


 خانوادگي: نام و نام

 

 1شیمی  سوال امتحاني درس:

 
 وزارت آموزش و پرورش

 

 دوم نوبت: 

     ساعت شروع امتحان:

 دقیقه     111: مدت امتحان

        امتحان:تاريخ 

 ( 1صفحه )                             4تعداد صفحه :   رشته:                  دهم      پايه:

 تاسم ششح سَال سديف

1 

  جاّای خالی سا تا عثاست هٌاسة خش کٌیذ :

شٌاختِ شذُ تشيي عٌصش خشتَصا کِ يکی اص ايضٍتَخْای آى تِ عٌَاى سَخت دس ساکتَس اتوی الف( 

 تکٌسین ( –کاستشد داسد ................... ًام داسد . )اٍساًین 

آب اص سش .................... خَد تِ يَى کلشيذ ًضديک هی شَد صيشا       Naclدس فشايٌذ اًحالل يًَی ب( 

 اکسیظى (-)ّیذسٍطىّوذيگش سا جزب هی کٌٌذ.ًاّوٌام يَى ّا تا تاسّای 

 هايع(-هادُ تِ حالت ............. شکل ٍ حجن هعیٌی ًذاسد .)گاصج(

 تیشتش( –تَلیذ هی شَد .)کوتش  7اص  ..................  PHدس آب هحلَلی تا   MgOاص اًحالل  ی( 

  (8-7ٍجَد داسد .)   L = 0الکتشٍى تا عذد کَاًتَهی     .............   29Cuٍ(دس اتن 
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 دسستی يا ًادسستی عثاستْای صيش سا هشخص کٌیذ. شکل صحیح عثاستْای ًادسست سا تٌَيسیذ.

 کوتش اص سذين سَلفات است .اًشطی ًَس شعلِ حاصل اص سَختي لیتین کلشيذ الف( 

      تیشتش است  .  CaCl2/. هَالس  3اص هحلَل   NaCl/.هَالس   3(سساًايی الکتشيکی هحلَل ب

 دس خذيذُ اسوض آب اص هحیظ غلیظ تِ هحیظ سقیق اًتقال هی ياتذ.ج( 

 الکتشًٍْا دس اتوْا تا جزب اًشطی تِ اليِ ّای تاالتش اًتقال هی ياتٌذ.ت(
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 تَجِ تِ اًتقاالت الکتشًٍی دس اتن ّیذسٍطى تِ سؤاالت صيش خاسخ دّیذ.تا 

   n3  a ) ( n5 (        الف( کذام اًتقال دس ًاحیِ هشئی است.                                       

 b ) ( n6   n1 )ب( کذام اًتقال خشتَيی تِ سًگ تٌفش ايجاد هی کٌذ؟                          

                 c ) ( n6    n2 )است.      nm656ج( کذام اًتقال داسای خشتَيی تا عَل هَج 

                                                                                                   d ) ( n3   n2 ) 

1 
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 جذٍل سا کاهل کٌیذ.

 شیویايیفشهَل  ًواد يَى ّای ساصًذُ ًام

  K2CO3 

   دی ًیتشٍطى هًََاکسیذ

 NH
+

4 , SO
2-

4  

  SiBr4  
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مهر 

 آموزشگاه
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 گشم تشسذ، 1290گشم تِ  1300اگش جشم يک هادُ خشتَصا دس اثش خشتَصايی اص 

 الف(چٌذ کیلَطٍل اًشطی ًیاص است؟
 

 

 180آّي تِ ب( تا ايي هقذاس اًشطی چٌذ گشم آّي سا هی تَاى رٍب کشد؟ ) تشای رٍب شذى يک گشم 

 طٍل اًشطی ًیاص است. (
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 ؟ ّن گشٍُ هی تاشذ چٌذ است O8ّن دٍسُ ٍ تا عٌصش  MN 25کِ تا  xعذد اتوی عٌصش 

 

 سا تٌَيسیذ. Xآسايش الکتشًٍی فششدُ 
1 

7 
گشم هحلَل سیش  272گشم آب هی تاشذ، 100دس  g36،      اًحالل خزيشی سذين کلشيذ دس دهای 

 1 چٌذ گشم ًوک حل شذُ داسد؟    ًشذُ ًوک ععام دس دهای 

8 

 ( 7N , 6C , 1H , 8O )                      سسن کٌیذ. تشکیثات صيش سا ساختاس لٍَيس

CH2O                                                             NH
+

4 5/0 

9 

سساًذُ اين، غلظت  ml 200گشم سذين ّیذسٍکسیذ سا دس آب حل کشدُ اين ٍ حجن هحلَل سا تِ  8/0

 هَلی سذين ّیذسٍکسیذ سا هحاسثِ کٌیذ.

( Na = 23 , H = 1 , O = 16  g/mol ) 
 

1 
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 تا تَجِ تِ هعادلِ ّای شیویايی دادُ شذُ تِ خشسش ّا خاسخ دّیذ :

1) C2H5OH + O2            CO2 + H2O 

2) BaCl2(aq) + Na2SO4(aq)                       ……………(s) + 2NaCl(aq) 

3) 3CaCl2(aq) + 2Na3PO4(aq)                 2Ca3(PO4)2(s) + 6NaCl(aq) 

 سا هَاصًِ کٌیذ. 1ٍاکٌش  -آ

 سا کاهل کٌیذ. 2ٍاکٌش  -ب

 کاس هی سٍد؟ِ تشای شٌاسايی کذام يَى ت 3ٍاکٌش  –ج 
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 هعادلِ ٍاکٌش اکسايش گلَکض هغاتق صيش است :

 + C6 H12 O6 (aq) + 6 O2 (g)        6 CO2 (g) + 6 H2 O (L)اًشطی

 تَلیذ هی شَد؟  STPهَل گلَکض چٌذ لیتش گاص دس ششايظ   2/5تِ اصای هصشف  

 ( C = 12 , O = 16 , H = 1 g/mol )چٌذ گشم اکسیظى هصشف هی شَد؟                             
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 تِ خشسش ّای صيش خاسخ دّیذ. دلیلتا رکش 

 (NO يا  N2 کذام گاص آساى تش هايع هی شَد ؟ )  –آ 

 دس هیذاى الکتشيکی چٌذ است؟ O2گشتاٍس دٍقغثی هَلکَل  -ب

 کذام تیغِ دس اثش اکسايش دچاس خَسدگی هی شَد؟ ) تیغِ آلَهیٌیَهی يا تیغِ آٌّی ( -ج

 خايذاس سا دس يک خظ تَضیح دّیذ.هفَْم تَسعِ  -ت

 CO2يا NO) کذام گاص اًحالل خزيشی تیشتشی دس آب داسد؟     ٍ دس دهای   atmدس فشاس يک  -ث

)  
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 ٍاکٌش ّاتش سا تا هَاصًِ تٌَيسیذ.

 دٍ چالش عوذُ کِ ّاتش تا آى ّا سٍتشٍ تَد چِ تَدًذ؟

 اٍ چگًَِ آهًَیاک سا اص هخلَط ٍاکٌش جذا کشد؟
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(  IIIدس ٍاکٌش کاهل تا هحلَل آّي )  ppm 420گشم هحلَل سذين ّیذسٍکسیذ تا غلظت 200

 NaOH = 40( ّیذسٍکسیذ تَلیذ هی کٌذ؟                     IIIسَلفات چٌذ هَل سسَب آّي ) 

g/mol 
Fe2 ( SO4 )3 (aq) + 6 NaOH (aq)                3Na2 SO4 (aq) + 2Fe (OH)3 (aq) 

1 

15 

 تا تَجِ تِ شکل دادُ شذُ تِ خشسش ّای صيش خاسخ دّیذ.

 ايي شکل چِ خذيذُ ای سا ًشاى هی دّذ؟ -آ

 تا فشض عثَس ًکشدى يَى ّا تا گزشت صهاى غلظت هحلَل سوت چح چِ تغییشی هی کٌذ؟ چشا؟ -ب
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 20 جوع ًوشُ 

 
 ًوشُ ٍسقِ :
 

 
 

 ًام دتیش ٍ اهضاء                                    تاسيخ :  

  تا عذد

  تا حشٍف

 
ًوشُ تجذيذ 

 ًظش :
 
 

 ًام دتیش ٍ اهضاء                        تاسيخ : 

  تا عذد

  تا حشٍف

 


