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 نمره به عدد:             نمره به حروف:          
 به عدد:                تجدید نظر نمره

 محل مهر و امضاء مدیر نمره به حروف:           

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                 سؤاالت           
 

1 

 .نمره( 52/0)هر مورد  زیر را با کلمات مناسب پر کنید های عبارت

.  ، ........................گازهای طی سوختن کامل زغال سنگ، الف(   شوند. می تولیدو .......................... .......................

.تا ایزوتوپ است که از بین آنها ..................... ایزوتوپ، طبیعی   هستند.ب( هیدروژن دارای ....................

. است. سدیم نیترات  ترکیبرنگ شعله ( ج ........................ 

. در منشور بیشتر است. ( د  میزان شکست نور سبز از نور ........................

 است. آن وابسته. ..........................رفتار شیمیایی هر اتم به شمار ( ه

5 
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 .نادرست را اصالح کنیدموارد های زیر را مشخص کرده و  درستی یا نادرستی هر یک از عبارت

 نادرست درست                                            آید. موجود در هوا، به حالت مایع درمی اکسیژنگاز  -C 00°در دمای الف( 

 عبارت صحیح:

 

pHب 2Naاکسید ) سدیممحلول   ( O قرار دارد.   7باالتر از ( در آب، در محدوده                                درست نادرست 

 عبارت صحیح:

 

39( در ج

19 K  باشد. می 1برابر با  ها الکترونها به  نسبت تعداد نوترون                                                     درست نادرست 

 عبارت صحیح:

 

 نادرست درست                                                                                    .   بیشتر است. s4از  d3د( سطح انرژی زیرالیه 

 عبارت صحیح:
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 .نمره( 52/0)هر مورد  با حذف کلمه نادرست، کامل کنیدهای زیر را  هریک از عبارت

 الف(
آهن

هیدروژن
 ترین عنصر موجود در سیاره زمین است.  فراوان 

  =nحداکثر گنجایش الکترون در الیه اصلی  ب(
برابر با  
  
 د.باش می 

   های هلیم در ناحیه مرئی طیف نشری خطی اتم  ج(
 
 شود. تا نوار رنگی ایجاد می  

با تشکیل پیوند اتم نافلزها  د(
یونی

اشتراکی
   چنداتمی بسازند. های دو یا توانند مولکول می 
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 4از 1صفحه ی 

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

 تجربی-دهم ریاضی مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: .............................

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

شیمینام درس: 

 صالحیخانم نام دبیر:

 11/1318 /11 امتحان: تاریخ

 / عصرصبح18:  11  ساعت امتحان:

دقیقه 111مدت امتحان : 
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 های زیر پاسخ کوتاه دهید. به پرسش

 :نمره( 2/0دو کاربرد گاز نیتروژن )الف( 

 

 

 :نمره( 2/0نشانه تغییر شیمیایی ) دوب( 

 

 

 :نمره( 52/0) یک روش شناسایی فلز( ج

 

 

 :نمره( 52/0) رنگ شعله به هنگام سوختن ناقص( د
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 . رسم کنیدبه صورت کیفی  ذکر دلیلنمودار تغییرات فشار هواکره بر حسب فاصله از سطح زمین را با 
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 بنویسید. فشردههای زیر را به صورت  آرایش الکترونی یون

2الف( 

34 Se : 

 

 

2ب( 

30 Zn : 

 

1 
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 شیمیایی زیر را موازنه کنید. معادالت

4 2 2 7 2 3 2 2     ( ) Cr O (s)      ( )      O(g)      ( )NH Cr O s H N g    

 

 

6 12 6 2 2 2     H O (aq)      (g)      (g)      H ( )C O CO O l   
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 4از 2صفحه ی 
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 ساختار لوئیس ترکیبات زیر را رسم کنید.

 

 3NFب(  2CSالف( 
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 جدول زیر را کامل کنید.

 

 فرمول شیمیایی شیمیایی نام ترکیب

 4SiCl 

  فلوئورید  آلومینیوم

 CrS 

  اکسید تری  دی نیتروژن 
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 را در نظر بگیرید. 31Gaآرایش الکترونی عنصر 

 نمره(: 2/0الف( الیه ظرفیت این اتم را مشخص کنید )

 

0lب( در این اتم چه تعداد الکترون با عدد کوانتومی   ( 52/0وجود دارند :)نمره 

 

 

 نمره(:  52/0این اتم ) الیه سومهای موجود در  ج( تعداد الکترون
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 4از 3صفحه ی 
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نمره 21جمع بارم : 

 برای پاسخ به مسائل، راه حل را بطور کامل بنویسید.* 

11 

X اتمی تک در یون  مطلوبست:است.  9ها برابر با  ها و نوترون فاوت تعداد الکترونو ت 00، عدد جرمی برابر با 

 نمره( 1) ذرات زیر اتمی این یونالف( تعداد 

Xیون آرایش الکترونی  ب( 
 نمره( 2/0) 

  نمره( 2/0) در جدول تناوبی Xجایگاه عنصر ج( 
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2گرم از  594های اکسیژن موجود در  اتمتعداد  4H SO  .32)جرم مولی: را محاسبه کنید, 1, 16 /S H O g mol  ) 
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 درصددارای  40با عدد جرمی ایزوتوپ سبکتر  است. 0/41 دارای سه ایزوتوپ طبیعی با جرم اتمی میانگین X amuعنصر 

 ایزوتوپ سوم را تعیین کنید. عدد جرمی% است. 42فراوانی درصد با  45 با عدد جرمیدیگر ایزوتوپ و  %52فراوانی 
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,1( چند گرم است؟ )3HNO) مولکول از نیتریک اسید  400/5 × 10 54 جرم 14, 16 /H N O g mol  ) 
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 4از 4صفحه ی 
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 جدول تناوبی عناصر
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                                                                                                  محل مهر یا امضاء مدیر                                               راهنمای تصحیح ردیف

1 
 (7/0) 3، 5ب(                                       نمره( 57/0)اکسید اکسید و کربن دی گوگرد دیبخار آب، الف(  

 (57/0) های الیه ظرفیت الکترون(  ه                  (        57/0د( زرد/نارنجی/قرمز )                              (57/0) زردج(  

5 

 نمره( 57/0) گازی است.اکسیژن به حالت نادرست، الف( 

 (7/0) است.بازی  آب،محلول اکسید فلزی در ب( درست، 

 (57/0) .باشند می81و  50ها به ترتیب برابر با  تعداد نوترون ها و الکتروننادرست، ( ج

 (7/0)بیشتر است.  s از  d برای  مجموع n+lدرست، ( د

3 
 کلمات صحیح:

 (57/0) 81ب(                                                                    (57/0) آهنالف( 

 (57/0) اشتراکید(                                                                          (57/0) 9ج( 

4 
 (7/0) تغییر رنگ، بو، مزه؛ تشکیل رسوبب(                            (7/0)غذایی پرکردن تایر خودرو، انجماد موادالف( 

 (57/0)زرد د(                                                       (57/0) آزمایش شعلهج( 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 شيمی دهمنام درس: 

 صالحینام دبير: 

91/9398 / 99 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح00:00 امتحان:ساعت 

دقیقه 911مدت امتحان: 
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 نمره( 7/0)رسم نمودار

 

 (7/0) یابد. نتیجه فشار بطور پیوسته کاهش میهای هوا در واحد حجم کاهش یافته در  با افزایش ارتفاع از سطح زمین، تعداد مولکول

6 

2نمره(  7/0الف( ) 2 10 4 2

34 :[ ]4 3 4Se Ar s d p 

 
 

2نمره( 7/0ب( ) 2

30 :[ ] 4Zn Ar s 103d 
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 57/0هر مورد 

4 2 2 7 2 3 2 2    1 ( ) Cr O (s)   1   ( )    4  O(g)   1   ( )NH Cr O s H N g  

 

6 12 6 2 2 2  1   H O (aq)   6   (g)    6  (g)    6  H ( )C O CO O l  
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 3NFنمره(  2/0ب( ) 2CSنمره(  2/0الف( )
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