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1صفحه 

 

نام و نام خانوادگی:  

 

13 تعداد سئواالت :4 تعداد صفحات:

 شیمی نام درس:
 

 تجربی -ریاضی رشته :

 دهم :پایه
22/03/98تاریخ برگزاری: .دقیقه 90وقت پاسخگویی:  

 بارم طراح سئوال : همکار محترم سرکار خانم سیالنیان طوسی ردیف

 داخل پرانتز انتخاب کنید.در هر یک، مورد صحیح را از  1

 از الیه چهارم به دوم( -کند. )از الیه سوم به دوم آ( بازگشت الکترون در اتم هیدروژن که نور سبز رنگ ایجاد می

 بخار سدیم( -رود. )نئون ب( در ساخت تابلوهای تبلیغاتی بکار می

 (2N – 4CHای است. ) پ( یک گاز گلخانه

 تولید پالستیک با قیمت کم( -پذیر های زیست تخریب باشد. )تولید پالستیک میت( در راستای توسعه پایدار 

1 

 بنویسید.های نادرست را  شکل صحیح عبارتدرست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کنید و  2

 نادرست  -   ای ساخته شد.                       درست  آ( اورانیم نخستین عنصری بود که در واکنشگاه )راکتور( هسته

 ...............................................................................................................................................................................................  

 نادرست  -   درست                              شود. عنصر در طبیعت یافت می 92عنصر شناخته شده فقط  118ب( از 

 ...............................................................................................................................................................................................  

 نادرست   -  درست                   شود. می 7تر از  محلول حاصل کوچک pHپ( با حل شدن پتاسیم اکسید در آب 

 ...............................................................................................................................................................................................  

 نادرست   -  درست                     یابد. آب با کاهش فشار و نیز کاهش دما افزایش می پذیری گازها در ت( انحالل

 ...............................................................................................................................................................................................  

 نادرست   -  درست                              شود.  ث( از اسمز معکوس برای تهیه آب شیرین از آب دریا استفاده می

 ...............................................................................................................................................................................................  

 

2 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید. 3

  ..................................................................................................................................................................... آ( قانون هنری : 

  ................................................................................................................................................................ ب( محلول غیرآبی: 

  ........................................................................................................................................................ پ( دگرشکل )آلوتروپ(: 
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2صفحه 

 ( را در نظر گرفته سپس جدول زیر را کامل کنید. Br35اتم برم ) 4
 

نماد یون 
 Brپایدار 

 -آرایش الکترون
 Brای  نقطه

تعداد الکترون 
 =2lبا 

تعداد الکترون با 
3n= 

 دوره گروه
آرایش الکترونی 

 فشرده
 
 

      
 

 

2 

 باشد.  می  در هر یک از موارد زیر با ذکر علت تعیین کنید ویژگی داده شده مربوط به کدام ماده 5

در میدان الکتریکی گیری  آ( جهت )(CO),(SO   22 

 ...............................................................................................................................................................................................  

 (3NHو  3pHب( نقطه جوش باالتر )

 ...............................................................................................................................................................................................  

  (2Fو  2Iپ( نیروی جاذبه بین مولکولی بیشتر )

 ........................................................................................................................................................... (1-
g.mol 127=I  ،19=F) 

 (KOH(aq)و  HF(aq))موالر  1و غلظت  C25°تر در دمای  ت( محلول الکترولیت قوی

 ...............................................................................................................................................................................................  

3 

2نام و یا فرمول شیمیایی ترکیبات زیر را بنویسید.                                      )سولفات  6
4SO ) 

 

5O2N نام منیزیم کلرید  کربن دی سولفید 

  3(4SO)2Fe   شیمیاییفرمول 
 

 

1 

 های زیر را کامل کنید.  آ( طرف دوم واکنش 7
خورشید

  .   نور ..................... + ......................
→      )g(O)g(NO 22  (1 

................ + . .........................  . ......   
OH

)s(NaNO 2
3 (2 

OHCOOHC  ب( واکنش مقابل را موازنه کنید.                                              222104  

g(NH)g(N)g(H(پ( از شرایط بهینه برای انجام واکنش 322 23  .روش هابر( دو مورد را ذکر کنید( 

1    . .................................................................................... )2    . .................................................................................... ) 

پذیر است، هابر چگونه توانست آمونیاک  برگشتکه واکنش تهیه آمونیاک )واکنش قسمت پ( یک واکنش  ت( با توجه به این

کاهش دمای مخلوط واکنش( -را از مخلوط واکنش جدا کند؟ )کاهش فشار مخلوط واکنش

75/2 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


3صفحه 

 کامل کنید. 8

2ساختار لوویس 
3CO 

(O8  وC6) 

 3NClساختار لوویس   
(Cl17  وN7) 

 
 
 
 

  
 
 

اتم تعداد جفت الکترون پیوندی اطراف 

 مرکزی = .....................

تعداد جفت الکترون ناپیوندی =  

.......................... 

 

 

 

5/1 

خالص تجزیه شود چند میلی لیتر گاز اکسیژن در شرایط استتاندارد تولیتد    3KClOگرم  5/24آ( با توجه به واکنش زیر اگر  9

)شود؟  می
mol

g
 5/122=3KClO)                                                                 )g(O)s(KCl)s(KClO 23 322   

 ...............................................................................................................................................................................................  

آوری کرده و نمونه گاز را درون سیلندری با پیستون متحرک در فشار ثابت و دماهای  ب( اگر گاز اکسیژن تولید شده را جمع

 گوناگون قرار بدهیم:

 یابد.  کاهش می      -        یابد.  افزایش می                   کند؟  . با افزایش دما، حجم گاز چه تغییری می1

 وارونه                  -       ای است؟ مستقیم  . بین حجم یک نمونه گاز و دمای آن در فشار ثابت چه رابطه2

5/1 

Br79تر  برم دارای دو ایزوتوپ در طبیعت است. ایزوتوپ سبک 10
Br81تتر آن    % و ایزوتتوپ ستنگین   51با درصد فراوانی  35

35 

 باشد. جرم اتمی میانگین برم را بدست آورید. می

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  
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پذیری پتاسیم کلرید نسبت به دما  و معادله انحالل θ8/0=S+72پذیری سدیم نیترات نسبت به دما به صورت  معادله انحالل 11

 باشد. می θ3/0=S+27به صورت 

 پتاسیم کلرید       سدیم نیترات  پذیری کدام نمک به دما وابستگی بیشتری دارد؟ آ( انحالل

 به دست آورید.  C10°پذیری پتاسیم کلرید را در دمای  ب( میزان انحالل

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 

75/0 

گرم از این ماده حل شده است. غلظت موالر محلول را حساب  16( 4CuSOسولفات ) (II)لیتر محلول مس  میلی 100در  12

کنید. )
mol

g160=4CuSO) 

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 

1 

گرم باشد درصد جرمی محلول سیر شده این نمک را  9/42برابر  معینپذیری پتاسیم کلرات در آب در یک دمای  اگر انحالل 13

 در آن دما حساب کنید. 

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  
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1صفحه

شیمی درس: پاسخنامه  نام دبیر:

13 تعداد سئواالت :  تجربی -ریاضی رشته: دهم :پایه کالس :

بارم ردیف 

1  (25/0)هر مورد      دومآ( از الیه چهارم به 

 ب( نئون    

      4CHپ( 

  پذیرهای زیست تخریبتولید پالستیکت( 

1 

2  (5/0)ای ساخته شد. نخستین عنصری بود که در راکتور هسته Tc آ( نادرست –

 (25/0درست )ب( 

 (5/0شود. )می 7تر از محلول حاصل بزرگ pHبا حل شدن پتاسیم اکسید در آب  -پ( نادرست

 (5/0یابد. )و کاهش دما افزایش می پذیری گازها در آب با افزایش فشارانحالل -ت( نادرست

 (25/0ث( درست )

2

5/1  (5/0)پذیری گاز در آب رابطه مستقیم دارد. فشار با انحالل ،آ( در دمای ثابت

 (5/0)ب( محلولی است که حالل آن آلی است. 

 (5/0)های گوناگون مولکولی یا بلوری یک عنصر است. پ( شکل

3

2 -Br  
 

 ]5p4  2s4  10d3 ]Ar 4دوره  17گروه  18 10

25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 5/0 
4

3  (75/0. )ذکر علت – 2SOآ( 

 75/0ذکر علت.  – 3NHب( 

 (75/0)ذکر علت.  – 2Iپ( 

 (75/0)ذکر علت.  – KOHت( 

5

1  2MgCl -سولفات )III(آهن  – 2CS -دی نیتروژن پنتا اکسید

 (25/0هر مورد )
6

75/2 aq(NO)aq(Na(( 5/0)                                             آ(       3(2                      (5/0 )3NO+O (1 

 (25/0هر ضریب ) O2H2+10CO8 → 2O13  +8H3C2ب( 

 (25/0اتمسفر )دو مورد به دلخواه هر مورد  200یا فشار  C 450°دمای  -پ( کاتالیزگر

 (25/0واکنش )ت( کاهش دمای مخلوط 

7
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2صفحه

5/1     5/0جفت                                        10       25/0                                  

 
 

 

   5/0جفت                                         4        25/0                                  

8

5/1 mlآ(   
Omol
ml

mol

Omol

g/
mol

/ 6720
21

22400
2

23
5122

1524 
 
 نمره(1)

 (25/0( مستقیم )2(               25/0یابد. )افزایش می -1ب( 

9

1 (5/0     )49=51-100  

(5/0) 98/79= 
(81×49(+)51×79)

 = جرم اتمی میانگین
100 

10

75/0  (25/0آ( سدیم نیترات )

 S=   (5/0)(3/0×10+ ) 27= 30ب( 
11

1 )/(mol/gmol?
g

mol 501016
160
1


 

(5/0)         1= 
1/0 

 غلظت مولی= 
1/0 

12 

1                              (5/0            )g/142  =9/42+100           g 9/42 

              (5/0    )02301009142
942 /
/
/ درصد جرمی 

13

20   
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