍُ تش کشتي

 ضَد ٍ سًگ ضؼلِ صسد خَاّذ تَد.  هی

16-  

کاغز خاکستش  اکسیظى   گاص 

256   187   47   360   36 
 

17-  
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 جشم گاص


