


 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحدغیردولتی مُدبیرستان 

 نام و نام خانوادگی :

 دهم پایه :

 ریاضی فیزیک ، علوم تجربی رشته :

 دومنوبت متحانات ا

  1شیمی 

 درباسی زادهآقای  نام دبیر :

  1398 / 03/  05 تاریخ امتحان :

 دقیقه 100  زمان پاسخگویی :
 

 

 

 بارم تسواال ردیف
 مفاهیم زیر را تعریف کنید. 1

 ای گلخانه گازهایت(          هشتایی قاعدۀپ(         الكترولیتب( اکسایش        الف( 

2 

 جرم اتمی میانگین اتم فلوئور را محاسبه کنید. 2

  

75/0 

 گرم( را محاسبه کنید. 250تعداد تقریبی مولكول های آب موجود در یک لیوان آب ) 3

(g/mol 18O =2H)  

5/0 

 ساختار لویس ترکیبات زیر را رسم کنید. 4

 3BFت(                   3PClپ(                  O2CHب(                      2COالف( 

2 

 به سواالت زیر پاسخ دهید. 5

 را بنویسید.  Fe 26الف( آرایش الكترونی 

 وجود دارد؟ n=3ب( در این اتم چند الكترون با 

1 

 انتخاب کنید.)دو مورد اضافی است( Bیک مورد صحیح از ستون  Aبرای هر عبارت از ستون  6

 Bستون Aستون 

 2N الف( غلظت این گاز در هواکره در رتبه سوم قرار دارد

 3O ب( مولكول های این گاز با اتصال شدید به هموگلوبین موجب مرگ می شود.

 2CO پ( از این گاز برای نگهداری نمونه های بیولوژیكی در پزشكی استفاده می شود.

 He ت( وجود این گاز در الیه تروپوسفر ، برخالف استراتوسفر مضر است.

 4CH دریاچه ها می شود. pHث( افزایش این گاز در هواکره باعث کاهش 

 CO ضروری است. MRIج( وجود این گاز برای عملكرد دستگاه 

 2O 

 Ar  
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 .به سواالت زیر پاسخ دهید 7

                                                                          3O → MgO + NH2+ H 2N3Mg  
 .الف( واکنش فوق را موازنه کنید

 را  توضیح دهید. "قانون پایستگی جرم"ب( 

1 

تولید می  3SO چند لیتر گاز  STPگرم آلومینیوم سولفات در شرایط  55مطابق واکنش زیر ، از تجزیه حرارتی  8

 شود؟

Al2(SO4)3     Al2O3 + 3 SO3 

 

1 
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مورد( را با کلمه یا عدد مناسب پر کنید. 4جاهای خالی) 9

 

1 

  با توجه به شكل، به سواالت پاسخ دهید. 10

 الف( انحالل پذیری کدام نمک در آب بسیار

 سرد از بقیه کمتر است؟ 

 گرم محلول سیر شده پتاسیم 50ب( اگر 

  20 ℃به دمای 50 ℃( را  از دمای3KNOنیترات) 

  برسانیم چند گرم نمک رسوب می کند؟

 پ( درصد جرمی پتاسیم کلرید را در محلول 

 محاسبه کنید. 75 ℃سیر شده آن در دمای

 

 

2 

 موارد زیر را با انتخاب عبارت مناسب کامل کنید. 11

 شدید  موارد در گاهی و های عصبی  پیام انتقال از مانع یون............... اختالل در حرکتالف( در سلول های عصبی ،   

 (  K  - +2Mg+مرگ می شود.)  به منجر

 جرم( – ) حجم.است وابسته .......... آنها و ها مولكول بودن قطبی به میزان عمده طور به مولكولی بین نیروهایب( 

ست  موفقیت بور با مدلپ(  شری  طیف توان شری خطی  طیف توجیه توانایی اما کند توجیه ..........را خطی ن  دیگر ن

 هلیم( –) هیدروژن .نداشت را عنصرها

 میكروب ها(   -............... از آّب جدا نمی شود. )نافلزهاتصفیه آّب به روش اسمز معكوس ت ( با 

1 

 جدول زیر را کامل کنید. 12

 فرمول شیمیایی یون های سازنده نام ترکیب

 .…………… …………………….…………… دی نیتروژن تترااکسید

…………….. ……………… O2Cu 
…………… -34, PO +2Ca ……………… 
…………… ……………………………..…… 2SO  
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 به سواالت زیر پاسخ دهید. 13

 ها کوسه شود، پخش لیتر ×4 1012حجم  به دریا آب از فضایی در شكار یک خون ازگرم(  1/0) قطره یک اگرالف( 

 جرم(است؟  حساس خون     ppmچند حداقل به ها کوسه بویایی حس حساب کنید میكنند. حس را خون بوی

 .)بگیرید نظر در کیلوگرم یک را دریا آب لیتر یک

 گرم از آن نمک مورد نیاز است؟   ، چندKClموالر  3/0میلی لیتر محلول  150ب( برای تهیه 

1 

 با توجه به معادله انحالل دوترکیب داده شده به سواالت مربوطه پاسخ دهید. 14

 

.(aq)-
3NO3+  (aq) +3Al  (s) ............  

Na2SO4 (aq) +   BaCl2 (aq)    ….…… (s) + ………….(aq) 
 

 الف ( معادله های انحالل را کامل کنید.

 چیست؟ "انحالل یونی"ب( منظور از 

 پ( آیا انحالل شكر در آب موجب افزایش رسانایی می شود؟چرا؟
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 با توجه به نمودار زیر به پرسش ها پاسخ دهید: 15

 ترکیب کدام های مولكول شدن منظم و گیری جهتالف( 

  است؟ تر محسوس الكتریكی میدان در

 نیروهای قدرت کاهش اساس بر را شده داده ترکیب سهب( 

 کنید؟ مرتب مولكولی بین

 

 
  دارد؟ هگزان در بیشتری پذیری انحالل یكسان،  شرایط در ماده کدام کنید می بینی پیشپ( 

 ت( در شرایط یكسان کدامیک سریعتر مایع می شود؟

1 

 با توجه به شكل، به سواالت پاسخ دهید. 16

الف( مولكول های کدام شكل قطبی 

 هستند؟

 O2Hو  4CHب( هریک از مولكول های 

در میدان الكتریكی شبیه مولكول های 

 کدام شكل عمل می کنند؟

  

5/1 

 20 موفق باشید

 





 بارم سوال ردیف

 .شود می گفته اكسایش مواد، با اكسیژن واكنش به :اكسایش الف(  1

 .است الكتریكی رسانای محلول یا مذاب حالت در كه ای مادّه: الكترولیتب( 

 تعداد الکترون، گذاشتن اشتراک به یا ستد و داد با که دارند تمایل ها اتم: هشتایی قاعدۀپ( 

 یا پیش نجیب گاز الکترونی آرایش به و برسانند هشت به را خود ظرفیت الیۀ های الکترون
 .یابند خوددست از پس

 گلخانه اثر طریق از كه متان و آب بخار اكسید، دی كربن مانند گازهایی: ای گلخانه گازهایت(  

 شوند می زمین شدن گرم باعث ای

2 

2 M= 
𝐹1𝑀1+𝐹2𝑀2+𝐹3𝑀3

𝐹1+𝐹2+𝐹3
 

M= 
(18×19)+(7×20)+(5×21)

18+7+5
 

M= 19.57 

75/0 

3 
250 𝑔𝐻2𝑂 ×

6.02×10 23       𝑀𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠

18 𝑔𝐻2𝑂
  = 8.36× 1024 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠 5/0 

 الف( 4

 

 ب(

 

 پ(

 

 ت(

  

2 

5 

 
 الكترون 14ب( 

 
1 

  He ج( 2CO ث( 3O ت( 2N پ(  CO ب( Ar الف( 6
5/1 

7                                                                 3O → 3MgO + 2NH2+ 3H 2N3Mg 3O2Fe  
 .رود می بین از  نه و آید می وجود به نه جرم شیمیایی، واكنش یك درب( 

1 

8 Al2(SO4)3   = 342 g.mol-1 
STP: 1mole gas= 22.4 L 

55 g Al2(SO4)3×
𝟏𝐦𝐨𝐥𝐞   𝐀𝐥𝟐(𝐒𝐎𝟒)𝟑   

𝟑𝟒𝟐𝐠   𝐀𝐥𝟐(𝐒𝐎𝟒)𝟑   
×  

𝟑𝒎𝒐𝒍𝒆 𝑺𝑶𝟑

𝟏𝐦𝐨𝐥𝐞 𝐀𝐥𝟐(𝐒𝐎𝟒)𝟑   
×

𝟐𝟐.𝟒 𝑳 𝑺𝑶𝟑

𝟏𝒎𝒐𝒍𝒆 𝑺𝑶𝟑
=  10.8 𝑳 𝑺𝑶𝟑 

1 

 آهنی <ورقه == - 9

 سلسیوس 450 <دما == -

 اتمسفر  200  <فشار== -

 ( 3NHآمونیاک )  <محصول == -

1 

 با توجه به شكل، به سواالت پاسخ دهید. 10

 3KNOالف( 

 ب(

80-30 = 50 

2 



50

180
=  

𝑋

50
         X =  13.88 g 

 = %W( پ
50

100+50
 × 100 = 33.33  

  میكروب ها ( ت هیدروژن( پ جرم (ب K+( الف 11
1 

 فرمول شیمیایی یون های سازنده نام ترکیب 12

 4O2N .………………………………… دی نیتروژن تترااكسید

 O +Cu O2Cu ,2- ( اكسیدIمس) 

 3PO4,  2+Ca 2)4(PO3Ca- كلسیم فسفات 

  2SO ……………………..…………… گوگرد دی اكسید
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  الف( 13

m= 4 × 1015 
 

ppm= 
0.1𝑔

4×1015𝑔
× 106   = 25× 10−12 ppm 

 ب( 

0.3= 
𝑥

74.5

0.15
     x = 3.35gr 

1 

 الف (  14

.(aq)
-

33NO+  )aq( 3+Al  (s)  3)3AL (NO 

Na2SO4 (aq) +   BaCl2 (aq)    BaSO4 (s) + 2NaCl (aq) 

 سازندۀ های یون و نكرده حفظ را خود ساختاری ویژگی شونده حل مادۀ انحالل، فرایند این درب( 

 می شوند. آبپوشیده و تفكیك یونی، بلور شبكۀ

 خیر، زیرا شكر به صورت مولكولی در آب حل می شود و یون توید نمی شود. پ( ؟

25/1 

 Aالف( مولكول  15

 

 A مولكول ت(  C مولكول پ( A>B>Cب( 

 

1 

 2شكل الف(  16

 

ومولكول  1شبیه شكل  4CHب( مولكول 

O2H  رفتار  2در میدان الكتریكی شبیه شكل

  می كند
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 بارم تسواال ردیف
 مفاهیم زیر را تعریف کنید. 1


 ای گلخانه گازهایت(          هشتایی قاعدۀپ(         الكترولیتب( اکسایش        الف( 


2 


 جرم اتمی میانگین اتم فلوئور را محاسبه کنید. 2


  


75/0 


 گرم( را محاسبه کنید. 250تعداد تقریبی مولكول های آب موجود در یک لیوان آب ) 3


(g/mol 18O =2H)  


5/0 


 ساختار لویس ترکیبات زیر را رسم کنید. 4


 3BFت(                   3PClپ(                  O2CHب(                      2COالف( 


2 


 به سواالت زیر پاسخ دهید. 5


 را بنویسید.  Fe 26الف( آرایش الكترونی 


 وجود دارد؟ n=3ب( در این اتم چند الكترون با 


1 


 انتخاب کنید.)دو مورد اضافی است( Bیک مورد صحیح از ستون  Aبرای هر عبارت از ستون  6


 Bستون Aستون 


 2N الف( غلظت این گاز در هواکره در رتبه سوم قرار دارد


 3O ب( مولكول های این گاز با اتصال شدید به هموگلوبین موجب مرگ می شود.


 2CO پ( از این گاز برای نگهداری نمونه های بیولوژیكی در پزشكی استفاده می شود.


 He ت( وجود این گاز در الیه تروپوسفر ، برخالف استراتوسفر مضر است.


 4CH دریاچه ها می شود. pHث( افزایش این گاز در هواکره باعث کاهش 


 CO ضروری است. MRIج( وجود این گاز برای عملكرد دستگاه 


 2O 


 Ar  
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 .به سواالت زیر پاسخ دهید 7


                                                                          3O → MgO + NH2+ H 2N3Mg  
 .الف( واکنش فوق را موازنه کنید


 را  توضیح دهید. "قانون پایستگی جرم"ب( 


1 


تولید می  3SO چند لیتر گاز  STPگرم آلومینیوم سولفات در شرایط  55مطابق واکنش زیر ، از تجزیه حرارتی  8


 شود؟


Al2(SO4)3     Al2O3 + 3 SO3 


 


1 
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مورد( را با کلمه یا عدد مناسب پر کنید. 4جاهای خالی) 9
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  با توجه به شكل، به سواالت پاسخ دهید. 10


 الف( انحالل پذیری کدام نمک در آب بسیار


 سرد از بقیه کمتر است؟ 


 گرم محلول سیر شده پتاسیم 50ب( اگر 


  20 ℃به دمای 50 ℃( را  از دمای3KNOنیترات) 


  برسانیم چند گرم نمک رسوب می کند؟


 پ( درصد جرمی پتاسیم کلرید را در محلول 


 محاسبه کنید. 75 ℃سیر شده آن در دمای


 


 


2 


 موارد زیر را با انتخاب عبارت مناسب کامل کنید. 11


 شدید  موارد در گاهی و های عصبی  پیام انتقال از مانع یون............... اختالل در حرکتالف( در سلول های عصبی ،   


 (  K  - +2Mg+مرگ می شود.)  به منجر


 جرم( – ) حجم.است وابسته .......... آنها و ها مولكول بودن قطبی به میزان عمده طور به مولكولی بین نیروهایب( 


ست  موفقیت بور با مدلپ(  شری  طیف توان شری خطی  طیف توجیه توانایی اما کند توجیه ..........را خطی ن  دیگر ن


 هلیم( –) هیدروژن .نداشت را عنصرها


 میكروب ها(   -............... از آّب جدا نمی شود. )نافلزهاتصفیه آّب به روش اسمز معكوس ت ( با 


1 


 جدول زیر را کامل کنید. 12


 فرمول شیمیایی یون های سازنده نام ترکیب


 .…………… …………………….…………… دی نیتروژن تترااکسید


…………….. ……………… O2Cu 
…………… -34, PO +2Ca ……………… 
…………… ……………………………..…… 2SO  
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 به سواالت زیر پاسخ دهید. 13


 ها کوسه شود، پخش لیتر ×4 1012حجم  به دریا آب از فضایی در شكار یک خون ازگرم(  1/0) قطره یک اگرالف( 


 جرم(است؟  حساس خون     ppmچند حداقل به ها کوسه بویایی حس حساب کنید میكنند. حس را خون بوی


 .)بگیرید نظر در کیلوگرم یک را دریا آب لیتر یک


 (K=39 , Cl=35.5، چند  گرم از آن نمک مورد نیاز است؟ )KClموالر  3/0میلی لیتر محلول  150ب( برای تهیه 


1 


 با توجه به معادله انحالل دوترکیب داده شده به سواالت مربوطه پاسخ دهید. 14


 


.(aq)-
3NO3+  (aq) +3Al  (s) ............  


Na2SO4 (aq) +   BaCl2 (aq)    ….…… (s) + ………….(aq) 
 


 الف ( معادله های انحالل را کامل کنید.


 چیست؟ "انحالل یونی"ب( منظور از 


 پ( آیا انحالل شكر در آب موجب افزایش رسانایی می شود؟چرا؟
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 با توجه به نمودار زیر به پرسش ها پاسخ دهید: 15


 ترکیب کدام های مولكول شدن منظم و گیری جهتالف( 


  است؟ تر محسوس الكتریكی میدان در


 نیروهای قدرت کاهش اساس بر را شده داده ترکیب سهب( 


 کنید؟ مرتب مولكولی بین


 


 
  دارد؟ هگزان در بیشتری پذیری انحالل یكسان،  شرایط در ماده کدام کنید می بینی پیشپ( 


 ت( در شرایط یكسان کدامیک سریعتر مایع می شود؟


1 


 با توجه به شكل، به سواالت پاسخ دهید. 16


الف( مولكول های کدام شكل قطبی 


 هستند؟


 O2Hو  4CHب( هریک از مولكول های 


در میدان الكتریكی شبیه مولكول های 


 کدام شكل عمل می کنند؟
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 20 موفق باشید


 









