


 باسمه تعالی

 شیمی       درس:هماهنگ سواالت امتحان  تجربی و ریاضی رشته: دهم پایه:

 ام ونام خانوادگی:ن 3/96/  2  تاریخ امتحان: 10ساعت شروع: دقیقه 85  :  مدت امتحان

 نام آموزشگاه شماره صندلی تعداد صفحات اداره آموزش وپرورش منطقه تبادکان

 10دبیرستان امام رضا)ع( واحد   صفحه 3 نمره: 

 سواالت بارم
  

  1 
 

 را با استفاده از واژه های داخل پرانتز تکمیل کنید.  زیرعبارت های  -1

 ناپایدار( –) پایدار   ایزوتوپ های پرتوزا و ............. رادیو ایزوتوپ گویند .  آ( به

 منابع زمینی( –) هواکره    .................. وجود دارد . کره زمین در  بیشتر هلیم ب(

 پ( وجود یون کلرید توسط یون ............ و وجود یون کلسیم را بوسیله یون ..............در یک نمونه آب 

 نیترات( –فسفات  –نقره  –)پتاسیم    . می توان شناسایی کرد                    

1 

 نادرست را با    بیان علت نادرستی   مشخص کنید.عبارت های  -2

 آ( تکنسیم نخستین عنصری بود که در واکنشگاه هسته ای ساخته شد.

 ب( واکنش پذیری فلز آلومینیم از آهن کمتر و مقاومت آن در برابر خوردگی بیشتر است.

 شود.ت( حالل بخشی از محلول است که جرم بیشتری دارد و حل شونده در آن حل می 

25/1 

 .در باره مفاهیم داده شده توضیح دهید -3

 : amuآ( یکای جرم اتمی

 :ب( سوخت سبز

1 

 در هر مورد توضیح دهید که چرا........ -4

 آ( طیف نشری عناصر خطی می باشد؟

 ب( محلول اتانول در آب رسانای جریان برق نیست؟

 است؟ S)2(Hآب بیشتر از هیدروژن سولفید هایپ( نیروی جاذبه بین مولکول

 ت( افزایش میزان کربن دی اکسید در هوا باعث گرم شده دمای زمین می شود؟

2 

 )6O   ,  8F   ,   9                     (Cساختار لوویس ) الکترون نقطه ای ( مولکولهای زیر را رسم کنید.  -5

2-آ(  
3C0                                                                                      )بOF2 

1 





 باسمه تعالی

 شیمی       درس:هماهنگ سواالت امتحان  تجربی و ریاضی رشته: دهم پایه:

 ام ونام خانوادگی:ن 3/96/  2  تاریخ امتحان: 10ساعت شروع: دقیقه 85  :  مدت امتحان

 نام آموزشگاه شماره صندلی تعداد صفحات اداره آموزش وپرورش منطقه تبادکان

 10دبیرستان امام رضا)ع( واحد   صفحه 3 نمره: 

 سواالت بارم
  

  3 
 

 آب شیرین از آب دریا می باشد.تهیه شکل مقابل یکی از روشهای  -12

 فته می شود؟گچرا به این فرآیند اسمز معکوس آ( 

  چرا آب تصفیه شده از این روش را پیش از مصرف باید کلر زنی کرد؟ب( 

1 

  با توجه به شکل پاسخ دهید -13

 تراکم پذیرند؟ مایعات و جامدهاآ( چرا گازها بر خالف 

 ب( در فشار ثابت چه رابطه ای بین حجم گاز و دمای آن وجود دارد؟

 لیتر باشد 2/11در صورتیکه حجم گاز برابر  (STP)پ( در شرایط استاندار 

 هر یک از ذرات نشان داده شده در این ظرف معادل چند مول گاز خواهد بود؟      

5/1 

 .با توجه به نمودار پاسخ دهید-14

 نسبت به دوگاز دیگردر آب بیشتر است؟ NOچرا انحالل پذیری گاز آ( 

 ؟( کمتر از همه باشد.μ =0)انحالل پذیر کدام گاز در هگزان ب( انتظار دارید

 ؟ت( این نمودار بیانگر کدام قانون می باشد آنرا را در یک خط بنویسید

5/1 

در محلول C˚10( می باشد در صد جرمی این نمک را در دمای θ8/0=S+72معادله انحالل پذیری سدیم نیترات بصورت )  -15

 کنید.؟سیر شده آن محاسبه 

1 

 20 موفق باشید : رفوزان

 








