
 نام و نام خانوادگی :

                      نام پدر : 

 نام کالس :  

  تاریخ امتحان :        

  ساعت شروع :   

  شیمی درس :

 9تعداد صفحه : 

 بسمه تعالی

 

 مهر آموزشگاهنام و 

 

 دقیقه 288 مدت پاسخگویی :

 نمره تصحیح اول : 

 نام و نام خانوادگی مصحح :

 نمره تجدید نظر : 
 نام و نام خانوادگی و امضا تجدید نظر :

 

  طراح سوال :

 بارم سواالت ردیف

 درستی ونادرستی جمالت زیررامشخص کنید. 2

 است. بیشتر اکسیژن ازاوزون الف(واکنش پذیری

 به عنوان سوخت صرفه ی اقتصادی ندارد. 1Hب(بادرنظرگرفتن توسعه پایداراستفاده از

 پ(مدل اتمی بور توانست طیف نشری خطی همه عناصرراتوجیه کند.

 ت(الیه ظرفیت یک اتم الیه ای است که الکترون های آن رفتارشیمیایی اتم را تعیین می کند.

 فش باعث شکستن دوپیوندکوواالنسی درمولکول اوزون می شود.تابش فرابنث(
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 باتوجه به یکی از عبارت های زیرواژه مناسب را داخل پرانتزانتخاب کنید. 1

 الف(فراوان ترین عنصرسازنده زمین)آهن_اکسیژن(است.

 ب(رنگ شعله فلزمس وترکیبات آن)سبز_زرد(است.

 یدازعنصر)اورانیم_تکنسیم(استفاده می شود.پ(برای تصویربرداری غده تیروئ

 ت(آب دریا مخلوط)همگن_ناهمگن(است.

 از)سدیم نیترات_نقره نیترات(استفاده می شود.CL-ث(برای شناسایی یون

 گرم آب باشداین نمک)نامحلول_کم محلول(است.288درگرم 1978نحالل پذیری کلسیم سولفاتج(اگرا
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 معادله زیرراموازنه کنید.الف( 9

O1H+  1CO          1+ O0H9C 

 می کند؟ تشرب(دراثرکدام انتقال اتم هیدروژن ازخودنورمن

n=1                n=2                     (a 

        (b             n=4               n=1  

 پ(واکنش زیرراکامل کنید.                  

 1(g)+O1NO(g) نورخورشید               ................+ ................... 

2/2 

 جمالت زیرا کامل کنید. 4

الف(یکی ازمهم ترین یون درالکترولیت های بدن یون........است که انتقال پیام عصبی درعصب 

 هابدون این یون امکان پذیرنیست.

اتم........به یکی درهرمولکول آنهان مولکولی است که ب(پیوندهیدروژنی.........نیروی بی

 تمهای.......نیتروژن وفلوئورباپیوندکوواالنسی متصل است.ازا

 (سوخت سبزدرساختارخودافزون برکربن وهیدرژن................نیزدارد.پ

(مولکولهای آب ازطریق غشای نیمه تراباازجایی که زیادهستندبه جایی کم اند می روند این ت

 فرایند..............نام دارد.

 ث(گاز.............به جوبی اثرشهرت یافته است.

/22/ 

 به سواالت زیرپاسخ دهید. 2

 الف(انحالل پذیری گازهادردمای ثابت بافشارچه رابطه ای دارد؟

 ب(مهم ترین گازگلخانه ای رانام ببرید؟

 کند؟پ(باافزایش دمای یک گازدرفشارثابت حجم آن چه تغییری می 

 ت(چرافلزآلومینیوم درمقابل خوردگی مقاوم است؟

 

 ث(رادیوایزوتوپ چیست؟

 

 .ج(شرایط استانداردراتعریف کنید

 ه(آیامحلول اتانول الکترولیت است؟چرا؟

     

1271 

دهم



 2P41S428d9 r Aباتوجه به آرایش الکترونی 6

 درحال پرشدن رابنویسید.زیرالیه الف(عددکوانتومی اصلی وفرعی 

 

 ب(این عنصربه کدام دسته عناصرتعلق دارد.
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 نام یافرمول شیمیایی ترکیبات زیررابنویسید. /

 (یدیدIIپ(آهن)                           9O1Nب(                          الف(منیزیم سولفید     

          ت(پتاسیم نیترید 

 ث(سسلیسیم تترابرمید

    

 

1272 

1_و9NHالف(ساختارلوئیس 0
4SO.رارسم کنید 

 

 

1_ب(در
4SO.تعدادپیوندهای کوواالنسی رامشخص کنید 

1272 

 وجوددارد./Fe2وFe26وFe24دریک نمونه شهاب سنگ ایزوتوپ های 3

 .رارسم کنیدFe16الف(آرایش الکترونی

 

 ب(موقعیت آهن رادرجدول دوره ای عناصرمشخص کنید.)شماره گروه وتناوب(

 

 آرایش الکترونی ایزوتوپ های آهن یکسان است؟چرا؟پ(آیا 
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 باتوجه به فرایندهابربه سواالت پاسخ دهید. 28

 جدامی کنند. 1Nو1Hخلوطراازمالف(چگونه آمونیاک 
 

 ب(شرایط بهینه برای انجام این فرایندچیست؟

 

 

2 

 

 

 

 

     O(g)1H6NO(g)+4                (g)1O2(g)+9NH4باتوجه به معادله شیمیایی 22

 الزم است؟9NHچندمول گاز1O مول18شالف(برای واکن

 

 

 بایدمصرف کرد؟1OچندگرمNOلیتر68برای تولیدSTPب(درشرایط

 

 gmol91=1O_2     مولی جرم

272 

 نیازاست؟9KNOمول برلیتربه چندمول178محلول پتاسیم نیترات باغلظتml228برای تهیه ی 21

                 

                                                                                                                                                                                                  

/278 

وجودداردغلظت یون کلریددریک نمونه آب CL)_(یون کلریدmg271دریک کیلوگرم آب آشامیدنی 29

 است؟ppmچند
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 (CO)(وکربن مونوکسید1N(ازمیان جفت گازهای نیتروژن 24

 الف(کدام آسان تربه مایع تبدیل می شود؟چرا؟

 

 

 کول های کدام ترکیب درمیدان الکتریکی جهت گیری می کند؟چرا؟ب(مول

 

 

2 

برای هریک ازموادزیرحالل مناسب راانتخاب 24H6(C(وهگزانH)O)1ازمیان حالل های آب 22

 کنیدباذکرعلت.

 )9oNaN(الف(سدیم نیترات

 

 (1I(ب(ید

 

2 

 ت زیرپاسخ دهید.باتوجه به نموداربه سواال 26

 نسبت به منحنی انحاللBالف(نقطه

  انحالل                                                                        چه نوع محلولی رانشان  KCLپذیری

 پذیری                                                                                                              دهد؟ می

  

 

 ب(درصدجرمی محلول سیرشده پتاسیم

                                                         .Bمحاسبه کنید؟درجه 22کلریدرادردمای

 

 

 

 

 

2   

 موفق باشید.
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