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 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

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

ف
ردی

 

                                                                                                  سؤاالت           

بارم
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 با توجه به کلمات داخل کادر عبارت های زیر را کامل کنید : 

  -کوواالنسی –سوخت  –کاهش  -تکنسیم  -اکسیژن –استرتوسفر  –افزایش  –یونی 

 تروپوسفر -طیف سنج 

 آ( ............ اولین عنصری بود که در راکتور هسته ای ساخته شد. 

ب( دانشمندان با دستگاهی به نام ......... می توانند از پرتوهای گسیل شده از مواد گوناگون ، اطالعات ارزشمندی در باره ی آن ها 

 به دست آورند. 

 پ( مطابق مدل کوانتومی ، انرژی الکترون در اتم با افزایش فاصله از هسته ........ می یابد . 

 به یک دیگر در مولکول می شود را پیوند .......... می گویند .  ت( پیوندی که باعث اتصال دو اتم

 ث( تغییرات آب و هوای زمین در الیه ........... روی می دهد . 

 ج( نوع فراورده ها در واکنش سوختن سوخت های فسیلی به مقدار ......... در دسترس بستگی دارد .  

1.1 
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 نوشتن دلیل مشخص کنید .درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با 

 آ( ایزوتوپ های یک عنصر خواص شیمیایی متفاوتی دارند. 

 ب( در تقطیر جز به جز هوای مایع با استفاده از فشار دمای هوا را پیوسته افزایش می دهند . 

 پ( با برگشت الکترون از حالت برانگیخته به حالت پایه نشر نور صورت می گیرد . 

 لیتیم یا عنصر لیتیم زرد است .  ت( رنگ شعله ترکیبات
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 را تعریف کنید .  "مدل کوانتومی اتم  –اکسید بازی  –قاعده آفبا  –یکای جرم اتمی  "مفاهیم 
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید : 

 آ( چرا با وجود آن که آلومینیم فلزی واکنش پذیر است در ساختن دروپنجره از آن استفاده می شود ؟ 
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 ب( اگر نور خورشید را ازمنشور عبور دهیم انحراف نور آبی بیشتر است یا زرد ؟ چرا ؟ 
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7381 -89سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 شیمی نام درس: 

 جناب آقای بهروز مصیبیان نام دبیر:

 04/0931 / 40 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  44  ساعت امتحان:

 دقیقه 044مدت امتحان : 
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید :

  ( O8 S,16را رسم کنید .  ) 2SOآ( ساختار لوویس مولکول 
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 کم تر از هفت دارد ؟ چرا ؟                           pHمحلول کدام یک  3SO و  MgOب( بین 
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید :

 

 را به کمک مدل الکترون نقطه ای نشان دهید .  F9و  Al13آ( انتقال الکترون بین 

 

 

 

1 

 

 را به کمک مدل الکترون نقطه ای نشان دهید .  F9و  N7ب( اشتراک الکترون بین 
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید :

 به روش فشرده بنویسید .  Cr24آ( آرایش الکترونی اتم 
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 ( آن را مشخص کنید .  d,s,pختم شود ؛ دوره ، گروه و دسته )   24p24s103dب( اگر آرایش اکترونی اتم عنصری به 
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8 

 آ( نام شیمیایی ترکیب های زیر را بنویسید : 

6SF – 4O2N -NaBr -2N3Cu -MgS 
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 ب( فرمول شیمیایی ترکیب های زیر را بنویسید :

 –تترا فسفر دکا اکسید  –( فسفید IIIنیکل )  –کلسیم کلرید  –کادمیم اکسید 

 ید هپتا فلوئورید  
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 واکنش زیر را موازنه کنید : 

2O  +  N2+  H 2→   CO 2+  O 2NH3CH 
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 موجود است ؟  2SO( در مولکول  Oاتم اکسیژن ) 40/9×0404

 را حساب کنید .  2SOآ( تعداد مول 

 ( S:32 , O:16 g/molرا  بر حسب  گرم حساب کنید . )  2SOب( جرم این مقدار  
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 است  ؛ اگر جرم اتمی   Mg26   و  Mg 25و  Mg 24اتم منیزیم دارای سه ایزوتوپ 

 

باشد ، درصد فراوانی دو ایزوتوپ دیگر منیزیم را حساب کنید  00برابر   Mg 26و درصد فراوانی  amu90/00برابر   Mgمیانگین 

 . 
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 انرژی آزاد می شود ، به پرسش های زیر پاسخ دهید :    kJ0004× 01/0اگر در یک واکنش هسته ای

 آ( چند گرم ماده به انرژی تبدیل شده است ؟ 

 

 

 گرم باشد ، جرم فراورده ها را بر حسب گرم به دست آورید . 49/8دهنده ها ب( اگر جرم واکنش 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ث ( تروپوسفر  ، ج( اکسیژن آ( تکنسیم ، ب ( طیف سنج ، پ ( افزایش ، ت ( کوواالنسی ، 1

2 

یکسانی دارند پس  خواص فیزیکی وابسته به جرم متفاوتی دارند . ( ، چون ایزوتوپ ها عدد اتمی 22/0آ( نادرست )

 ( یا خواص شیمیایی یکسانی دارند . 22/0)

 ( 22/0( در تقطیر جز به جز هوای مایع ، دمای هوا را کاهش می دهند )22/0ب( نادرست ) 

 ( 22/0( زیرا  سطح انرژی حالت برانگیخته باالتر از حالت پایه است .  ) 22/0پ( درست )

 ( رنگ شعله لیتیم و ترکیب های آن قرمز است 22/0ت( نادرست )

 (  یا رنگ شعله سدیم زرد است .22/0) 

3 

𝟏یکای جرم اتمی : 

𝟏𝟐
 ( 2/0را می گویند. ) C 12جرم ایزوتوپ  

 ( 2/0قاعده آفبا : الکترون ها ابتدا زیر الیه های نزدیک به هسته که انرژی کم تری دارند را پر می کنند . )

اکسید بازی : از ترکیب فلزها با اکسیژن هوا ، اکسید های فلزی به وجود می آید  که هآن را  اکسید بازی می گویند . ) 

2/0 ) 

ون با جذب یا نشر  مقادیر مشخصی از انرژی بین الیه های الکترونی جابه جا مدل کوانتومی اتم : مدلی که در آن الکتر

 (  2/0می شود و از احتمال حضور الکترون در اطراف هسته صحبت می کند .  ) 

4 
آ( زیرا آلومینیم واکنش پذیری زیادی دارد و به سرعت با اکسیژن هوا واکنش می دهد اما الیه اکسید آن مقاوم و 

 ( 2/0پایدار است و الیه های زیری را از اکسایش محافظت می کند. )

 (2/0( . زیرا نور آبی فرکانس بیش تری دارد . )22/0ب( بله )

2 

..   ..    ..                                         

 O-S=O:  : (57/0 )  آ( 

         .. 
 ( 22/0)   11=6×3مجموع الکترون ظرفیت : 

 

 ( 2/0( زیرا گوگرد نافلز است و محلول اکسید آن در آب خاصیت اسیدی دارد  )22/0)   )SO3ب( 
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                                                                     :F:   آ(       

                                                                                                           .        

 .                             .       .                                                    

                                                                    )     : 3( :F     +    𝐴𝑙  3+       →     .+ .Al     

                                   ..        .. 

                    :F :                                                                                               

                      .                                                                                          

                                                                                                             ..                    

                                                                                                        :F: 

                                                                                             .   

 

 

 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد  پسرانه سرای دانش واحد دولتیغیر  دبیرستان
 81-89سال تحصيلی  پایان ترم نوبت اولسؤاالت  کليد

 شيمینام درس: 

 جناب آقای بهروز مصيبياننام دبير: 

 74/7381/  40تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  9:44ساعت امتحان: 

 دقیقه 744مدت امتحان: 
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             ..      ..      ..  ..                                      ..                 

  +   .F:     →: F-N  -F:    N.    +      .                            :F .ب(

  ..           .               ..              .. │   ..         

: F:             +        

. .               .         

     :F:        

                   ..          
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     14s5[Ar]3dآ ( 

 ( 22/0) هر مورد  d، دسته  12، گروه  4ب( دوره 

 

1 

  –دی نیتروژن تترا اکسید  –سدیم برمید  -نیترید (II)مس  -آ( منیزیم سولفید

 ( 22/0و رید ) هر مورد ئگوگرد هگزا فلوِ
  

   10O4P -NiP   -2CaCl –CdO – ب(      

7IF (22/0) هر مورد    

 

9 
2O +2N2+ 10H 2→ 4CO2+9O2NH34CH         ) 22/0هر ضریب ) 

 

10 

       آ(

                                                          SO2 mol1              mol O  1   

    Oاتم   01/3× 2010 ×                            ×                                                                                                  

                                               mol O  2     اتمO 2310×02/6   (22/0)                                           

                                                                               ( 22/0)  

O2                                                                   S mol 3 - 00×57/0 (57/0)  

 
32? .25 10so g mol                       

64 2
0.016 2(.25)

1 2

gso
gso

molso
                                   

64 2
0.016 2(.25)

1 2

gso
gso

molso
    × 32? .25 10so g mol     

                                              

                              (0.2) 
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 درصد فراوانی آن                ×مجموع جرم اتمی هر ایزوتوپ                                           

 ایزوتوپ                                                                                                                   

 جرم اتمی میانگین =                                            

                                (22/0)                                                  100  

 

                                                                                                  (22/0) 

                                                            (26×11+ )]( X-19)×22[+)24× ( X 

                                              32/24        = 

                                                                     100 

(22/0) 

 

 

http://konkursara.com


 

2432=216+2222+X22- X24 (22/0  ) 

                                   10%     X→  X=    -      2211            =32 24→ 

 (22/0) 

 

   (22/0)9% =10-19 
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                                                                                                     2   
 J 1410×16/2 =kJ   1110×16/2 E=mC 

     

                                                                        g  4/2  →    kg 024 0/0          = 1410×16/2=                 

                                                                                    1610× 9       

 

g 63/2  =4/2-03/1 

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :
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