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               دوم امتحانات نوبت 

دقیقه 90زمان الزم برای پاسخگویی:    

صفحه 4سؤال و  13تعداد سؤال وصفحه:   

 تاریخ امتحان: 

 

 نام و نام خانوادگی:

 نام پدر:

 شمارۀ دانش آموزی:

( 1نام درس: شیمی )   

دهمپایه / رشته: پایه   

        ....:  ....ساعت شروع:  

 نام دبیر: 

 نمره به عدد:

 نمره به حروف:

 امضاء:

   

 دومادامه سواالت در صفحه 

 

 ردیف دانش آموز عزیز با توکل به خدا و آرامش خاطر به سواالت زیر پاسخ دهید بارم

5/1  در هر مورد جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید. 

برگشت ناپذیر( است، به همین دلیل مقدار اوزون در الیه -واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن یک واکنش .....................) برگشت پذیرآ( 

 ماند. متغیر ( می –استراتوسفر..............) ثابت 

 کنند.جذب( می –.....) آزاد .....رو انرژی را به صورت نور. تر( هستند از اینانرژیکم –تر انرژیها در حالت  برانگیخته .............)پرب( اتم

 شود.کردن آب استفاده میاسمز معکوس ( برای شیرین -پ(از فرایند ) اسمز 

 شود . زنگ خوردگی( گفته می –ت( به ترد شدن، خردشدن و فروریختن فلزها براثر ترکیب با اکسیژن.............) اکسایش 

1 

 بیان کنید. علت مناسببرای هر یک از جمالت زیر یک  2

 آ( برای شناسایی یک فلز مجهول می توان از طیف نشری خطی آن کمک گرفت.  

 دیواره یاخته ها در بافت کلم در اثر یخ زدن تخریب می شود. ب( 

 کند. می  3X-جدول تناوبی جای دارد در شرایط مناسب تولید یون  7که در خانه ی شماره  Xپ( اتم عنصر 

 ت( چرا گاز نیتروژن و اکسیژن هنگام رعد و برق واکنش پذیری بیشتری دارند؟

 

2 

به  Aبا توجه به اینکه آرایش الکترونی اتم  1
6 23 4d s  .ختم می شود، به سواالت پاسخ دهید 

 آ( تعداد الکترون ظرفیتی این عنصر را مشخص کنید؟

 ب( این عنصر به کدام دسته از عناصر تعلق دارد؟

  آنها را مشخص کنید.دارد؟  l= 1با زیر الیه  ( این عنصر چندپ
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دوم صفحه  

2 
 

25/1  به سواالت زیر پاسخ دهید. 

 نمودار زیر انحالل پذیری گاز اکسیژن را در فشار یک اتمسفر نشان 

 می دهد با توجه به این نمودار به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

 انحالل پذیری گاز اکسیژن گرماگیر است یا گرماده ؟ چرا ؟الف( 

 

 ب( اگر برای پرورش ماهی در یک حوضچه، اکسیژن الزم برابر

  ppm 9 باشد، دمای آب این حوضچه حداکثر چند درجه سانتیگراد باشد. 

 ؟

 است، پ( نمودار انحالل پذیری فوق، در فشار های مختلف داده شده 

 در فشار باالتری قرار دارد؟ چرا؟(  B یاA  )تعیین کنید کدام نمودار

 

 

 

4 

 با توجه به واکنش داده شده به سواالت پاسخ دهید. 2

   B3N3H6(s) +  O2(g)  →  N2O5(s) +  B2O3(s) +  H2O(g) 

 موازنه کنید؟آ( واکنش را 

 را بنویسد؟  5O2Nنام ترکیب  ب(

 ( قرار دارد؟ چرا؟ 7یا بیشتر از  7کدام ناحیه )کمتر از  آب در در  5O2Nحاصل از انحالل  محلول  pHپ( 

 

5 

25/1  به سواالت پاسخ دهید.  3NH2→ (g) 2H3(g) + 2N(g)با توجه به واکنش  

 آ(این فرایند به چه نامی مشهور است ؟ 

 ب(این فرایند در حضور چه کاتالیزگری رخ می دهد؟ 

 ( محصول واکنش چه نام دارد ؟ برای آن یک کاربرد بنویسید.پ

 چیست؟جداسازی فراورده واکنش در صنعت  راه( ت
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دوم امتحانات نوبت   

دقیقه 90زمان الزم برای پاسخگویی:    

صفحه 4سؤال و  13تعداد سؤال وصفحه:   

 تاریخ امتحان: 

 

 نام و نام خانوادگی:

 نام پدر:

 شمارۀ دانش آموزی:

( 1نام درس: شیمی )   

دهمپایه / رشته: پایه   

        ....:  ....ساعت شروع:  

 نام دبیر: 

 نمره به عدد:

 نمره به حروف:

 امضاء:

   

 چهارمادامه سواالت در صفحه 

 

 (=g.mol14N= , 16O-1ترکیب دارای ویژگی یاده شده را انتخاب کنید؟ )جرم مولی  با ذکر دلیلدر هر مورد  2

 ( NOو 2O (آ( جهت گیری در میدان مغناطیسی                                    

 HF  , HCl)ب( ترکیب دارای نقطه جوش باالتر                                      )

       )O 2N ,2                                    (پ( آسانتر به مایع تبدیل می شود.   

 )18H8C,  3COCH3CH(ت(  ترکیب محلول در آب                                 
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5/2  (  به سواالت پاسخ دهید. PO3Ca)4(2نقره نیترات و  ، 4SO2Cu با توجه به ترکیبات )  

 را بنویسید؟  4SO2Cuآ( نام ترکیب 

 مشخصرا تشکیل شده  رسوب رنگرا نوشته و  معادلة واکنشمی کنیم،  مقدار کافی سدیم کلرید اضافهبه محلول نقره نیترات  (ب

 کنید.

 را قرار دهید؟  ≤یا   =یا  ≤( با ذکر دلیل در مربع عالمت  پ

 دوقطبی در محلول -ی یون نیروی جاذبه و پیوندهای هیدروژنی آب   PO3Ca)4(2میانگین پیوند یونی در 

8 

75/1  و درصد فراوانی هر یک را نشان می دهد با توجه به آن به سواالت پاسخ دهید:  Neجدول مقابل ایزوتوپ های نئون 

 درصد فروانی  نماد شیمیای 

 20
10N e 5/90 

21
10N e 3/0 

22
10N e 2/9 

 است؟آ( کدام ایزوتوپ از همه پایدارتر 

 

 ب( جرم اتمی میانگین نئون را محاسبه کنید.
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چهارم صفحه  

4 
 

 

25/1  گاز نیتروژن را در حمام آب و یخ با دمای صفر مول  1/0شکل مقابل یک بادکنک حاوی  

 دهد. ی سلسیوس و فشار یک اتمسفر نشان میدرجه

 برسانیم حجم بادکنک چه تغییری می کند؟   C 27°آ(  اگر دمای حمام آب  را به 

 بر حسب لیتر محاسبه کنید؟  C 27°ب( حجم گاز را در دمای
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5/1  (است یمورد ازستون ب اضاف ک)ی.دیوصل کن (ب)را به مورد مناسب در ستون (الف)ستون  ازموارد کیهر 

 ب الف

 .وجودداردگازی بی رنگ،بی بو و غیرسمی است و مقدار اندکی در هواکره  -1

 .آیدبه وجود می الای است و درون موتور خودرو در دمای بااین گاز به رنگ قهوه -2

 .می باشد غدد تیروئیدرادیوایزوتوپ مورد استفاده در  -3

 .در صنعت سرماسازی برای انجماد موادغذایی استفاده می شوداز این گاز  -4

 .ترین فلز پرتوزاستشناخته شده -5

a- آرگون 

b- تکنسیم 

c- نیتروژن دی اکسید 

d- رادون 

e- نیتروژن 

f- اورانیوم  
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5/1  به پرسشهای زیر پاسخ دهید. باشد،مول می 1/0هر ذره حل شونده هم ارز با  4تا  1که در محلول های آبی  با توجه به این 
  

 

 

 

 

 

 
1ل شماره محلو                       2محلول شماره                      3محلول شماره              

 

 الف( کدام محلول غلیظ تر است؟

 را با هم مخلوط کنیم ، غلظت مولی محلول بدست آمده را محاسبه کنید. 3و  2اگر محلول  ب(
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5/0  ساختار لوویس مولکول های زیر را رسم کنید. 

                                                                PF3ب(                                                                     SO3الف( 
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مؤید باشیدموفق و  20  


