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  :برگزاری تاریخ 

 نام دبیر :  )دهم(2شیمی    نام درس :

 24سئواالت:تعداد  4 تعداد صفحات : کالس :  

 دقیقه  90مدت پاسخگویی :  شماره :

 .« نام و یاد خداوند به دلها آرامش می دهد » 

 بارم سوالها ردیف

 ازبین پاسخ های داخل کمانک پاسخ صحیح را انتخاب کنید 1

،   ؟)هلیی  کیاربرد دارد MRIکردن قطعات الکترونیکی  در دسیتها   برای خنک کدام گاز  آ(

  (،  آرگون نیتروژن

،    Cu29    ،Mn25اسی؟؟)  متفیاوت کیدام   باCa02 کلسی ات   ب(شمار زیر الیه های پرشد 

Zn30) 

، 01؟)الکترون اند دودارای  الیهدرخارج  ترین زیر ،جدول تناوب  چند عنصر دور  چهارم پ(

2 ،4) 

 (  8،       4،     2 ؟) هستند l=1رونهای  با الکت فاقدت(چند عنصر جدول تناوب  

 (s  ,  p  , d .) تعلق دارد دستهبه این  مشتری عنصر فراوانِ اولین ث(

 ( 7،      3،      4کدامند؟) هیدروژن ساخته ایزوتوپهای شمار ج(

 بافتهای زنده استفاده می کنند.) نیتروژن، آرگون، هلیم(هداری از این گاز به حالت مایع برای نگ چ(

 ( 28، 82،  11) جدول تناوبی  در دوره ی ششم fار عناصر دسته ی ح( شم

8 

 شکل صحیح جمالت نادرست را بنویسید.و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید و درستی  8

 )         (اس؟. کربن مونواکسیدبرابر 211بیش از وبین هموگلبا  اکسیژنمیل ترکیب  آ(

 )           (. آن با دیوار  ی ظرف اس؟ ولکولهایفشار هرگاز ناش  از برخورد م ب(

 )         (.م  باشد ربناتکدر آب دریا، یون  آنیونفراوانترین پ(

اعداداتم  مورد . یکسان اس؟ کلسی  اکسیدآرایش الکترون  کاتیون و آنیون در  ت(

  )            (.   08و   Ca02نیاز

  کیلومتر است.)           (   18سفرروپوت الیه ی ث( ارتفاع تقریبی 

8 

 ید داده شده است:  و  باریم ایاتمهآرایش الکترونی  2
2a:[Xe] 6sB56 

  5,5p2,5s 10r] 4dI:[K53  
  ؟آ( پیش بینی کنید که هر یک از اتمهای باریم و ید در شرایط مناسب به چه یونی تبدیل می شود

    از واکنش باریم و ید را بنویسید.  اصل( فرمول شیمیایی ترکیب حب
                          

1 



 بارم سوال ردیف

 : بلقاوجه به نمودار مبا ت 1

تاسیم جرمی محلول سیرشده ی پدرصد آ( 

 کنید.  سبهحادرجه را م 57کلرید در دمای 

 

 

 

ی ده گرم محلول سیرش 273ب( هرگاه 

3KNO  درجه سرد کنیم  83تا  73را از دمای

به تقریب چند گرم ماده ی جامد از محلول جدا 

 میشود؟ ) محاسبه کنید( 
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 آ(نام شیمیای  این ترکیبات را بنویسید 7

3FFe    

                                                                                                

2)4(PO3Ca 2                                

 ب(فرمول شیمیای  ترکیبات زیر را مشخص کنید:

 سولفات  :                              نقر               :                  یداکس تترا نیتروژندی 

8 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:   6

 آ( سوخت سبز چیست؟ 

 

 از سوختن ناقص هیدروکربنها چیست؟   نظورب( م

 

1 

                  معادله های نمادی زیر را موازنه کنید 5

         O2H +   2ClMn+     2Cl     →2  MnO +  HCl   

   
           2N+    Na   →  NaN3   
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 بارم سوال ردیف

آ(در کدام شکل مقابل مولکول، یک  2

 مولکول

 چرا؟...............  قطب  اس؟؟ نا 

به    .........دارد ؟   بیشتریب(اگر جرم مول  این دو مولکول تقریبا یکسان باشد کدام نقطه جوش 

 .توضیح دهیدطور کامل 

 مایع م  شود؟(در شرایط یکسان کدام آسان تر پ
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N CH                                                                         :ساختار لوییس گونه های مقابل را رس  کنید  9

                                                      -24OS 
 

 C6  ، H1, O8, S16, N7مورد نیاز : اتمی اعداد 

1 

  یکسان م  باشد با توجه به آن: مول  تقریبا مقابل مربوط به سه ترکیب آل  با جرم جدول 13

 (Dگشتاور دو قطب ) نقطه ی جوش نماد فرض  ماد 

A 231 10/1 

B 251 31/0 

C 311 96/3 

 

 اس؟؟ بیشتریک در آب  انحالل پذیری کدام(آ

 در دمای اتاق کدام اس؟؟)جامد،مایع یا گاز(..........چرا؟ Aب(حال؟ فیزیک  ترکیب 

؟ ..........توضیح یا بیشتر تشکیل شد  اس؟ نوع عنصر دواز  به احتمال زیاد،  Cآل ِ پ(ترکیب

 .دهیدمختصر
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